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RESUMO  

Esta pesquisa considera aspectos da fábula biotanatográfica  Cruz 
e Sousa: o Negro Branco, escrita por Paulo Leminski e publicada 
originalmente em 1983. "Estar à escuta" do livro, metáfora de ler para 
compreender, movimenta uma busca em outros textos de Leminski, 
incluindo anotações e manuscritos inéditos ou de circulação restrita, 
como a novela inacabada Minha classe gosta / Logo, é uma bosta 
(1981), e as obras completas de Cruz, assim como outras biografias e 
estudos sobre o simbolismo brasileiro. Com A la escucha e Ser Singular 
Plural, de Jean-Luc Nancy, e Otobiografias, de Jacques Derrida, a 
pesquisa é uma tentativa de leitura que leva em consideração a 
possibilidade de escuta de alguns silêncios e ecos deixados pela obra. A 
pesquisa destaca o fenômeno do eco do verso final “Você, eu sou Cruz e 
Sousa” como um dos legados deste encontro de Leminski com Cruz.  
 
Palavras-chave: Paulo Leminski, Cruz e Sousa, biografia.  





ABSTRACT 

This research considers aspects of the biotanatographic fable Cruz 
e Sousa: o Negro Branco, written by Paulo Leminski and published in 
1983. "To be listening" of the book, metaphor of reading to understand, 
moves a search in other texts of Leminski, including unpublished or 
restricted circulation annotations and manuscripts, such as the 
unfinished novel Minha classe gosta / Logo, é uma bosta (1981), and the 
complete works of Cruz, as well as other biographies and studies on 
Brazilian symbolism. With A la escucha and Ser Singular Plural, de 
Jean-Luc Nancy, and Otobiographies, by Jacques Derrida, the research 
is an attempt at reading that takes into account the possibility of 
listening silences and echoes left by the work. The research highlights 
the phenomenon of the echo of the final verse "You, I am Cruz e Sousa" 
as one of the legacies of this meeting of Leminski with Cruz.  
 
Keywords: Paulo Leminski, Cruz and Sousa, biography. 
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INTRODUÇÃO 

              re 
            mortas  
eras                   remotas 
              mil  
               & 
              uma 
            portas 
– Leminski, em O Ex-Estranho (1996)  

É preciso coragem.  
– Derrida  

Pode um livro ser escutado? Vamos entrar pelo caminho aberto 
por esta pergunta na era (re)morta de um livro publicado 35 anos atrás, 
em 1983, sobre a trajetória de Cruz e Sousa, morto em 1898. Vamos es-
colher esta porta assim como Jean-Luc Nancy pôde, a um certo momen-
to, abrir uma outra e propor que a ideia de se estar “à escuta” fosse to-
mada como uma questão filosófica, mais do que meramente física ou 
sensorial .  1

Mas o que vem a ser, antes de tudo, essa possibilidade se colocar 
à escuta de um livro? A etimologia do verbo escutar remete a ouvir com 
atenção, sentir, entender . Origem que, em francês, deságua no duplo 2

sentido (ouvir / entender), como destaca Nancy em seu ensaio A la escu-
cha, assim como Jacques Derrida, no seminário Otobiografias, dedicado 
ao pequeno volume Ecce Homo, de Nietzsche.  

Ouvir está na ordem do som, do sentido da audição. Ouvir nem 
sempre é entender. Assim como ler, nem sempre, é entender. Mas não 
existe um verbo mais tensionado para “ler com atenção, para tentar en-
tender”. Por isso, a metáfora.  Escutar demanda um esforço da ordem do  
“sentido sensato”, o dom de usar o tutano, diria Antonio Risério sobre 
algo que Paulo Leminski colocava em ação, mesmo quando parecesse 
estar atirando a esmo: “Para lembrar uma observação de George Orwell,  
sempre que Leminski fala nós percebemos que ele tem um cérebro, e 
não apenas laringe.” .  3

(Se bem que a laringe de Leminski era bem potente, e fazia de sua 
voz uma palestra, sempre alguns decibéis acima das outras…) Mas não 
estamos falando em escutar a leitura de um livro em voz alta, uma récita 

 NANCY,  2007, p.11. 1

 Estudar a etimologia da palavra escuta já é, por si, uma manifestação de escuta 2
de uma das coisas que Paulo Leminski mais gostava de fazer: buscar a origem 
das palavras, conhecer seus múltiplos usos, suas histórias.
 RISÉRIO, 2004, p. 372. 3



!18

– onde, muitas das vezes, o resultado frustrante é que “embora muitas 
melodias devessem ser ouvidas (…) a melodia dos versos não podia ser 
ouvida”, como constatou Kafka em uma anotação no seu diário .    4

Também não estamos falando de “audiolivros”. É de outra coisa 
que se trata. Livros são, originalmente, volumes, embora a origem da 
palavra volume remeta a volvere, girar, e, referindo-se aos primeiros 
livros grafados em rolos, designe o ato de girar/colocar em ação “um 
rolo, uma dobra” .  5

Abrindo e lendo o que antes era um rolo, com atenção aguçada e 
voltada plenamente ao volume, já estaremos nos colocando à sua escuta, 
como se girássemos o botão de volume do tal “efeito mental”. Quem 
nunca ouviu uma “voz interna” lendo o livro que está lendo, uma voz 
dizendo o texto  “dentro” da cabeça? Efeito mental da leitura.  

Schopenhauer  escrevia nesse sentido quando afirmava, divertin6 -
do-se pelo paradoxo de fazê-lo por escrito, que a “a leitura não passa de 
um substituto do pensamento próprio” . Logo, “o espírito sofre uma im7 -
posição completa do exterior para pensar, naquele instante, uma coisa ou 
outra, isto é, para pensar sobre determinados assuntos aos quais ele não 
tinha na verdade nenhuma propensão ou disposição.”  8

Mas, em lugar de receber a imposição do espírito (o que equivale-
ria a apenas ouvir o efeito mental da leitura), esta pesquisa propõe se 
colocar à escuta de um livro. Quem o fizer, quem sabe poderá notar nele 
a relação entre “grande melodia” da vida e o coro de vozes que circulam 
sobre/dentro dela. Esta relação cria “uma imagem da vida mais profun-
da”, como Rilke sintetizou em A melodia das coisas :  9

  
Se quisermos, portanto, nos iniciar nos segredos 
da vida, é preciso pensar em dois aspectos: um 
deles, a grande melodia, da qual participam coisas 
e aromas, sentimentos e passados, crepúsculos e 
desejos; e então: as vozes de cada um, que com-
plementam e aperfeiçoam este coro.  
E para fundar uma obra de arte (ou seja: uma ima-
gem da vida mais profunda da vivência, mais do 
que hoje, sempre possível em todos os tempos) 
será necessário relacionar corretamente e equili-

 KAFKA, s/d, p.48. 4

 BARTHES, 2005. p. 105. 5

 Schopenhauer foi chamado à cena também por sua relação de influência ao 6
pessimismo de Cruz e Sousa (BASTIDE, 1979, p. 158-159). 
 SCHOPENHAUER, 2009, p. 42. 7

 idem, p. 40. 8

  RILKE, 2011, p. 127.9
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brar as duas vozes; uma, a daquela hora em ques-
tão; e a outra, de um grupo de pessoas dentro dela.  
.  

 Mas essa composição, em livro, é sempre frágil; em matéria de 
coral e melodias, vibrações e ritmos, o “mundo”, o exterior, tem muito 
mais a oferecer. Quando respeitado, o silêncio nas bibliotecas proporci-
ona condições ideais para a escuta do livro – a leitura atenta, o contato 
profundo com a obra. Em um de seus Ensaios e Anseios Crípticos, Paulo 
Leminski relaciona o ato de ler numa biblioteca silenciosa com a do iní-
cio de uma apresentação musical, ordenando: “Música, maestro!”. Afi-
nal, “literatura é um efeito mental. Literatura é uma das coisas mais frá-
geis deste planeta” . 10

A pesquisa a seguir registra uma tentativa de se estar à escuta de 
um livro, Cruz e Sousa: o Negro Branco. O objeto vem a ser um peque-
no livro que reconta a trajetória de João da Cruz e Sousa, além de ofere-
cer um passeio guiado por uma seleção de sua obra poética. Estão à es-
cuta também, em segundo plano – mas não menos importante – os ecos 
deixados pelo livro (a sobrevida de alguns de seus trechos) e o silêncio 
em torno de certos aspectos, digamos, “ocultos”, da obra.  

Silêncio, aliás, recorrente à recepção crítica da produção simbo-
lista  e que pode ter lançado sombras sobre este pequeno livro, dada a 11

ausência completa de posfácios na recente edição da antologia Vida 
(2013a) pela Cia. das Letras, ao contrário do que houve em Toda Poesia 
(2013b), que reuniu algum material de leitura complementar. 

Outro motivo que leva à ideia de escutar Cruz e Sousa: o Negro 
Branco e tocá-lo como se fosse um disco de vinil girando na vitrola 
mental (com faixas ocultas ou faixas que passam mensagens satânicas 
quando o disco gira ao contrário, como alguns discos de rock dos anos 
1970/1980) é a própria musicalidade da produção em prosa e em poesia 
de Cruz e Sousa .  12

 LEMINSKI, 2012, p. 110. 10

 “Certamente não há ‘fracasso’ algum, mas o fato é que o simbolismo foi ne11 -
gligenciado pela crítica brasileira. (…) É sintomático também ver que no mo-
mento em que os críticos passam a empreender a tarefa de ler as obras desses 
poetas, a questão do ‘fracasso' esteve sempre presente.” (SCRAMIM, 2010, p. 
226-227). 

 Aqui, "Cruz" ou "Cruz e Sousa". Alguns pesquisadores sugerem o uso de 12
“João da Cruz”, por uma questão política de, a partir dessa diferença, dissociá-lo 
da carga escravocrata do sobrenome branco. Contudo, “João da Cruz” é o nome 
de um frade espanhol, canonizado em 1726. “São João da Cruz” também deixou 
alguns escritos. O próprio Cruz assinava “Cruz e Souza”, com “z”; a mudança 
para grafia para o “s” virou um consenso entre seus pesquisadores, com a mo-
dernização da ortografia. 
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A linguagem do biotanatografado se desenvolve em visível, digo, 
audível musicalidade. Algumas vezes, inclusive, a perda do sentido 
(significado) acontece, para que outros sentidos (sensações) sejam privi-
legiados. Na poesia, escreveu Sílvio Romero, uma “curiosa magia” . 13

Roger Bastide investigou as semelhanças entre Cruz e Baudelaire, iden-
tificando as linhas melódicas originais de Cruz. Manuel Bandeira ouvia 
gritos, os mais dilacerantes, quando o lia. Para Cruz, “o vocábulo pode 
ser música ou pode ser trovão, conforme o caso” .  14

Poeta que, já desde a publicação de seus dois primeiros livros 
Missal (“prosa poética”, dedicada a Baudelaire) e Broquéis (poesia), em 
1893, (depois de Tropos e Fantasias, lançado junto com Virgílio 
Várzea), fez vir à tona a questão da escuta da música do poema, não só 
da melodia dos versos, mas do mistério de sua vibração para além do 
visual da palavra na página, ritmo de sua pulsação ligada ao uso da pa-
lavra enquanto coisa, “símbolo” que cria imagens (ícone, portanto, na 
linguagem da semiótica) capaz de evocar sensações ou sugerir significa-
dos ocultos.  

Uma biografia singular  

Na sua escuta do livro Ecce Homo, Jacques Derrida percebe que 
só se poderá ler (entender) a “autobiografia” de Nietzsche quem levar 
em consideração que Nietzsche diz tirar as máscaras (seus outros “no-
mes”, o mais conhecido deles, Zaratustra), para explicar, em seu nome 
próprio, Nietzsche, cada uma de suas obras, com ênfase especial a Assim 
falava Zaratustra .  15

No caso de Cruz e Sousa: o Negro Branco, a escuta atenta precisa 
fazer o movimento contrário: admitir que o narrador tem uma máscara, 
que não se trata de Paulo Leminski, o autor “sincero", escrevendo em 
seu próprio nome; mas de uma construção. Não é tão simples dissociar 
as duas personas, pois a primeira pessoa prevalece no texto. Mas, lem-
bremos, com o próprio Leminski: “só imbecis procuram um eu atrás do 
texto literário. Em literatura, a própria ‘sinceridade' é, apenas, uma joga-
da de estilo.”   16

Para diferenciar o Leminski com a máscara de biógrafo do autor 
Paulo Leminski, chamo o narrador-biógrafo de “Leminsky” – a vogal 

 ROMERO apud SILVEIRA, 1998, p. 8. 13

 SOUSA, 2018b, p. 161.14

 DERRIDA, 2009, p. 33. 15

 LEMINSKI, 2012, p. 106. 16
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final grafada com Y, homenagem ao lyrio, ícone do Simbolismo .  17

 Voltando ao caso de Nietzsche – já que foi a partir da leitura de 
Otobiografias, o seminário de Derrida sobre o tema, que se chegou a 
esta pesquisa de mestrado: ele escreveu a maior parte de suas obras de si 
para si, ou seja, para si mesmo . A escuta realizada por Derrida enfatiza 18

que, arriscando-se, ao tirar as máscaras em Ecce Homo ele se preocupou 
com a leitura futura de suas obras. Nietzsche escreveu para garantir que 
seria compreendido. Escreveu, mesmo que contra a sua vontade, para 
garantir que fosse escutado. “Sobretudo, não me confundam”, pediu.  

Esta tentativa de escutar o livro Cruz e Sousa: o Negro Branco 
busca procurar não confundi-lo com outros livros que também contam 
um Cruz e Sousa. Que singularidades seriam essas?  

De antemão, se pode saber que elas surgem do uso consciente da 
linguagem por Leminski, poeta que desde o início da carreira arquiteta-
va, planejava, calculava a obra. No princípio, era o concretismo de “co-
meça texto consciente a ser escrito sabendo passo a passo como vais 
sendo construído (…)”, seu poema para a revista Invenção (1966/67). 
Querendo mais “paixão” Leminski aos poucos deixa o concretismo até 
se tornar, em meados dos anos 1980, ao que autodefiniu como “parnasi-
ananismo chique”. Em síntese, a poesia para ele era a liberdade da lin-
guagem, como fica explícito no poema-manifesto “limites ao léu” . 19

Sabemos que Leminski, nos anos 1970/1980, estava fortemente 
determinado, nos anos que precederam sua produção, a nunca produzir 
algo óbvio ou banal . Para ele, “a literatura é o trabalho intelectual por 20

excelência” . 21

 Não há ligação (conhecida) entre esta opção ortográfica e a grafia incorreta 17
do sobrenome em algumas reportagens, entrevistas e resenhas. Curiosamente, 
contudo, a grafia “Leminsky" é usada na folha de rosto que consta na reimpres-
são de Cruz e Sousa: o Negro Branco feita pela editora Brasiliense em 2003. 
Essa mudança de registro, acompanhada de outras, como a queda da folha de 
rosto onde a foto da capa era publicada em negativo, não é explicada no volume. 
Pode ter sido uma das muitas oswaldianas “contribuições milionárias de todos 
os erros”. 

 SALOMÉ, 1992, p. 30. 18

 Conhecido poema que lista definições de poesia para Dante, Maiakóvski, 19
Ezra Pound, Goethe, Jakobson, Paul Valéry, Heidegger, Novalis, Coleridge, 
Wordsworth, Alfred de Vigny, Mallarmé, Ricardo Reis/Fernando Pessoa, Fer-
nando Pessoa, Matthew Arnold, Sartre, Octavio Paz, Octavio Paz, Bob Dylan, 
Décio Pignatari, García Lorca e Robert Frost para, no final, acrescentar também 
a sua definição: “a liberdade da minha linguagem”. Em La Vie en Close (1991). 

 LEMINSKI, 1999, p. 149. 20

 Anotação em caderno, documento n. 314, portal Paulo Leminski. 21
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Em 1983, época da produção e publicação de Cruz e Sousa: o 
Negro Branco, já se havia escrito muito, esquadrinhado cada poema, 
cada palavra ou silêncio, a mínima carta íntima ou pública, as ideias de 
seus pseudônimos de jornalista, as dores todas, uma trágica história de 
vida que quase já tinha se tornado uma caricatura, sua obra e sua figura 
sob o rótulo de uma “exótica tragédia”, bem antes de 1983, vésperas do 
centenário de sua morte .  22

Ao contrário do que se poderia pensar – que seria uma tarefa fácil 
escrever sobre quem já se escreveu tanto – para Paulo Leminski, a quan-
tidade de livros disponíveis era, na verdade, um desafio. Inovar, sua 
meta. Em suas anotações à mão, alguns indícios de que não escreveria 
sobre Cruz e Sousa nada que fosse clichê. Numa delas, descarta um 
tema: “Cruz e Sousa Happy Days - chavão” . O que fez? Como fez? 23

Schopenhauer lembra que, quando um assunto já está por muito 
esgotado ou acessível por outros meios, o escritor precisa inovar a forma 
de contar. Paulo Leminski também pensava assim. Para ele, apenas ao 
negar as “formas automatizadas da linguagem”  e criar formas ‘revolu24 -
cionárias’, poderia fazer arte revolucionária , democrática, acessível de 25

modo a “elevar o repertório do leitor” .  26

“Transar com você tem que levantar o nível das pessoas que tran-
sam com você” , pensava, usando a metáfora do sexo para o prazer da 27

fruição estética como busca de conhecimento. Será que Cruz e Sousa: o 
Negro Branco eleva o nível de quem transa com ele, isto é, se põe à es-
cuta, o lê? Esta é uma pergunta adicional, nova porta dentro da porta.  

O fato é que o livro, como objeto, se destaca nas estantes como 
um dos mais humildes; de todas as biografias de qualquer estante focada 
no tema Cruz e Sousa, será sempre o volume mais franzino, de edição 

 CAPOBIANCO, 2016, p. 133. 22

 Manuscrito n. 0462 do arquivo de inéditos do Portal Paulo Leminski. 23

 Expressão que aparece em muitas cartas a Régis Bonvicino e em alguns En24 -
saios e Anseios Crípticos, pode ter chegado a Leminski nos anos 1960 por meio 
de seu contato com o grupo Noigrandes, especialmente Décio Pignatari – que a 
buscou nos estudos de Paul Valèry sobre Leonardo da Vinci (PIGNATARI, 
1979, p. 15).

 Quando o dizia, citava sempre Maiakóvski. 25

 A ideia de “elevar o repertório” remete à teoria estética de Max Bense, fun26 -
dada na semiótica de Peirce. Em outras publicações, que não suas quatro biogra-
fias, Leminski escreve bastante sobre suas preocupações com ser entendido pelo 
leitor brasileiro, processo que passou da sua vontade de falar com “o 
povo” (categoria abstrata e impossível de ser alcançada) para falar com o leitor 
de esquerda.

 LEMINSKI, 1999, p. 36. 27
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mais simples, sem capa dura, sem letras douradas, sem prefácios ou pos-
fácios, um livro de bolso .   28

Sob o número 24 da Coleção Encanto Radical da editora Brasili-
ense, tem a duração de uma sentada de leitura e potencial de livro puro, 
porque “breve, denso, puro, essencial”; “muito destilado e conciso” . 29

Por outro lado, uma folheada breve permite entrever nele mais um as-
pecto de “álbum”, com fotos, ilustrações e fragmentos muito distintos 
uns dos outros. Além disso, o leitor versado em Leminski vai perceber 
que dois dos capítulos são ensaios publicados também na antologia En-
saios e Anseios Crípticos.  

Alguns elementos apontam para o uso equilibrado de rigor e pai-
xão desta faceta, ou façanha, de Leminski enquanto biógrafo. Um deles 
faz pensar que, mais que um álbum de fragmentos, este é um “livro", 
arquitetado com rigor e paixão, projeto pensado para fazer sentido en-
quanto livro, como “o Livro” que Mallarmé gostaria de ter feito em vez 
de reunir os pedaços em Divagações.  

Este elemento é a comparação da estrutura de Cruz e Sousa: o 
Negro Branco com as das outras três biografias assinadas por Paulo Le-
minski para a Coleção Encanto Radical. A comparação aponta para um 
“molde”, um padrão de escrita que ele inventou, com o livro sobre Cruz, 
para, como disse, homenagear aquelas vidas.  

Todas as quatro obras possuem, nesta ordem:  
- dedicatória do autor, em um tom pessoal e intimista, onde cita 

nomes de parentes e amigos;  
- sumário, nem sempre completo;  
- prólogo à guisa de “carta de intenções do autor”, apenas uma 

vez assim titulada, mas que parece exercer sempre a mesma função –
 como se esta carta fosse um dos personagens variáveis, sempre com a 
mesma função, dos contos maravilhosos catalogados por Vladimir Propp 
(citado, aliás, mais de uma vez, no conjunto de Vida). Esta “carta de in-
tenções” não se comunica com as demais partes do miolo do texto, nun-
ca é retomada;  

 - o “miolo” propriamente dito, formado por vários capítulos cur-
tos em que vida e obra são contadas, recontadas, sempre em um jogo 
intertexual e com um conjunto de epígrafes renovada a cada vez.   

 Brochura de 11,5 cm de largura e 15,5 cm de altura (livro de bolso), de 80 28
páginas, o título teve a edição original em 1983 e reimpressão de 2003 pela 
mesma editora, Brasiliense. Nesta reimpressão, a foto da capa foi trocada por 
outra. Depois, o livro foi reeditado em 1990 (Sulina) e em 2013 (Companhia das 
Letras), já em ambos como parte da antologia Vida. A tiragem inicial da edição 
mais recente da antologia foi de seis mil exemplares. 

 MALLARMÉ apud BARTHES, 2005. p. 122.29
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- o último capítulo, onde o biógrafo, provavelmente aqui já sem a 
máscara do narrador (veremos!), assume uma linguagem e tom diferen-
ciados do restante, apresentando poesias ou traduções inéditas de própria 
lavra.  

- depois, ainda, cada um dos quatro livros apresenta uma lista de 
indicações de leitura voltada para quem quiser conhecer mais sobre o 
personagem em questão e uma breve cronologia da vida de cada um, a 
cada vez apresentada de um jeito especial  e fora do padrão nascimento-
morte. Em Trótski, a cronologia lista as obras de Trótski disponíveis em 
português.  

- os quatro livros contêm imagens, fotos e desenhos de traços ca-
ricaturais, limpos, com legendas provocativas que nem sempre se comu-
nicam com o “texto principal”.  

Enfim: Leminski armou um jogo literário, arquitetado para funci-
onar quatro vezes, das quais Cruz e Sousa: o Negro Branco foi a primei-
ra delas: teste e modelo .  30

  
Guia desta escuta  

Pausa e ruído, em relação ao ritmo dos demais: um poema , não 31

do biografado, mas improváveis, imprevistos versos do biógrafo, im-
pregnantes e feitos de modo a deixarem eco: a última parte da obra será 
o tema do capítulo 3 desta dissertação. 

 Em Jesus a.C (1984), o último capítulo, em vez de poesia, traz versões no30 -
vas, traduzidas/trans-criadas por Leminski, de “outras parábolas” de Jesus. Ape-
nas em em Jesus a.C. a “carta de intenções” vem direta, com uma lista de pro-
pósitos, e titulada sob esses termos. Em Bashô: a lágrima do peixe (1983), a 
“carta” de entrada é um conto enigmático, koan retirado de “Tlön, Uqbar, Orbis 
Tertius”, de Borges, e o capítulo final traz um ensaio de Leminski sobre o modo 
de funcionamento de sua própria safra de haiku. Ali, recorre também à forma da 
carta: “Prezado haicai, venho por meio desta entrecortada convidá-lo a partici-
par da minha próxima festa (…)” (LEMINSKI, 2003a, p. 149). Já em Trótski: a 
paixão segundo a revolução (1986), o prólogo se dá sob o título “enquanto os 
mongóis não vêm”, onde propõe que o romance Os Irmãos Karamazóv (1880), 
de Dostoiévski, atuou como um profeta da revolução russa. O capítulo final, por 
sua vez, é o poema “o velho leon e natália em coyoacán”, que será comentado 
mais adiante pelas suas relações possíveis com o poema que inventou pra Cruz e 
Sousa: o Negro Branco. 

 "A poesia tem até um certo compromisso de ser um ruído. Essa é a justifica31 -
tiva da existência dela. Mas veja bem, o ruído no interior de uma música. Quer 
dizer, não existe o ruído em estado puro, o ruído será sempre contra um “back-
ground” qualquer, contra um telão de fundo que é irremediavelmente social 
(LEMINSKI, UEB, 1985, p.33).
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Antes, o capítulo 1 isola em um ilusório “espaço de eco” o mo-
mento da escritura e publicação do livro (o ano de 1983) para tentar si-
tuar as coordenadas geográficas, isto é: em que ponto estava Paulo Le-
minski em relação a Cruz e Sousa ao iniciar sua tarefa? Que condições 
lhe foram dadas, pela Coleção Encanto Radical e pela produção disponí-
vel (inclusive a própria) sobre Cruz e Sousa até aquele momento? Quais 
as suas intenções já conhecidas a respeito de publicar uma obra que tra-
tasse de Cruz e Sousa? 

No capítulo 2, se desenvolve a escuta do livro, exceto do capítulo 
13. Que procedimentos Leminski usou? Como realiza a tarefa? Será que 
o simbolismo que nele sobreviveu por meio da consciência icônica do 
verbal irá surgir ali, de algum modo? Será que, para falar de Cruz, ele irá 
emular sua presença (a presença do ser da linguagem cruzesouseana) no 
corpo do texto, de alguma maneira, como faria mais tarde com a adapta-
ção de um artíficio muito singular de Samuel Beckett, ao terminar 
abruptamente, em frase interminada, o ensaio “Beckett, o apocalipse e 
depois”, posfácio de sua tradução a Malone Morre (1989)? 

Teria ele, sujeito da escrita, descoberto uma linguagem apropriada 
ao seu objeto, isto é, utilizado características do Simbolismo de Cruz e 
Sousa em Cruz e Sousa: o Negro Branco? Esta, aliás, é a pergunta maior 
desta pesquisa – movida mais por um desejo, talvez verde , de que exis32 -
ta um mistério vivo por trás de todo livro e de que cada escuta possa ser 
não só uma deriva pelos efeitos mentais criados pela leitura, mas a pos-
sibilidade de pensar o livro, pensar esse efeito e pensar além do livro –
 além do que ele mostra.  

Escutar para tentar captar algo ainda invisível, o Oculto, o misté-
rio à maneira simbolista que sobrevive de Cruz em Leminski, este que se 
assinalou para assinalar O Assinalado, este que nunca escreveu uma au-
tobiografia, mas arriscou versos para o próprio epitáfio mais de uma vez. 
Em um deles, Leminski “revelou, ocultando” (muito zen, como o seu 
contracultural Jesus a.C., com as parábolas), que havia mais a saber so-
bre suas obras do que aquilo que havia dito ou escrito: “este silêncio, 

 “o poeta sim, tem o dever social de concentrar-se (como um jogador, por q 32
não? depurar, pesar, medir, calcular efeitos… esse é seu ofício. MAS QUANDO 
VOCÊ PINTAR COM UM TROÇO DE ALTA DEFINIÇÃO, LIVRO, REVIS-
TA, TEM QUE VIR VETORIADO, POSICIONADO, NUTRITIVO, RICO DE 
FRATERNIDADE, TEM QUE SER UMA COISA QUE REVERDEÇA AS 
PESSOAS POR DENTRO” [sic] (LEMINSKI, 1999, p. 119). Em tempo: além 
de aparecer na música Verdura, de Leminski, a ideia/ação de “reverdecer" tam-
bém está em Cruz e Sousa: “reverdece agora nos luminosos pomares da Fanta-
sia”, de “O Asinino” (SOUSA, 2008b, p. 553), e “selvas reverdecidas em teus 
orvalhos revigorantes”, de “A Noite” (p. 417). 
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acredito, são suas obras completas”, diz o epitáfio 1; o segundo diz ain-
da mais: “deus tenha pena de seus disfarces”.   33

Sim, Paulo Leminski delirava: “a literatura é um delírio, é um 
sonho. Como diria Kafka, ela é um espelho que adianta, e isto é outra 
coisa. O ícone é a produção de uma realidade nova, não seu reflexo”  34

Nessa escuta, estarão presentes outros livros sobre vida e obra de 
Cruz e Sousa, assim como da coleção de obras completas em prosa e 
poesia, consultadas aqui quase sempre na edição organizada em dois 
volumes por Lauro Junkes (2008); de Paulo Leminski, além de consultar 
críticas e pesquisas em torno desta e outras obras, levou-se em conside-
ração muitos momentos de sua produção literária, não só da fase de co-
laborador da coleção Encanto Radical (1983-1986) mas também e prin-
cipalmente de poeta – desde os primeiros poemas concretistas até os 
publicados postumamente; de pensador da linguagem – em seus ensaios, 
cartas a Régis Bonvicino, entrevistas e artigos de jornal; assim como de 
tradutor e de fabulador. 

As muitas e assumidas liberdades que tomou em suas traduções, 
trans-criações, criações poéticas publicadas antes de Cruz e Sousa: o 
Negro Branco, levam a acreditar que, no processo de escritura biotana-
tográfica, que Leminski chamou de “tradução de um no outro”, tenha 
tomado algumas liberdades para além da sintaxe ou da semântica, indo 
para o plano do conteúdo – aquilo que informa ou aquilo que silencia 
sobre Cruz e Sousa. 

Outra pista que se tem para identificar a singularidade deste vo-
lume é procurar os artifícios do texto. Se no prelúdio da obra o narrador 
informa que “Este livro é uma providência” – devemos entender que 
isso queria dizer que o autor desejava “fazer justiça” ao nome de Cruz e 
Sousa?  

Sim, pode ser também isso: registros de jornal , das cartas a Ré35 -
gis Bonvicino e dos trechos publicados da novela inacabada Minha clas-
se gosta / Logo, é uma bosta (1981) informam que Paulo Leminski con-
siderava importante tornar o nome de Cruz e Sousa mais conhecido.  

Mas, neste caso, este livro não seria exatamente singular – pois 
esta ideia de “fazer justiça” já está implícita a cada um dos biógrafos 
anteriores (e mesmo posteriores) de Cruz e Sousa, cada um deles trazen-
do sua visão de como era difícil, duro e amargo estar na pele de um poe-
ta negro e simbolista, que morreu doente, pobre e cheio de rivais a tratá-
lo com escárnio ou indiferença no Brasil do final do século XIX.  

 LEMINSKI, 2013b, p. 289.  33

 Jornal Nicolau, Curitiba, ano III, nº 19, 1989. p. 8. 34

 Folha de Londrina, 29 de maio de 1983. p. 17. 35
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Leminski era um assumido “fruto da Poe Tree” , isto é, influen36 -
ciado por Edgar Poe e os seus princípios poéticos, poeta que recomen-
dava aos demais se perguntarem: "Dos inúmeros efeitos, ou impressões, 
susceptíveis de tocarem o coração, ou o intelecto, ou (mais geralmente) 
a alma, qual deles devo selecionar na ocasião presente?”   37

Não esquecer que, sobre Poe, Baudelaire escreveu que era grande 
não apenas porque tinha concepções nobres, mas também pelas farsas. A 
que ponto este aspecto de Poe chegou ao fruto Leminski? 

Ou seja: será que, com a tal “providência”, pró-vidência, poderia 
estar apenas informando, veladamente, que aquele livro era uma obra de 
efeito, extensão (e intenção, portanto) calculados? Pois, sim, ele pensava 
e pesava os efeitos.  

Em 1979, Leminski já escrevia, em Minha classe gosta / Logo é 
uma bosta, sobre o sentido de escrever sobre Cruz e Sousa. Nesta novela 
incompleta, dois personagens, Privada Joke e Slogan, debatem sobre o 
tema, compartilhando dilemas antecipados do futuro biógrafo.   

Este fragmento demonstra as preocupações que sofria, frequen-
tando “os infernos simbólicos” do poeta, e sua inquietude sobre a inten-
ção ou significação de um texto que abordasse os sofrimentos de Cruz. 

– (…) Você que provocar o quê? Compaixão? 
Revolta? Cruz e Souza, a singularidade suprema... 
Do martírio dele, como você diz, não se extrai 
nenhum ensinamento, a vida dele não é didática, 
seu drama não coincide com o de nenhuma coleti-
vidade, esgota-se em si mesmo...  
– A entrega à missão poética, a dedicação, a fide-
lidade ao ofício, no ferro em brasa da vida que ele 
teve, tudo isso, pra você, é o quê? Abstrações? 
Não eram pra ele. Nem para os que frequentam 
hoje os infernos simbólicos que ele deixou.  38

Compaixão ou revolta? O trecho mostra a importância que Cruz e 
Sousa tinha para Leminski e sua consciência de que recontar aquela his-
tória de vida poderia gerar, basicamente, ao menos um destes dois efei-
tos. Pois, em Cruz, o elemento negro não era um ornamento do texto, 

 LEMINSKI, 1999, p. 62. 36

 POE, 2009, p. 276. 37

 O início desta novela inacabada foi publicada em 1981 em três edições do 38
jornal Raposa, que circulou apenas em Curitiba. Duas cartas a Régis Bonvicino 
mencionam e expõem fragmentos do projeto em 1979. Nesta dissertação, os 
fragmentos transcritos são citados destas cartas ou da reprodução integral do 
trecho publicado em 1981, material anexado à tese de doutorado Vida, paixão e 
obra: sentidos em Paulo Leminski, de Lucas dos Passos. Vitória: UFES, 2016. 
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mas o fundamento do drama por trás de cada poema. Assim, levantar o 
tema, “enquanto reflexão, apela para a consciência crítica do leitor e 
para a revolta contra o estado passado e presente”, escreveria Silviano 
Santiago .  39

Compaixão ou revolta. Qual deles terá escolhido para Cruz e Sou-
sa: o Negro Branco? Será mesmo que chegou a escolher? Pois a revolta 
já é resultado de uma compaixão; e a compaixão não deixa de ser uma 
revolta, uma volta para fora, para a compreensão de um outro. Seja 
como for, o trecho no mínimo informa que Leminski, já em 1979, tinha 
consciência de que o “sujeito" que escreve sobre a vida e a obra de outro 
deve pensar no que essa escrita vai dizer sobre o “o objeto” – e como 
afetará aquele, aquela que ler o resultado.  

Para isso, antes de tudo, será preciso tentar compreender o “obje-
to”. Leminski entreviu esse sentido em torno da arte da biografia ao es-
crever uma breve resenha sobre a chegada, no Brasil, de uma tradução 
de A hora dos assassinos (Um estudo sobre Rimbaud), de Henry Miller.  

Neste A Hora dos Assassinos, Miller faz o melhor 
que pode para compreender esse exagero de vida 
que foi a de Arthur Rimbaud. Um poeta que Miller 
confessa colocar acima de todos os outros escrito-
res. Esse encontro vale a pena ser lido. Afinal, são 
dois extremos se lendo.  40

A crítica diz ainda que a obra, “de estudo, quase não tem nada”, 
sendo mais um passeio impressionista que proporciona “momentos de 
encontro (e até coincidência) entre esses dois excessos” . 41

Ao longo da obra resenhada, Miller se revela leitor atento da obra 
do Rimbaud, com quem teve uma relação inicial de afastamento (“lutei 
feito louco para tirá-lo da ideia”), ficou por seis a sete anos ouvindo uma 
espécie de chamado interior para a leitura, enfim realizada, finalmente, 
na casa de Anaïs Nin: “'Um dia você terá que me enfrentar’ era o que a 
voz dele repetia sem parar nos meus ouvidos” .  42

Miller não só ouviu, como escutou o chamado para a obra de 
Rimbaud: entendeu que se tratava de um destino. Tanto que pôde identi-
ficar-se com ela, listando pontos de convergência, como o “o gosto pela 
linguagem, pela música em lugar da literatura” . “Em Rimbaud, me 43

 SANTIAGO, 1982, p. 121-125. 39

 LEMINSKI, 1984, p. 102. 40

 idem, ibidem. 41

 MILLER, 2010, p. 12. 42

 idem, p. 14. 43
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vejo como um espelho”, confessa e, com isso, traz à cena o que Novalis 
define como “identificação total”.  

Será que também foi o caso de Leminski com Cruz?  
Meses depois da publicação de Cruz e Sousa: o Negro Branco, 

Leminski afirmou ser um apaixonado por Cruz e Sousa, objeto de velho 
culto , em quem via, como anotou sob a pena de Privada Joke, uma 44

“singularidade suprema”. Mas há indícios de que não escreveu a obra 
(apenas) para fazer aspectos de sua própria obra, ou vida, ou mesmo de 
sua paixão pelo objeto, serem compreendidos. Esta seria uma leitura 
redutora e apenas uma hipótese, porque não há nenhum elemento que 
confirme essa tese: o biógrafo não fala de si como um que escreve poe-
mas: ele os escreve, enquanto conta a vida de Cruz; ele não declara que 
buscou em obras de Cruz inspiração para as suas obras: ele faz transpa-
recer essa contaminação.  

É um outro tipo de identificação que faz notar pela escrita – não 
total, nem parcial; não revelada, nem velada – a identificação pela lin-
guagem, pelo ser da linguagem. No pouco que Paulo Leminski falou 
sobre a natureza deste trabalho, aponta para fora de si e não para o seu 
ego. Diz que, com ela, quis tocar na questão do racismo, tema forte e 
universal que permeia toda a obra, vinculado a ela desde o título (desde 
a capa!) a partir da imagem paradoxal do “negro branco”. 

É uma velha (história). Uma paixão de anos. 
Quando conheci [Cruz] me apaixonei. Achei que 
ele nunca teve o reconhecimento que merecia. E o 
livro é uma tentativa e mostrá-lo para o Brasil. O 
Cruz e Souza é um valor muito mais do Sul do 
que a gente imagina. Eu falo, apresentado para 
meus amigos baianos, por exemplo, e eles dizem, 
parece que é um poeta negro, de Santa Catarina, 
não é? Ninguém conhece. (…) Mas, ainda sobre a 
repercussão (…) o Cruz e Souza está começando a 
mexer em uma célula muito dolorosa e dolorida da 
sociedade brasileira.  45

Nem de longe, nem pela forma, nem pelo conteúdo, Cruz e Sou-
sa: o Negro Branco se trata de um volume a ser classificado como "uma 
biografia rigorosa e quase exaustiva”  como a de Raimundo Magalhães 46

Júnior, Poesia e Vida e Cruz e Sousa, por exemplo.  

 Folha de Londrina, 29 de maio de 1983. p. 17.  44

 Folha de Londrina, 29 de maio de 1983. p. 17 45

 JUNKES, 2008, p. 29.46
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Magalhães Junior confere uma aparência de verdade factual para 
a sucessão linear de fatos da vida de Cruz, que escreve com a ajuda de 
alguns artifícios do romance, como diálogos, e outros de historiador, 
como a citação de datas precisas, documentos e notas de rodapé indi-
cando fontes de referência checáveis.  

O estilo de Leminsky também se afasta do estilo de Samuel 
Boswell, que escreveu o gigantesco tratado Vida de Dr. Johnson (1791), 
quase uma enciclopédia. Como ficará mais evidente a partir da escuta, o 
estilo de Leminsky se aproxima mais de experiências como as breves 
histórias de Vidas Imaginárias (1896), de Marcel Schwob, onde “os pro-
tagonistas são reais; os feitos podem ser fabulosos e não poucas vezes 
fantásticos. O sabor peculiar deste volume está neste vaivém”, nas pala-
vras de Jorge Luis Borges . Schwob deixou ideias úteis no prefácio de 47

Vidas Imaginárias:  

Boswell não teve a coragem estética de escolher.  
A arte do biógrafo consiste justamente na escolha. 
Ele não tem que se preocupar em ser verdadeiro; 
deve criar dentro de um caos de traços humanos. 
(…) .   48

Escolher o que contar, aqui, pode também querer dizer inventar o 
que contar, criar uma ficção para contar uma vida, pois é exatamente o 
que Schwob propõe e faz. Imagina detalhes, circunstâncias e cria rela-
ções a partir de “documentos históricos” ou relatos já existentes, como 
Vidas, de Giorgio Vasari, assim como a partir do cruzamento com outras 
ficções, como a “A obra-prima desconhecida”, de Balzac.   

Alguns biógrafos, uma vez lançados a tarefas semelhantes, verifi-
cam que a vida se reanima diferente a cada vez que é contada, sobretudo 
quando já sobrevive a uma morte centenária, (re)morta, vida já muitas e 
muitas vezes recontada . Qualquer que seja a versão, é preciso que res49 -
soe com aquilo que o Outro a ser alcançado pelo livro já tenha vivencia-
do para, a partir desse fundamento, lançar uma nova camada.  

“Em última instância, ninguém pode escutar mais das coisas, li-
vros incluídos, do que aquilo que já sabe. Não se tem ouvido para aquilo 

 in SCHWOB, 1997, p. 10.47
!  SCHWOB, 1997, p.22.48

 “Acredito que Cervantes tenha tantas vidas como as versões que delas circu49 -
lam, e estas podem ser contadas às centenas”, registra Andrés Trapiello em As 
Vidas de Miguel de Cervantes, resultado de um estudo de quinze anos de dura-
ção sobre as narrativas já existentes da vida do autor de Dom Quixote de La 
Mancha (TRAPIELLO, 2005, p. 18). 
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a que não se tem acesso pela experiência” , escreveu Nietzsche em 50

Ecce Homo, continuando sua metáfora da escuta já iniciada em Assim 
falava Zaratustra.  

Entre prováveis outras razões, como fortalecer a presença da ima-
gem do artista negro de sucesso na obra, a presença de Bob Marley e 
Jorge Ben em um livro sobre Cruz e Sousa tem essa função: aproximar 
as distâncias entre Cruz e Sousa e aquele/aquela que lê.  

Dessa forma, o narrador deixa de ser apenas um caso singular de 
identificação com um outro para ampliar a questão para o singular-plu-
ral, como se todos os convocados para o coral de epígrafes tivessem 
igual reverência ou devoção a Cruz e Sousa.  

A escuta do livro se torna uma experiência rica de melodias vivas 
e reconhecíveis, enquanto, ao fundo, capítulo a capítulo, se desdobra a 
melodia principal, fundo que articula todas as vozes e define a dinâmica 
do texto. 

Cruz e Sousa já diria, no seu poema derradeiro, “Sorriso interior”: 
“O ser que é ser jamais vacila… / nas águas imortais entra sem susto”. 
Leminski entra nas águas do nome já lendário e imortal de Cruz para 
nelas buscar, pelo ofício da linguagem – sua via crúcis – a plenitude de 
uma ficção construída no jogo dentre artefatos encantatórios (como o 
coral das epígrafes) e a opção radical pela fabulação.  

No mistério dos cálculos, invenções e fabulações de Leminsky, a 
criação de um novo Cruz, o de Leminsky, ou este Cruz com Leminski, 
via Leminski, capaz de ser com ele, e com o leitor, esse que escuta livros 
como se escutasse a melodia das coisas e, assim, tivesso acesso aos 
“segredos da vida”, como diria Rilke. Pluralidades singulares, singulari-
dades plurais, as almas se encontram na escuta do livro.  

 NIETZSCHE, 2008, p. 51.50
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1. NO ESPAÇO DE ECO  

(…) quantos séculos levam meus ecos para atra-
vessar o labirinto?  
Leminski, em Metaformose (1998) 

– Hei de morrer, mas hei de deixar nome!  
Cruz e Sousa, em confidência a uma namorada, 
segundo Magalhães Júnior (1961)  

Em 1983, Cruz, além de morto há quase um século, estava enter-
rado no Rio de Janeiro. Seu corpo físico fez uma viagem de volta a San-
ta Catarina mais de um século depois de sua morte. Desde 29 de novem-
bro de 2007, os ossos de Cruz repousam nos jardins do prédio mais con-
hecido como Palácio Cruz e Sousa, desde 1979, quando foi rebatizado.  

Perto do pó dos restos mortais de Cruz, existe um lugar específico 
em que: quem falar algo naquele ponto ouve seu eco, escuta a própria 
voz voltando. Apenas quem fala, ouve o eco; e apenas naquele lugar 
específico. Coordenadas geográficas: 27º35’’53,61 S  48º33”05,99 O . 51

Não é extraordinário que fenômeno acústico dessa natureza acon-
teça tão perto dos ossos de um poeta que apostava tanto na musicalidade 
da linguagem? 

Na mitologia grega, Eco é ninfa reduzida à voz por ter distraído 
Hera numa ocasião em que Zeus se divertia com as outras ninfas. Apai-
xonada por Narciso, Eco não consegue conversar com ele, apenas repetir 
suas palavras. Na versão reescrita por Leminski em Metaformose, Eco é 
transformada em rochedo e continua a repetir a última parte do que ou-
tros dizem.  

Numa experiência imaginária, a metáfora pode ser transportada 
para pensar Cruz e Sousa: o Negro Branco. O “Espaço de Eco" agora é 
o próprio texto, o livro em produção: e os ecos seriam as leituras, as 
muitas possíveis leituras, de quem vai até lá, isto é, de quem lê.  

 Batizado de “Espaço de Eco”, foi “descoberto” em 2014 pelo Coletivo Toca, 51
de Florianópolis. É um fenômeno acústico curioso, provocado pela distribuição 
espacial dos prédios ao redor. Sua descoberta gerou uma intervenção artística e 
uma publicação onde se podem ler relatos de diferentes experiências realizadas 
no local por visitantes. Não havia no trabalho relação direta com o poeta Cruz e 
Sousa, exceto pela referência, na publicação, ao fato do fenômeno ocorrer “no 
jardim do Cruz e Sousa” [sic]. “Espaço de Eco se constitui como proposta artís-
tica colaborativa de experimentação sonora entre o corpo e o meio”, explicam as 
artistas Isadora Stähelin e Sofia Brito. 
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Nosso propósito, contudo, não é repetir ecos, mas prestar atenção 
máxima na emissão. 

Uma vez no espaço de eco, nos colocamos à escuta. Mas, se neste 
espaço o eco só pode ser ouvido por quem emite, temos também de nos 
colocar no lugar de Paulo Leminski no exato momento em que se colo-
cou diante da necessidade de inaugurar, em si, uma máquina de pensa-
mento de biógrafo.  

É preciso pensar quem era Leminski e quem era Cruz e Sousa 
naquele mesmo tempo deste espaço em que surgiu Leminsky, o narrador. 
Para isso, retomar quem eram esses dois entes colocados em contato em 
Cruz e Sousa: o Negro Branco, e quais as relações entre eles.    

O que se poderia saber sobre Cruz e Sousa no início de 1980? 
Quem quisesse estudar Cruz e Sousa, obra e vida, poderia encontrar 
muito material à disposição. Dois anos antes, em 1981, havia saído a 
Poesia completa de Cruz e Sousa, com introdução de Maria Helena Ca-
margo Régis, pela Fundação Catarinense de Cultura; um volume da co-
leção Abril Cultural também se dedicada ao catarinense nesta época. Em 
Curitiba, Cassiana Lacerda havia acabado de publicar mil páginas de sua 
pesquisa Decadismo e Simbolismo no Brasil – Crítica e Poética (1980). 

Era um momento bem diferente de antes de 1950, quando ainda 
nem existia o Panorama do movimento simbolista brasileiro, organizado 
por Andrade Muricy em 1952-1953, ou mesmo antes de 1961, quando 
ainda não havia a rica edição, em homenagem ao centenário de nasci-
mento do poeta, da Obra completa de Cruz e Sousa. Em 1954, outra 
biografia, por Abelardo Montenegro.  

Em 1963, Andrade Muricy publica O Cisne Negro Cruz e Sousa. 
Em 1961, surge a primeira edição do livro de Raimundo Magalhães Jú-
nior, Poesia e Vida de Cruz e Sousa que vai recebendo novas edições, 
com acréscimos de informações, nos anos 1970.  

Citado entre as indicações de leitura oferecidas ao final de Cruz e 
Sousa: o Negro Branco, o livro de Magalhães Júnior é bastante comple-
to para proporcionar o que Friedrich Leo chamaria de "imagem de uma 
vida”  e, Virgínia Woolf, de uma obra que alarga a percepção da “ver52 -
dade de uma vida”, “pendurando espelhos em cantos inesperados” . 53

Narrativa linear (seguindo o curso do nascimento-vida-morte), inclui 
confissões adolescentes de Cruz à primeira namorada, a íntegra das pa-
ródias que imitavam e irritavam Cruz na imprensa carioca e detalhes 
como a quantidade de dinheiro arrecadada entre amigos e simpatizantes 
na campanha realizada para ajudá-lo a custear o tratamento da tubercu-
lose,  por exemplo.  

 LEO apud COCCIA, 2012, p.11. 52

 WOOLF, 2014, p. 399. 53
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Por outro lado, contém pequenas falhas do ponto de vista da ver-
dade factual que ajudam a consolidar o mito do “poeta universal”, como 
informar que Fritz Müller teria escrito a um irmão na Alemanha para 
elogiar Cruz e Sousa. Esta carta foi enviada em 1860, um ano antes do 
nascimento de João da Cruz. Assim como Magalhães Júnior, a maioria 
dos biógrafos repete a informação sobre a carta de Fritz Müller porque 
se baseiam em textos fundamentados em depoimentos de Virgílio Vár-
zea a Tibúrcio Freitas, publicados em 1907. Várzea confiava demais na 
memória e não houve uma checagem rigorosa de datas já na época da 
publicação de sua entrevista. Assim, o eco sobre a tal carta foi se repe-
tindo, indo, virando lenda na memória coletiva, como se fosse verdade 
factual. Em 1973, Evaldo Pauli publica um trabalho em que, com o do-
cumento datado em mãos, esclarece a questão .   54

Por sua vez, o simbolismo brasileiro era visto por alguns críticos 
como uma “excrescência exótica” e, por outros, como um movimento de 
isolamento em uma “torre de marfim”. Brito Broca lembra que, ao con-
trário dos parnasianistas, que proporcionaram acesso à poesia por um 
trabalho formal de burilamento e paciência, os simbolistas tornaram a 
reividicar para os poetas um lugar à parte, uma separação dos meros 
mortais. “O poeta procurava readquirir a qualidade de mago, senhor de 
uma arte cujos poderes só ele conhece e que consiste em penetrar no 
próprio mistério da existência” .  55

Neste quadro de isolamento de um simbolista brasileiro, ainda 
havia o contexto da conservação do parnasianismo, contrário ao surgi-
mento da escola “dos novos”. “Havia preconceito, sim, mas preconceito 
literário”, escreve o biógrafo Magalhães Júnior sobre a ausência de Cruz 
na Academia Brasileira de Letras, fundada em 1896, já com a participa-
ção de Machado de Assis e José do Patrocínio .  56

Para a sensibilidade de Cruz e Sousa, cada golpe era transforma-
do em prosa e poesia, poesia e prosa, às vezes híbrida e quase sempre 
dotada de temas como dor, isolamento e angústia. Essas questões estive-
ram presentes com mais força nas obras do final de sua trajetória. Sen-
timentos tristes pelos quais “errava”, vagava, caminhava a alma do poe-
ta. Transformados, por exemplo, na angústia trevosa de “Emparedado”, 
um dos mais eloquentes e conhecidos poemas em prosa de Evocações, 
em que, a certa altura, pede:  

O que em nós outros Errantes do Sentimento fla-
meja, arde e palpita é esta ânsia infinita, esta sede 
santa e inquieta, que não cessa, de encontrarmos 

 PAULI, 1973, p. 23-24.54

 BROCA, 1956, p. 129-130.55

 MAGALHÃES JUNIOR, 1961, p.184. 56
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um dia uma alma que nos veja com simplicidade e 
clareza, que nos compreenda, que nos ame, que 
nos sinta.   57

Na busca dessa interlocução, o “desterrado” gastou (investiu) 
toda a vida. Mas, com a morte do seu “líder” absoluto, chamado com 
escárnio por João do Rio de “Deus Cruz e Sousa”, o simbolismo enfra-
quece e aos poucos desaparece do cenário brasileiro . Sem Cruz e Sou58 -
sa, a “nevrose” (palavra brasileira para spleen) se acabava, assim como a 
criticada igreja dos “nefelibatas”, construída em torno de “Homero, 
Dante e Cruz e Sousa! Tudo o mais, pontos cardeais!” . 59

Se mais tarde houve o reconhecimento por críticos e historiadores 
de que o modernismo começou com o simbolismo no Brasil, na sua épo-
ca este movimento estético não chegou a penetrar “nas camadas mais 
cultas da população” e, portanto, não rompeu “a barreira da literatura 
oficial representada pelo realismo e parnasianismo” .  60

Por outro lado, em 1923 a maioria das obras publicadas de Cruz e 
Sousa já estava esgotada nas livrarias e, pelo interesse de leitura, foi 
necessário reeditar uma coleção de obras completas. O grande amigo de 
Cruz, Nestor Vítor, organizou essa reedição. Em 1914, ele havia publi-
cado O Poeta Negro.  

Tantos esforços não foram capazes de evitar que Cruz e Sousa 
continuasse a sofrer depois de morto: foi acusado por alguns críticos de 
não ter tido engajamento abolicionista, de onde surgiu um novo sentido 
para a alcunha de “Negro Branco”. Andrade Muricy registrou no início 
da década de 1950, em Panorama do movimento simbolista brasileiro:  

Apesar da afirmativa de Nestor Vítor  de que o 
poeta fora abolicionista (…) até bem pouco escre-
via-se de Cruz e Sousa que foi um negro branco, 
indiferente à sorte de sua raça, exceto quando 
defrontado com problemas seus e, portanto, em 
termos personalíssimos.  61

O mal-estar em torno da imagem póstuma do “Cisne Negro” du-
rou até 1945, quando se tornaram conhecidos mais de sessenta textos 
inéditos. Finalmente a dimensão abolicionista da obra (assim como da 
vida de Cruz), veio à tona com O Livro Derradeiro, organizado por An-

 SOUSA, 2008b, 632. 57

 RIO, 1994, p. 71. 58

 RIO, 1994, p. 53. 59

 LACERDA, 1981, p.10. 60

 MURICIY apud SOUSA, 1995, p. 26.61
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drade Muricy com base em documentação guardada, a pedido de Cruz, 
por Nestor Vítor.   

A partir daí, muitos estudos. Em 1946, surge À Margem do Estilo 
de Cruz e Sousa, de Antonio de Pádua. Nos anos 1960, Antonio Candido 
e José Aderaldo Castello lançavam Presença da Literatura Brasileira, 
destacando, entre outras características, que “o traço fundamental de 
Cruz e Sousa é a potência verbal”.  

Otto Maria Carpeaux também o inclui na extensa História Oci-
dental da Literatura” , no início da década de 1960. Alfredo Bosi o 62

inclui em História Concisa da Literatura Brasileira (1979), comparan-
do-o com Alphonsus de Guimaraens: “Cruz e Sousa, denso e entusiasta; 
Alphonsus, fluido e depressivo” .  63

Mas, mesmo antes dos textos abolicionistas virem à tona, em 
1943, Roger Bastide publica quatro ensaios que se tornaram muito fa-
mosos porque neles :  64

 1) identifica na obra de Cruz e Sousa uma “nostalgia da cor 
branca” (ou “nostalgia do ariano”) e uma vontade de “ascender” social-
mente pela arte. Esta nostalgia explicaria sua opção pelo Simbolismo 
como estética ;  65

 2) verifica que o tema lunar e noturno é tratado de duas manei-
ras: primeiro, uma noite “doce e boa”, Simbolista; mais tarde, com o que 
Bastide ter sido uma aceitação “da sua raça”, vem a noite africana, à que 
se une também o tema da loucura, noite “feiticeira, satânica, povoada de 
horrores e fantasmas ;  66

 3) compara as estéticas de Baudelaire e de Cruz encontrando 
aspectos em comum mas detalhando as diferenças, pontuando que, 
“transformando a maldição racial em maldição universal, [Cruz] passava 
a linha de cor com sua própria cor, fazendo ela uma dor ocidental, uma 
dor européia.” ;  67

 4) por último, em uma análise das leituras, da formação e da 
postura de Cruz como poeta e prosador, procura um lugar para o brasi-
leiro no movimento simbolista europeu e coloca Cruz e Sousa numa 
“tríade harmoniosa” com Mallarmé e Stefan George, em especial uma 
imagem que passou a ser repetida ad nauseaum (neste ponto, o livro de 
Leminski é uma exceção).  

 CARPEAUX, 2008, p. 2154. 62

 BOSI, 1979, p. 313.63

 O livro de Bastide foi reeditado e comentado por Afrânio Coutinho em 1979, 64
edição aqui consultada.

 BASTIDE, 1979, p. 158.65

 idem, p. 166.66

 idem, p. 173. 67
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A década de 1970-1980 era uma época em que o “Dante Negro”, 
o “Cisne Negro”, o “Poeta Negro” (“alcunhas” de Cruz entre os que es-
creveram sobre ele) era cada vez mais uma caricatura, lembrado mais 
pelas grandes tragédias em vida (miséria, doença, preconceito, exclusão) 
e cada vez menos pelas qualidades de sua obra .  68

Até 1983, a maior parte da obra de Cruz já estava publicada . 69

Material de pesquisa sobre vida e obra de Cruz e Sousa, portanto, havia 
aos montes, talvez centenas de milhares de páginas. O espaço de eco do 
livro está à espera, ainda silencioso. Cruz e Sousa jaz quieto, sorrindo 
por dentro; seu nome já virou nome de Palácio, de colégio, de rua. Isso 
não pode ser alterado, nem altera o fato de já estar morto.  

Mas há outro ser, dentre os dois nesse espaço, que já está louco 
para falar. Leminsky o narrador, homem de fábulas, guia de passeio e 
professor, está prestes a nascer.  

Quem o simula, o homem por trás da máscara, passa por um mo-
mento único da própria vida. Acaba de ser contratado por uma grande 
editora. A Brasiliense. Pela primeira vez vai publicar um livro de circu-
lação nacional. Em 1983, aliás, serão três. Sobre Cruz, Bashô e Capri-
chos & Relaxos. E não chega aqui de mãos vazias, mas cheias de anota-
ções de uma outra narrativa já escrita sobre Cruz e Sousa como tema 
secundário: Minha classe gosta / Logo, é uma bosta (1981).  

Vem também com meia dúzia de bilhetinhos, anotações de epifa-
nias ou ideias que evidenciam o processo de construção de um texto em 
torno de Cruz e Sousa, como este :  70

ser lido em pedras-de-toque,  
touch stones…  
pedras,  
ele, filho  
de pedreiro 

  
O Paulo Leminski de 1983 já era quase uma celebridade. Quase. 

Se ligasse o rádio, poderia ouvir uma música sua, o que lhe causava uma 
sensação comparável ao orgasmo  porque, para ele, música era a maior 71

das artes, a única que não precisava “dizer a que veio”, especialmente se 
fosse instrumental, “arte por excelência” . Em música e em literatura, 72

 CAPOBIANCO, 2016, p. 239.68

 Depois surgiram ainda novos inéditos com estudos como os de Iaponan Soa69 -
res e de Ueliton Farias Alves. 

 Manuscrito n. 692-1, portal Paulo Leminski.  70

 Estado do Paraná,  s/d , p.5. Eu estou engajado no difícil.71

 LEMINSKI, 1986b, p. 15. 72
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Paulo Leminski espalhava polêmicas e produções. Era intenso, apaixo-
nado, excesso e transgressão .  73

Em 1981, Caetano Veloso, que já cantava músicas de Leminski 
em shows, gravou Verdura em um álbum batizado de Outras Palavras 
em homenagem à verborragia barrocodélica de Catatau. Leminski teve 
músicas gravadas por Blindagem, Cor do Som, Moraes Moreira, Itamar 
Assumpção. Criou ou contribuiu com a criação de canções que tocavam 
em especiais da TV aberta. Na voz de Ney Matogrosso, na abertura de 
novela Paraíso, que ficou 190 dias no ar na Rede Globo (1982-1983). 
Com Guilherme Arantes, compôs Xixi nas estrelas, em um projeto espe-
cial para crianças com direito a clipe no Fantástico (1984).  

Desde 1982 escrevia resenhas de livros para Veja, que em 13 de 
janeiro do mesmo ano dedicou a ele uma longa reportagem-homenagem 
intitulada “O brilhante maldito”, onde era apresentado como alguém que 
“faz sempre notar sua presença constante nos bares da moda pela voz 
sempre um tom acima das conversas dos demais frequentadores”. A re-
portagem provocava e assoprava ao mesmo tempo:  

Leminski cultiva ainda uma aversão especial aos 
chamados ‘poetas sociais’ ou ‘políticos’. ‘Pra mim 
são todos uns oportunistas, carreiristas’, proclama, 
relembrando que, há dois anos, numa reunião de 
escritores alemães no Rio de Janeiro, disse isso ao 
maranhense Ferreira Gullar e arrumou uma boa 
briga. (…) Mesmo com opiniões frequentemente 
desfocadas, Leminski é hoje um dos responsáveis 
pela volta da polêmica à música e à literatura bra-
sileiras. Equidistante da vanguarda e da cultura 
oficial, fala a todos com o respaldo de um trabalho 
consistente e criativo.  

Tinha então três filhos, a mais nova nascida em 1981. Em 1979, 
Miguel, com apenas onze anos de idade, faleceu de leucemia. Assim 
como Cruz e Sousa, Leminski perdia um filho para a morte.  

Entre biógrafo e biografado, aliás, muitas outras semelhanças 
poderiam ser traçadas. Morreram ambos tragicamente doentes, mas isto 
Leminski não poderia saber em 1983, embora seu fígado já tivesse dado 
sinais de que bebia demais em 1978, obrigando-o a beber apenas leite. O 
traço africano, por parte de mãe, Leminski fez questão de lembrar na 
dedicatória de Cruz e Sousa: o Negro Branco. Embora por algum tempo 
só se apresentasse como polaco, assumir o lado afro teria sido, segundo 
Antônio Risério, resultado natural o surgimento, no Brasil dos anos 
1970, de uma música popular “acentuadamente negro-mestiça, a forma-

 CÁMARA, 2014, p. 164. 73
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ção do Movimento Negro Unificado, a ‘canonização' dos terreiros de 
candomblé etc” .  74

Para Leminski, Trótski é o “exu” convocado quando as coisas não 
vão bem. Polaco que, mais que simplesmente loco-paca, se revelou tam-
bém negro-paca, louco pela Bahia, pela África e pela musicalidade ne-
gra, pensador do “ser negro" como metáfora da possibilidade inerente de 
acesso direto à verdade óbvia das coisas, que o “branco” só acessa pela 
lógica, pelo pensamento racional . 75

1.1 Frutos da mesma Poe tree 

João e Paulo, nomes de discípulos cristãos, frutos da mesma “Poe 
Tree”: poetry / poesia de Poe, “árvore de Poe”, assim neografada por 
Leminski em uma carta a Bonvicino:  

    afinal  
   somos  
todos frutos  
  da mesma  
POE TREE   76

“Todos filhos de Poe via Mallarmé”, anotou Leminski num de 
seus muitos bilhetinhos . Em outro, via uma palavra dentro de outra: 77

“Poesia começa com Poe” .   78

Poe, Mallarmé, Baudelaire, a chamada “via francesa” da arte pela 
arte está presente nas duas poéticas, de Cruz e de Leminski: a busca de 
uma inovação, de quebra das regras, do “poema escrito somente por ele 
mesmo”, em vez de ser escrito para, como escreveu Poe, “inculcar uma 
moral” ou dar uma lição didática de algo .  79

 RISERIO, 2004, p. 370.74

 “É, eu tenho cada vez mais o negro, o negro está prevalecendo. Acho que 75
havia mais polaco quando eu era mais concreto, que a minha poesia estava sub-
metida à razão, à perseguição de certos objetivos lógicos, racionais, brancos. 
Agora não. Essa minha afirmação de inutensílios, por exemplo, é uma afirmação 
negra. O negro vai dizer: porra, ele está dizendo o óbvio. Claro que a arte não 
precisa de finalidade nenhuma, ela é apenas uma expressão da alegria de viver. 
E isso vai de encontro a outra coisa. Toda classe dominante vê na estabilidade 
das formas artísticas uma espécie de emblema de seu poder. Por isso, a eterna 
hostilidade à experimentação.” (LEMINSKI, s/d, p. 15). 

 LEMINSKI, 1999, p. 62. 76

 Documento 886 dos manuscritos disponíveis no portal Paulo Leminski.77

 Documento 760 do mesmo arquivo citado acima. 78

 POE, 2009, p. 87-88. 79
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Não basta escrever poemas para “apreciar a Beleza, que está dian-
te de nós”, é preciso ser aquele que faz “um esforço violento para ultra-
passar a Beleza” , escreveu Poe.  80

Leminski e Cruz, cada um a seu modo, reverenciavam a música 
como “o mais arrebatador dos meios poéticos” , assim como Poe.  81

Leminski chegou a emplacar músicas suas nas rádios, e se van-
gloriava do feito, já em 1983: ali já era conhecida sua capacidade de 
criar versos e melodias que poderiam ser “decorados”, no sentido de 
serem ditos (ou cantados, ou simplesmente lembrados pelo ‘ouvido in-
terno’) com o coração, como se tivessem sido escritos estritamente para 
quem os canta, espécie de “benção vinda do outro” .  82

A respeito de Poe, Baudelaire descreveu que “tudo o assinalava”, 
pois era marcado como um daqueles que “atraem o olhar do observador 
e o preocupam”: a “Natureza (…) torna a vida bastante dura àqueles de 
quem deseja extrair grandes coisas” . 83

Sabemos que Cruz e Leminski também atraíam olhares de estra-
nhamento, e também sofreram, cada qual com suas histórias de vida, 
com a dureza (falta de dinheiro, problemas de saúde etc). Num esforço 
ultraviolento, criaram a beleza além da Beleza. Ou, numa linguagem 
mais século XX: criaram vida com a linguagem.  

Poe parece ter antecipado, inclusive, o tipo de sofrimento atribuí-
do a Cruz (e a Leminski, por alguns críticos mais ácidos) neste trecho de 
sua Marginália:  

Aprouve-me, algumas vezes, imaginar qual seria a 
sorte de um homem dotado, para desgraça sua, de 
uma inteligência superior em muito à de sua raça. 
Naturalmente ele teria consciência dessa superio-
ridade e não poderia, por ser, sem dúvida, consti-
tuído como os outros homens, deixar de manifes-
tar essa consciência. Adquiriria, assim, inúmeros 
inimigos. E como suas opiniões diferiam profun-
damente das de todos, seria ele fatalmente classi-
ficado no número dos loucos. Doloroso, horrível 
suplício. O inferno não pode inventar tortura mai-
or do que a de ser alguém tido por infinitamente 
fraco, justamente porque é infinitamente forte.   84

  idem, p. 89. 80

 idem, p. 90. 81

 DERRIDA, 2001, p. 115. 82

 In: POE, 2009, p. 334-335. 83
!  POE, 2009, p. 197. 84
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Cruz e Sousa acreditava que o poeta é “um predestinado”, um 
assinalado. Para Leminski, “poeta é daquelas coisas que ou você é, ou 
não é; é como se fosse um erro na tua programação genética: você já 
vem  com a capacidade de brincar (ou não) com as palavras (…) o poeta 
se define especialmente pela capacidade de criar beleza com a lingua-
gem”, como registrou no documentário Ervilha da fantasia (1985). 

Enquanto Cruz e Sousa integrava um movimento estético acusado 
de ter ficado numa “torre de marfim”, distanciado da realidade, especi-
almente pelo seu conteúdo , mas também pela sua opção pela arte do 85

difícil, procurando uma sintaxe única, no mesmo caminho de Mallarmé, 
Leminski recusa qualquer projeto que lhe parecesse elitista ou merito-
crático, o que provoca, inclusive, sua ruptura com o rigor racional do 
concretismo que havia sido sua entrada (um útil “cavalo”, definiria) à 
poesia nos anos 1960:  

a poesia concreta já proclamou-se a única boa e 
certa. A Nova!   
“dando por encerrado”…  
e se o povo gostar do verso, o que é que a gente 
faz?  
expulsa o povo?  
(…)  
quero fazer uma poesia que as pessoas entendam.  
q não precise dar de brinde um tratado sobre Ges-
talt ou uma tese de jakobson sobre as estruturas 
subliminares dos anagramas paronomásticos   86

Do haikai como caminho ao budismo zen – passando por um es-
tudo da história da poesia (ocidental e oriental), proporcionado pelo co-
nhecimento de oito idiomas – à agilidade mental de um videoclipe ou 
uma performance de Frank Zappa, Leminski também bebe na demanda 
de síntese, o slogan da linguagem publicitária, para desenvolver um 
pensamento de maior alcance sobre o como dizer para alcançar a comu-
nicação com o maior número de pessoas.  

Tenho certas exigências que repasso como criador 
de publicidade e criador de poesia, que são as 
mesmas. Sou incapaz de usar uma palavra a mais. 
A busca de síntese para mim é fundamental. Pri-
meiro eu era poeta, depois descobri a publicidade. 
É como saber atirar em pombinhas e rolinhas e 
alguém chegar e dizer que você pode ser guerri-
lheiro. Daí você vai matar gente. Publicidade é pra 

!  SODRÉ, 1964, p. 455. 85
 LEMINSKI, 1999, p. 111.86
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matar gente. Mas eu já tinha pontaria, sabia usar 
armas.  87

Em um apelido bastante apropriado, Leminski também era cha-
mado de Lema – e lema, do grego Lemma, vem a ser “tudo aquilo que se 
toma ou recebe”, ou um tipo de sentença curta capaz de se tornar um 
emblema.  

Além de testar diferentes suportes (livro, muro, camisetas, TV) e 
linguagens, Lema desenvolve ensaios sobre o tema, reconhecendo a con-
tradição entre querer inovar e comunicar ao mesmo tempo. Uma das 
suas preocupações era “desautomatizar" a linguagem para “engajar a 
consciência do leitor no processo de descoberta/criação de sentidos e 
significados, abrindo-se para sua inteligência, recebendo-a como parcei-
ra e colaboradora” .  88

Engajar o leitor no poema e não só sobre o q o 
poema narra ou faz presente. É o morador dum 
edifício o q mais o conhece esteticamente falando 
e não o mero contemplador q pára para ver o pré-
dio recém-construído e belo .   89

Para não alongar demais esse quadro comparativo , uma última 90

consideração não pode faltar: assim como Nietzsche, que dava crédito a 
si mesmo e publicava as próprias obras, em vida, para se tornar conheci-
do, Cruz e Leminski também tinham vontade de serem lidos, de serem 
conhecidos; confiavam muito em si mesmos enquanto artistas.  

Leminski, que se autoeditou várias vezes, assim como Nietzsche, 
alcançou certa receptividade em círculos intelectuais com acesso a mei-

 Jornal Nicolau, Curitiba, ano III, nº 19.  1989. p. 8.87

  LEMINSKI, 1999, p. 104-15. 88

 Documento 0305 do arquivo de datilografados disponíveis em paulolemins89 -
ki.com.br. 

 Alguns estudos recentes têm aproximado as trajetórias de Cruz e Leminski, 90
alinhando-as também com as de Walter Benjamin e João do Rio, como a tese de 
doutorado Saber Noturno: uma antologia de vidas errantes (HARA, Unicamp, 
2010). Além disso, nas pesquisas que já buscaram analisar de algum modo poé-
tica de Leminski nas biografias escritas para a Encanto Radical, se pode encon-
trar outras ressonâncias pertinentes (LIMA, 2002; CORREA, 2016; CÁMARA, 
2014; TONON, 2014), a quem interessar.  
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os de tornar sua arte mais conhecida . Já começava a ser pop nos anos 91

1980. Caprichos & Relaxos, seu primeiro livro de abrangência nacional, 
traz apresentações de Haroldo de Campos e de Caetano Veloso. 

De livros, Leminski já tinha (auto)publicado não fosse isso e era 
menos / não fosse tanto e era quase e Polonaises; com Jack Pires, Qua-
renta clics em Curitiba; em dezembro de 1975, Catatau. Em todos os 
casos, eram “edições do autor”, de baixa tiragem. Empreendeu tempo e 
dinheiro para pensar, diagramar, editar, publicar e promover cada um 
desses livros. Enquanto isso, publicava (e às vezes, coordenava e edita-
va) nas revistas PoesiaemGreve, QorpoEstranho, Raposa, Muda, Pólo 
Inventiva, José, Código, Através, entre outras, primeiro de Curitiba, de-
pois de São Paulo e outras  grandes capitais: Salvador e Belo Horizonte. 

Em 1981, com sua tradução/trans-criação de livros de John Len-
non (reunidos no volume Um atrapalho no trabalho) e parte da antolo-
gia do beatnik Lawrence Ferlinghetti, começa a ser lido em maior esca-
la, pois os dois livros saem pela editora Brasiliense. Nas duas obras as-
sina também ensaios complementares, assumindo assim lugar de refe-
rência quando os temas eram palavras-montagem ou portmanteau, lite-
ratura nonsense, limericks, poesia beat, haicai, tradução, trans-criação. 

Mas, antes, faltava ainda uma publicação própria pela Brasiliense. 
Cruz e Sousa: o Negro Branco constitui a primeira delas. Entrevistado 
por um jornal do interior do Paraná logo após a publicação, em maio de 
1983, Leminski disse que Cruz e Sousa era “uma paixão de anos”; mas 
considerava que ele “nunca teve o reconhecimento que merecia. E o li-
vro é uma tentativa e mostrá-lo para o Brasil.”   92

Escolher a palavra “paixão” para designar sua relação com o bio-
grafado faz com que se busque investigar o sentido de “paixão” em Le-
minski. No ensaio “Poesia: a paixão da linguagem” (1987): ele relaciona 
“paixão" e “patético”, aproximando a ideia de estar apaixonado com 
simpatia, empatia. Apaixonar-se por Cruz seria, portanto, ser simpático a 
ele, conseguir ter com ele uma empatia.  

A menção exata a um estado (sentimento) patético ou apaixonado 
em relação Cruz e Sousa já aparecia, por exemplo, em 1975, com Tristão 
de Athayde, no artigo “O Lacoonte Negro” para o Jornal do Brasil: 
"Para mim, se me perguntassem qual a figura mais patética, mais trágica 

 Em 1979, estava feliz porque Gil e Caetano dedicavam músicas em shows 91
para ele, chamando-o de “grande amigo, “poeta realce, uma das inteligências 
mais faiscantes deste país”, escreveu, “meio tonto com tanto”, que “em matéria 
de ego, não posso querer mais… definitivamente, meus ídolos são meus fãs”. 
(LEMINSKI, 1999, p.155) 

 Folha de Londrina, 29 de maio de 1983. p. 17. 92
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e mais humanamente universal de nossas letras, eu responderia sem he-
sitar: o autor de O Emparedado.”  93

1.2. O Simbolismo e Leminski 

Mas Cruz e Sousa era mais do que paixão para Paulo Leminski; 
era objeto de culto. “Trata-se de um velho culto meu. Sou curitibano e o 
Simbolismo teve aqui uma florescência maravilhosa no início do 
século”, disse Leminski quando perguntado sobre a escolha de Cruz e 
Sousa para inaugurar sua entrada na coleção Encanto Radical.  

“Na verdade, a Brasiliense me procurou para fazer um volume 
sobre um líder dos beatniks americanos. Eu disse que não entendia nada 
de beatnik e nem tinha interesse. Eu queria mesmo era escrever sobre o 
Cruz e Sousa” .   94

 Em ensaios e cartas, assim como em entrevistas que concedeu, 
como a citada a seguir (publicada poucos meses antes de sua morte no 
jornal Nicolau), defende que gostaria de ver o Simbolismo reconhecido 
não como alienação, mas superação de um sistema social que cria desi-
gualdade; uma resposta, rebelde, contra a realidade. 

Os simbolistas, de sua “torre-de-marfim”, viram o 
mundo social, a Revolução Industrial, o surgimen-
to do proletariado com maior clareza. Eles fizeram 
uma leitura da sociedade industrial e seus confli-
tos, com muito mais profundidade do que aquele 
primatazinho realista-socialista, a la Jorge Amado, 
que pensa que fazer jornalismo é como fazer lite-
ratura.  
Você negar toda a realidade social e criar um 
mundo sígnico paralelo, como foi a proposta dos 
simbolistas, é compreender muito mais radical-
mente a sociedade industrial e urbana que estava 
nascendo do que fazer romancezinho sobre os 
dramas dos operários, do sofrimento do pequeno 
trabalhador da periferia. A aparente “alienação" de 
um Mallarmé, digamos, era muito mais aguda 
como literatura do que o aparente engajamento 
daqueles que pensavam que a literatura é um espe-
lho. A literatura é um delírio, é um sonho. Como 
diria Kafka, ela é um espelho que adianta, e isto é 
outra coisa. O ícone é a produção de uma realida-
de nova, não seu reflexo.  95

!  in JUNKES, 2008a, p. 27.93
 Folha de Londrina, 29 de maio de 1983. p. 17 94

 Jornal Nicolau, Curitiba, ano III, nº 19, 1989. p. 8. 95
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 Embora, para ele, os resquícios do Simbolismo fossem um 
“elefante” na Curitiba em que vivia , também sabia e divulgava que era 96

em Curitiba que reinava o centro da cultura do país justamente no perío-
do de transição entre os séculos XIX e XX, em que “Cruz e Sousa vinha 
para cá (…) editar as suas coisas” . 97

Leminski conhecia não apenas a trajetória de Cruz e Sousa e sua 
relação com o que acontecia no Paraná, como também de outros tantos 
simbolistas brasileiros, o que se pode verificar no poema inédito que 
escreveu sobre Dario Vellozo (1869-1937), mestre dos magos do Simbo-
lismo paranaense. Este “poensaio” ou “poema-ensaio” de nove páginas  98

é um documento importante e que permance inédito em livro. Intitulado 
“O Templo de Dario, um poema de pé, um poema de pedra”, retoma a 
história do Simbolismo francês até “a esquizofrenia do Simbolismo curi-
tibano”, onde Vellozo é situado como “um daqueles radicais / que levam 
sua paixão às últimas consequências: / um grande poeta”, também “o 
primeiro filósofo de Curitiba / fascina como professor uma geração in-
teira” .  99

No poema, discorre sobre a falta de sentido de se cobrar de Vello-
zo, ou mesmo do Simbolismo, que não fosse “alienado". Fora Euclides e 
Lima Barreto, escreve Leminski, todos os demais da sua época eram 
alienados. Não era um tema novo, já tendo aparecido em recorrentes 
entrevistas e artigos de jornal de Leminski nos anos 1970. Com a publi-
cação das cartas da Régis Bonvicino, tornou-se público que, em 1978, 
trabalhava na produção de painéis e textos para um catálogo de uma 
exposição em homenagem a Vellozo – exposição que imaginou levar a 
São Paulo, mas que acabou não acontecendo . 100

 Depoimento de Paulo Leminski a Toninho Vaz: “O Dario Vellozo foi a figura 96
mais curiosa que Curitiba produziu no início do século, mas o simbolismo que 
ele representava existiu durante anos como uma espécie de elefante nos nossos 
horizontes, impedindo o nosso progresso. Os intelectuais da província continua-
vam inebriados pelo prestígio de um movimento que já estava 
moribundo” (VAZ, 2001, p.55). 

 Folha de Londrina, 29 de maio de 1983. 97

 Prosa em versos livres que Leminski chamava de “poensaio”, portmanteau 98
de poema + ensaio, como vemos na sua anotação (sem data) do arquivo 1122 
dos manuscritos do portal Paulo Leminski em que lista quatorze “poensaios" a 
serem escritos - um delas era “A Cruz que queria ser Sousa”. Sem evidências de 
haver projeto realizado sob este exato título. 

 LEMINSKI in MOREIRA, 2011, Anexo 1. A tese de doutorado de Caio 99
Bona Moreira (UFSC, 2011) é excelente referência a quem quiser se aprofundar 
no tema. 

 idem, p. 137. 100
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Por outro lado, até 1983, Leminski quase não havia publicado 
textos, ensaios, entrevistas ou poemas sobre, a partir de, com, contra, a 
favor ou para, diretamente, João da Cruz e Sousa. Fora a entrevista já 
citada, realizada depois da publicação de Cruz e Sousa: o Negro Branco, 
onde fala em paixão e culto, não se tem notícias de que “reverenciasse" 
Cruz como este fizera, por exemplo, em relação a Baudelaire. Muito 
menos de que Leminski sentisse, com Cruz, a tal “total identificação”, 
registrada por Novalis. Não temos pistas de uma identificação tão forte 
entre os dois, como Henry Miller sentiu em relação a Rimbaud, ou Rilke 
a Rodin,  Baudelaire a Poe, e assim por diante. (Clarice Lispector, por 
exemplo, teria amado Katherine Mansfield, a ponto de abraçar Bliss e 
dizer: “Mas esse livro sou eu!).  

No prefácio de Metaformose, Alice Ruiz não inclui o simbolista 
catarinense na lista de convidados (imaginários) presentes no cotidiano 
de almoços e jantares da família. Mas, o que se sabe é que, ao aceitar o 
convite da Brasiliense para participar da Coleção Encanto Radical e su-
gerir de imediato o nome de Cruz e Sousa para o início dos trabalhos, “o 
material de pesquisa já estava em casa, ao alcance das mãos” .  101

Seja como for, pesquisadores atentos à poética de Leminski per-
cebem as contribuições deixadas pelos simbolistas em sua obra.  

O Simbolismo que sobrevive na obra de Leminski 
se nota no desejo de produzir 'vida' literária em 
um contexto de 'morte'. O fazer-se coisa na poesia 
do poeta paranaense poderia ser cogitado no con-
texto de sua reflexão sobre o caráter sígnico da 
poesia moderna. Com isso, ele profana uma plau-
sível face esteticista da mesma poesia .  102

Seu poema “Administério", por exemplo, “retoma a prática sim-
bolista de que o mistério é produto, ‘efeito', ‘afecção' (…) ou seja, ‘gra-
dação’ da linguagem na sua tarefa de insinuar e anunciar, no poema, ou-
tras palavras” .   103

Leminski, pensador da linguagem, interessado em semiótica, em 
Peirce, em Saussure e em Max Bense, investigou a poesia simbolista em 
alguns momentos antes de 1983. Mas o nome de Cruz e Sousa quase não 
aparece, pela boca ou lavra de Leminski, em textos/entrevistas anteriores 
e posteriores a 1983 sobre a formação literária.  

Vejamos: no depoimento “Sobre poesia e conto”, publicado pela 
revista A Escrita (1977) e incluído em Envie meu dicionário (1999), 

  VAZ, 2001, p.239. 101

  SCRAMIM, 2010, p. 220.102

  idem, p. 227. 103
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Leminski não fala de Cruz em nenhum momento da retrospectiva de sua 
formação de leitor de poesia. Cita Horácio, Ovídio, Catulo. Haiku, poe-
sia concreta, ideograma. “O impacto de Maiakóvski. Caetano, Gil, tropi-
cália”, os baianos assim colocados curiosamente à parte do que, logo a 
seguir, Leminski chama de “poesia brasileira”, categoria da qual afirma 
ter sorvido "menos":  

Drummond, só uma dose simples para saber que 
barato que dá.  
Cabral, por dever de ofício.  
Oswald, já muito tarde para alterar rumos.  
Com os demais, só contatos didáticos.  104

Também no ensaio “Numa floresta de letras”, descreve sua for-
mação sem referência a Cruz e Sousa:  

Li estante após estante. Sobretudo, li todos os 
poetas modernos do Brasil: Mário de Andrade, 
Drummond, Cabral, Vinícius, Murilo Mendes, 
Ribeiro Couto, Cassiano Ricardo, Guilherme de 
Almeida, o que pintasse. 
Aos dezessete anos, tomei conhecimento da Poe-
sia Concreta, que então fazia furor em São Paulo e 
Rio, agitando as cabeças. Aquela coisa de mexer 
com a linguagem mexeu comigo para sempre. 
Nessa época, entrei em contato com o haicai japo-
nês.  105

No poensaio inédito para Dario Vellozo, outra vez nenhuma 
referência a Cruz e Sousa entre aqueles que são, para sua terra, um corpo 
estranho. Ele não fica entre Sousândrade, Kilkerry, Qorpo Santo e Vel-
lozo; seu nome sequer aparece. (Por outro lado, essa exclusão, neste 
caso, pode estar relacionada ao fato de que Cruz e Sousa, de algum 
modo, foi “assimilado”, popularizado, estudado no pré-vestibular, bati-
zado rua, escola, prédio etc.)  

Alguns dos textos que Leminski regularmente publica, a cada 
ano, contra as comemorações de 13 de Maio, suposto “Dia da Libertação 
dos Escravos”, citam (apenas citam) o nome de Cruz e Sousa entre o de 
Machado de Assis, Lima Barreto, Pelé, Jorge Ben e Gilberto Gil .  106

Por outro lado, como vimos, deixa de incluí-lo em diversas de 
suas listas de autores favoritos ou essenciais.  

 LEMINSKI, 1999, p. 193-194.104

 LEMINSKI, 1988, p. 43. 105

 LEMINSKI, 1977. 106
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No ensaio “Teses, tesões” , generaliza que “nenhum poeta signi107 -
ficativo do século XIX acumulava, com o uso da lira, o exercício da re-
flexão teórica sobre o fazer poético” . Cruz e Sousa estaria no lado dos 108

poetas, e não no dos críticos, na suposta rigorosa divisão de trabalho que 
reinava à epoca, segundo o ensaio:  

Nenhum poeta significativo do século XIX acu-
mulava, com o uso da lira, o exercício da reflexão 
teórica sobre o fazer poético. Vigorava a mais 
rigorosa divisão do trabalho: poesia quem faz é 
Castro Alves, Sousandrâde, Bilac, Augusto dos 
Anjos, Cruz e Sousa. Pensar, isso é com os Silvio 
Romero, os José Veríssimo, os Araripe Junior.  109

Como dizer, assim, que lugar ou que voz este ocupava no pensa-
mento (vida-e-obra) de Leminski antes de 1983? Diante da anunciada 
“paixão” e do confessado “velho culto”, essas afirmações chamam a 
atenção se considerarmos os textos de Cruz e Sousa ao estilo de “Intui-
ções” (publicado em Evocações), em que, para falar da “verdade da 
Arte”, cita Balzac e analisa Hamlet, de Shakespeare . Neste ensaio, 110

Cruz propõe outra forma para a manifestação de pensamentos por escri-
to, “nem prosa, nem verso”.  

Em uma resenha sobre um livro de Moreira Vasconcelos, não só 
trata da obra em questão, mas da poesia como linguagem, para isso ci-
tando, ainda que de relance, Homero, Dante, Shakespeare, Byron, Tasso, 
assim como, para diferenciar aspectos de poesia e romance, aborde Zola, 
Flaubert, Eça de Queiroz, entre outros. Na continuidade desse mesmo 
texto, fala da poesia como modo de compreensão do Outro – pensamen-
to sobre a linguagem que, a um poeta por ele apaixonado, poderia ser 
lembrado como pequeno tesouro:  

Quem lê versos na acepção mais inteira e clara da 
frase é quem faz versos; é o poeta, e até aí se 

!  Infelizmente, as antologias de Ensaios e Anseios Crípticos, em diversas 107
edições, inclusive nas mais recentes, nunca fazem referência à data de publica-
ção original dos textos em jornais. Talvez esta precisão nas datas seja dificultada 
porque Leminski distribuía os textos e às vezes o publicava mais de uma vez, 
com pequenas alterações. De todo modo, encontrei “Teses, tesões” apenas uma 
vez no conjunto de artigos publicados em jornais disponíveis no portal Paulo 
Leminski, sob a data de 20.02.1987, no Correio de Notícias. Ou seja, quatro 
anos depois da publicação de Cruz e Sousa: o Negro Branco. 

 LEMINSKI, 2012, p.15. 108

 LEMINSKI, 2002, p. 15.109

 SOUSA, 2008b, p. 478-505. 110
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acentua a máxima de – poetas por poetas sejam 
lidos.  
Este meu – ler versos – não quer dizer recitá-los, 
repeti-los automaticamente, decorá-los; quer dizer, 
senti-los, pensar neles com madureza, compreen-
der-lhes a origem, o gérmen que os fecunda, a 
grandeza que os inspira e anima.  111

Assim, embora não tivesse teorizado tanto, ou tão longe, quanto 
Baudelaire, Poe ou Mallarmé, Cruz e Sousa pensava, sim, a poesia: pen-
sava a linguagem que fazia e as suas diferenças com o parnasianismo 
reinante; procurava, pela escrita, sua função e seu papel como poeta.  

Mas, importa, afinal, se Paulo Leminski listava ou não Cruz e 
Sousa entre grandes pensadores ou mestres de sua formação, se reco-
nhecia ou não sua capacidade de pensar a linguagem, se declarou ser, 
diante do biografado, um apaixonado assumido, se sabemos que enxer-
gou beleza na poesia de Cruz, sobre quem compartihou apenas comentá-
rios “que indigitem o grande poeta que foi esse Cruz”, como afirmou e 
fez em Cruz e Sousa: o Negro Branco?    112

1.3. De leitor a poeta-biógrafo 

Leminski lia muito. Quanto a biografias, e em especial biografias 
de poetas, Leminski deixou registros em suas cartas de 1980 de que va-
rava as noites lendo [em outra lista sem Cruz e Sousa]: 

qualquer um a que o tempo tenha concedido o 
nome de poeta. bilac. antero de quental. pessoa. 
augusto dos anjos. vitor hugo. / estou com uma 
visão muito erotizada do ato de ler. e tesão do 
texto. / quero ler VIDA [sic]. mesmo quando 
leio… .  113

É dessa experiência intensa de leitura que nasce Leminsky, o poe-
ta-biógrafo, biógrafo de um poeta.  

Sobre essa condição especial, aliás, Jorge Luis Borges escreve 
que, quando for contar a vida de outro poeta, o "contador" não deve se 
ater às circunstâncias ou acidentes da beleza, mas à "beleza em si mes-
ma” .  114

!  SOUSA, 2008b, p. 53. 111
 LEMINSKI, 1983, p. 69. 112

 LEMINSKI, 1999, p. 165.113

 BORGES, 2000, p. 81. 114
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Talvez fosse esta beleza que Leminski buscava ao “ler VIDA” – e 
talvez fosse esta beleza que tentou alcançar ou, como Poe, “ultrapassar”, 
ao escrever o primeiro livro da antologia Vida. Além disso, a beleza, por 
si, e a concentração da beleza no prazer da arte, é um tema sobre o qual 
lançaria algumas ideias, como estas, publicadas no Correio de Notícias 
em 1986 e reproduzidas na revista Coyote vinte anos depois:  

Primeiro, utilidade.  
Depois, beleza.  
Serem belos é a destinação final de todos os seres.  
Só sendo apreendidos segundo a modalidade da 
beleza é que os objetos e fenômenos do mundo 
estão a salvo da violência contínua e permanente 
que o homem pratica sobre eles.  
A fruição da beleza é um ato pacífico.  
De integração do percebedor com a coisa percebi-
da.  
Sem conflitos.  115

  
Sem muito de novo a ser acrescentado ao nome de um poeta mor-

to sobre qual milhares de páginas já haviam sido publicadas, o que um 
biógrafo pode fazer? Criar beleza, como propôs Borges? Em 1989, ele 
afirmou ao jornal Nicolau que, para ele, beleza era fundamental – desde 
que viesse com uma ideia: “A ideia é que tem que ser tão forte, tão rara, 
tão original, que ela seja bela em si, sem acréscimo de uma sílaba, de um 
adjetivo, de uma preposição, de nada.”   116

Na época em que gostava de ler biografias de poetas, final dos 
anos 1970, Paulo Leminski já estava compondo um texto ligado a Cruz e 
Sousa. Em 1979, esta meta havia sido compartilhada em cartas a Régis 
Bonvicino e, em 1981, parte do texto foi publicado em Curitiba, em três 
números do  periódico independente Raposa Magazine. O título seria O 
doidão de pedra - um spaghetiiwestern contracultural, depois modifica-
do para Minha classe gosta / Logo, é uma bosta.  

A história de Cruz e Sousa, centrada na loucura de Gavita, seria 
uma narrativa secundária, segunda camada do romance estruturado basi-
camente pelo diálogo entre dois personagens. Para Leminski, em uma 
analogia com a linguagem do cinema, o Catatau era um travelling; já o 
Minha classe viria em takes, em flashes.  

Os protagonistas do romance seriam Privada Joke, “hippie con-
tracultural”, e Slogan, bolchevique para quem “tudo é política”. Joke 
assina uma segunda camada narrativa do romance, chamada “Gavita 

 LEMINSKI, 2006, p. 34.115

 Jornal Nicolau, Curitiba, ano III, nº 19, 1989. p. 8. 116
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Cruz & Sousa enlouqueceu”, sobre Gavita; dentro desta camada, surgiria  
o poema “O Assinalado”, de Cruz.  

Os nomes dos personagens deixam entrever suas personalidades. 
Privada Joke, nome que remete a algo como “piada interna” , seria um 117

pálido conhecedor da literatura universal a quem cabe “enlouquecer, 
destruindo a sensatez e a razão que inscreveram dentro dele as forças e 
formas que o oprimem” .  118

Já Slogan, militante esquerdista cheio de slogans, frases feitas ou 
frases de efeito, que cita Maiakóvski, é “um homem sempre certo, quan-
to ao principal”. “Herói dialético”, luta pelo geral, a coletividade, o Es-
tado. O texto coloca os dois personagens em oposição:  

Privada Joke prensa Slogan. Cobra as militâncias, 
de que ele tanto fala. Slogan vacila na base. Evoca 
vagas articulações com sindicatos via diretórios, 
manifestos assinados, paredes pixadas com jorna-
listas em greve. Signos. A militância de Slogan se 
passa toda no plano dos símbolos. Slogan fica 
vermelho.  119

Para Privada Joke, “o individual é que é concreto”: as drogas, as 
viagens intelectuais e sensoriais, as dores interiores, “minha montanha 
russa de estados”. Slogan pensa mais nas classes sociais, nas “massas”; 
prefere falar de construção civil a falar de poesia. Joke escreve a história 
de Gavita e Cruz e Sousa e mostra a Slogan, para dele ouvir a crítica de 
que é um tema “incapaz de abordar um problema universal”. Isto abre 
um debate:  

–  A dor é universal, Slogan.  
– Melodramático demais. Você quer provocar o 
quê? Compaixão? Revolta? Cruz e Souza, a singu-
laridade suprema... Do martírio dele, como você 
diz, não se extrai nenhum ensinamento, a vida 
dele não é didática, seu drama não coincide com o 
de nenhuma coletividade, esgota-se em si 
mesmo...  
– A entrega à missão poética, a dedicação, a fide-
lidade ao ofício, no ferro em brasa da vida que ele 
teve, tudo isso, pra você, é o quê? Abstrações? 

 E também remete ao poema “merda e ouro”. (LEMINSKI, 2013b, p. 186). 117

  LEMINSKI, 1981, s/p. 118
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Não eram pra ele. Nem para os que frequentam 
hoje os infernos simbólicos que ele deixou.  120

Escrita em fragmentos descontínuos, a novela abarca também 
outros temas, a violência como protesto, as drogas e questões políticas 
emergentes no início dos anos 1980 na América Latina. Cinco destes 
fragmentos são constituídos pelo texto atribuído ao personagem Privada 
Joke sob o título de “Gavita Cruz e Sousa enlouqueceu”. O trecho que 
Slogan classifica de “melodramático demais” é o primeiro. Este:   

O martírio de Cruz e Souza, açum preto, Mallarmé 
mandinga, não para aí. No fato de o Marechal-de- 
Campo Guilherme Xavier de Souza ter achado 
graça em dar a um negro, filho do seu escravo 
Guilherme, uma educação de nobre europeu.  
O destino caprichou no tormento do poeta, tatuan-
do em sua pele os emblemas mais dolorosos da 
carência. Em 1896, sua mulher Gavita enlouque-
ceu…   121

Estes trechos deixam clara a posição de Paulo Leminski antes de 
entrar no “Espaço de Eco” e constituir um narrador que, em 1983, conta-
ria a vida de Cruz como uma vida cheia de “sofrimento e carência” (p. 
10), porque era uma “anomalia” com o destino traçado desde o nome o 
local de nascimento, “Cruz, Desterro” (p. 19), a comer “o pão que o dia-
bo amassou, no terreno da sobrevivência (p. 38), apresentando “a negri-
tude como sinal total: invisilidade integral” (p. 71). Em suma: “Não era 
fácil ser Cruz e Sousa” (p.38), diz o narrador de 1983, em um eco do 
texto publicado em 1981.  

Duas máscaras ou faces do que Paulo Leminski tinha a dizer so-
bre Cruz, os narradores Privada Joke e “o biógrafo” usam um tom pare-
cido, mesclando história e opinião, didatismo e perguntas retóricas. Mas 
Privada Joke investiu descaradamente em nonsense e ironia, como se 
nota no segundo e o terceiro trechos da sua fabulação:  

“Só um louco seria negro na Santa Catarina do 
século passado, brandindo a singularidade supre-
ma (como os simbolistas gostavam da palavra 
“suprema”, a dor suprema, o mistério supremo!) 
de ser filho de escravos e ler Mallarmé no origi-
nal, branca – a loucura de Cruz, formas alvas, 
brancas, claras, de luares, de neves, neblinas.  

 idem, ibidem.120

 idem, ibidem.121
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O Dr. Gama Rosa pensou em nomeá-lo promotor 
público na Laguna de 1883. 'Só sobre seus cadá-
veres os políticos locais tolerariam um promotor 
negro'.  
'O louco da loucura mais suprema’.” 
(…)  

“250$000 por mês.  
Isso é salário para um príncipe?  
Cruz e Sousa, arquivista na Estrada de Ferro Cen-
tral do Brasil.  
Um verso, um trem, verso, tem”.   122

 “Só um louco seria negro”, por exemplo, é uma afirmação 
nonsense, assim como a pergunta retórica “isso é salário para um prínci-
pe?”. Nos dois fragmentos seguintes, Joke criaria todo um jogo de cena 
novelesco, optando pela narração romanceada, invenção de detalhes que 
o leitor comum pode perceber, à primeira vista, que um biógrafo não 
poderia conhecer, a não ser pela imaginação. Como neste quarto trecho 
apresentado dentro de Minha classe gosta: 

“No meio da noite, Gavita acorda berrando. Cruz 
faz carinho nela, amansando a loucura que produz 
fantasmas, pesadelos que não passam. Gavita tem 
um pesadelo acordada, um pesadelo longo, o apito 
de uma fábrica, uma locomotiva ao longe, mais 
longo que da última vez, um pesadelo que não 
passa com carinho. Os gritos de Gavita sobem do 
casebre do Encantado até as estrelas. A poesia é 
inútil, acende a loucura, não sabe apagar.  
Na mesa, o dom daquele dia:  
“Tu és o louco da imortal loucura”  
... O Assinalado”.  123

Em relação ao trecho anterior, a superfície do texto se modifica. 
Não mais um narrador que apresenta nomes e datas; em seu lugar, um 
romancista. Pois como se poderia conhecer detalhes de um pesadelo, 
ainda mais se Gavita sofria na época, como escreveria Cruz, de uma 
“mudez perversa”, um mutismo alucinado? Apenas pela fabulação.  

Deste fragmento, em comum com Cruz e Sousa: o Negro Branco, 
há a presença do poema “O Assinalado” em um contexto que justifica ou 
explica seu surgimento. Contudo, no livro de 1983 este contexto é bem 
diferente. Isto fornece pistas para escutar o que restou de Privada Joke 

 LEMINSKI, 1981, s/d. 122
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em Leminsky: a capacidade de fabular. O mesmo recurso é explorado ao 
máximo no quinto e último trecho do texto de Privada Joke:    

“Gavita acredita-se sinhá, senhora de vasta escra-
varia. Quer café. Não. Quer jantar. Não. Quer 
café, jantar, almoço.  
Na cozinha, Cruz queima a mão na chaleira quen-
te. E despeja na água fervendo toda a segunda 
estrofe:  
“mas essa mesma algema de amargura,  
mas essa mesma Desventura extrema  
faz que tu’alma suplicando gema  
e rebente em estrelas de ternura”.  
No Encantado, lá fora, um violão debulha a casca-
ta das baixarias”.  124

Como narrador, Joke pesava a mão na dor de ser Cruz e Sousa 
diante da loucura de Gavita. Buscava, também, uma certa musicalidade 
ao modo da melopeia, com rimas dentro da prosa (escravaria / 
baixarias).  

Nenhum desses fragmentos viria a ser aproveitado ipsis litteris 
em Cruz e Sousa: o Negro Branco, mas a experiência de 1979 levou 
contribuições para a estrutura do texto publicado em 1983: a apresenta-
ção fragmentada do texto, cada fragmento em um estilo, também é uma 
das características mais marcantes das 80 páginas da biografia, divididas 
em 13 capítulos ultrabreves, mais prólogo (este, veremos, não-titulado e 
sui generis), cronologia e lista de referências de leitura.  

Minha classe gosta seria uma novela escrita em “blocos autonô-
mos", cada um deles “um ideogramão”, ideograma expandido para o 
tamanho de um parágrafo, ou seja, cada parágrafo uma célula densa, 
com pouca matéria, mas de máxima significação. O resultado seria “um 
texto inclassificável meio ensaio meio prosa de vanguarda (sem fricotes 
vanguardeiristas) / meio memórias meio noveleta” .  125

Mas Leminski não tinha certeza de estar alcançando um bom re-
sultado na época, e remeteu as primeiras 25 páginas de Minha classe 
gosta a Bonvicino, com uma explicação de que gostaria de deixar de ser 
underground para falar para “plateias mais amplas”. Aqui se nota uma 
preocupação com o público, com a futura recepção e a compreensão, 
escuta da obra:    

com catatau [sic], passei a limpo essa coisa de 
informação fechada, intratável. quero ser agora  

 idem, ibidem.124
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um útil operário do signo. falar de coisas que inte-
ressam às pessoas (importar é o que importa). (…)  
o didatismo pedagógico talvez seja inevitável, na 
medida em q eu quero realmente ensinar umas 
coisas, uns raciocínios, uns conceitos, para um 
público maior e não sofisticado… enfim, um so-
frimento tudo isso… como o público leitor brasi-
leiro leitor de livros é muito letrado, escritores, 
etc, se v. for muito elementar, v. está fora do rea-
lismo de comunicação…    126

Na carta seguinte, Leminski já estava aposentando Minha classe 
gosta porque havia percebido, a partir das críticas de Bonvicino, excesso 
de didatismo no texto, assim como uma incompatibilidade da forma so-
cial do romance com o que ele queria dizer: “talvez meu material (con-
tracultura &/x marxismo dê ótimos ensaios. dê impulso à minha poesia. 
e me dê até motivos para viver. mas não dá um romance” .  127

1.4. Encanto radical, um projeto editorial  

Não deu romance. Mas ter escrito e pensado Cruz e Sousa em 
1979-1980 forneceu munição para escrever Cruz e Sousa: o Negro 
Branco “em tempo recorde” . No momento em que aceita o convite 128

para integrar o rol de biógrafos da coleção Encanto Radical, Leminski 
não pode simplesmente aproveitar o texto já escrito. Também tem de 
estar atento ao projeto editorial que já estava em curso na editora Brasi-
liense desde 1982.  

Do mesmo modo que os pequenos volumes da Coleção Primeiros 
Passos , da Brasiliense, a Encanto Radical era constituída por livros de 129

bolso de, no máximo, cem páginas. Verdadeiro fenômeno de vendas, 
assim como a popular Primeiros Passos, a coleção somou 132 títulos até 
ser interrompida em 1987 .  130

Ela era uma vertente do projeto político-editorial comandado por 
Caio Graco, filho do co-fundador da editora, o historiador Caio Prado 

 LEMINSKI, 1999, p.143-144. 126

  idem, p. 148. 127

 VAZ, 2001, p. 239. 128

 A editora estava em concordata. Com a Primeiros Passos, retoma posição no 129
mercado. Schwarcz cuidava desta coleção e também da coleção Encanto Radi-
cal. (SCHWARCZ, 2010b).  

 A coleção foi retomada a partir de 2002, com novos títulos e reimpressão de 130
uma pequena parte dos antigos, entre eles Cruz e Sousa: o Negro Branco. 
(ROLLEMBERG,  2008, p. 4)
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Júnior. Para sintetizar o projeto, Graco criou o lema “Dividir opiniões, 
multiplicando cultura”. Com as coleções de bolso, a Brasiliense distri-
buía conteúdo exclusivo, autoral, vendido a um preço muito baixo e de 
fácil acesso, disponível em qualquer banca de jornal .  131

O título “Encanto Radical” concentra e une duas ideias: a de en-
canto e a de radicalidade. As vidas reunidas, além de serem potencial-
mente encantadoras aos olhos de um  determinado público leitor, tam-
bém são radicais, isto é, vidas que não abriram concessões, que se liga-
ram a um objetivo como a uma raiz. Este corte editorial deixa de lado 
qualquer experiência conformista, burguesa, sem intensidade. Mas nada 
de criar heróis: pelo menos não era essa a proposta divulgada. “Coleção 
que fala de gente, não de heróis. Gente maravilhosa com idéias voado-
ras”, era o slogan dos anúncios publicitários, que ainda diziam:  

Encanto Radical é uma coleção que fala de gente. 
Com paixão!  
Inovadores, inconformistas, apaixonados, irreve-
rentes.  
Contemporâneos que, falando de seu tempo, des-
vendaram o futuro; perceberam a violência da 
imobilidade, a necessidade da ‘transgressão’, a 
vitalidade da crítica e a possibilidade de mudança.  
Duvidaram de todas as certezas.   

Ao ser convidado por Luiz Schwarcz, então coordenador da cole-
ção, Leminski escolheu quem quis biografar, assim como, mais tarde, 
definiria também que nomes e obras iria traduzir para a Brasiliense . A 132

figura de Cruz e Sousa integra bem o rol desses seres dotados deste 
“Encanto Radical” – sempre rebelado contra o “círculo sistemático de 
Fórmulas preestabelecidas”, a palavra “fórmulas” aqui, em “Empareda-
do”, escrito com letra maiúscula, como a significar não só o modelo 
pronto e aceito dos brancos sonetos parnasianos, mas também da própria 
forma/fórmula de Vida possível para quem ousa questionar “a velha 
fórmula”:  

O mundo, chato e medíocre nos seus fundamen-
tos, na sua essência, é uma dura fórmula geomé-
trica. Todo aquele que lhe procura quebrar as hir-

 No início dos anos 1980, os livros das coleções de bolso da Brasiliense, 131
custavam entre Cr$ 100 e Cr$ 150. Os livros de formato convencional, de Cr$ 
240 a Cr$ 760.  

 Segundo entrevista a Rosimeri Gemael para o Correio de Notícias, em 1986, 132
citado por NOVAES (2003, p.65); segundo Toninho Vaz; segundo Ervilha da 
Fantasia (1985). 
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tas e caturras linhas retas com o poder de um sim-
ples Sentimento desloca de tal modo elementos de 
ordem tão particular, de natureza tão profunda e 
tão séria que tudo se turba e convulsiona; e o te-
merário que ousou tocar na velha fórmula experi-
menta toda a Dor imponderável que esse simples 
Sentimento responsabiliza e provoca.  133

Carregando essa “Dor", Cruz e Sousa acessava a estética, a beleza 
da poesia, “como de dentro da terrível, solene e hieroglífica porta do 
INFERNO . Fruto da mesma Poe Tree, estava ao lado de Charles Bau134 -
delaire na contemplação do Mal, da morte, das caveiras  – e mesmo da 135

tristeza. Era triste – e amava a a tristeza, como deixou registrado em 
“Intuições”:  

– (…) Ergue d’alto a visão do pensamento por 
essa inclemência dolorosa da Vida e vê lá, se, no 
íntimo, no recôndito das origens eternas, não está 
a tristeza irreparável de tudo?! Ouve os teus tu-
multos interiores! Busca as correntes da Vida e 
as correntes da Morte. Procura as tuas aspirações 
supremas e vê lá se não é pela estrada infinita, 
mas excelsa, da tristeza, que elas seguem. Amo a 
tristeza, porque ela fecunda a todos os sentimentos 
de uma nobre paixão abstrata. (…)  
Sou triste, sem ser cético; sou triste, porque creio 
ainda, vendo já, no entanto, tudo a esfacelar-se em 
ruínas...  [grifo meu]  136

“Ouve os teus tumultos interiores!”, pedia Cruz. O que pode ser 
mais encantador e mais radical do que isso: solicitar a alguém que (se) 
ouça? Mais: ele era o “assinalado”, a “alma eleita”, o que não tinha a cor 
certa para ser poeta, mas, emparedado, aspirava “a Amplidão livre e 
luminosa, todo o Infinito, para cantar o meu Sonho, para sonhar, para 
sentir, para sofrer, para vagar, para dormir, para morrer” . Cruz e Sousa 137

é aquele que escutava em si e contra si, “no adormecimento de certas 
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horas”, uma voz “ignota”, sarcástica, a voz dos que o desprezavam, 
como se fossem chicotadas na alma .   138

Terceiro brasileiro da lista, Cruz e Sousa: o Negro Branco surge 
como o volume número 24 da Coleção Encanto Radical. Antes dele, 
vieram, em ordem: Dostoiévski, Noel Rosa, Oswald de Andrade, Sócra-
tes, Freud, Simone Weil, Camus, Einseinstein, Lennon, André Malraux, 
Nietzsche, Pasolini, Lou Andreas-Salomé, Bob Marley, Hitchcock, Ar-
taud, Hemingway, Benjamin, Zapata, Evita, Proust, Tolstói e Barthes.  

Fora a brevidade e o formato padronizado do livro, os textos da 
coleção não seguiam um projeto único, nenhum modelo definido. Pou-
cos destes biógrafos se contentaram com a simples linearidade nasci-
mento-família-obra-morte. Se está presente, é somente como uma sínte-
se didática e depois de uma prévia apresentação do nome escolhido.  

Em geral, os aspectos da vida surgem quando fornecem relações 
com as obras produzidas pelo biografado, como fez Scartlett Marton 
para Nietzsche, uma filosofia a marteladas (volume 11) e Berilo Vargas 
para Mark Twain, o vândalo americano (volume 82).  

Alguns autores preferiram usar o prólogo ou capítulo inicial para 
uma autoanálise de sua postura como biógrafo, como fez Régis de Mo-
rais para Lima Barreto: o elogio da subversão (volume 42). Batizado de 
“Ensaio de um encontro”, o prólogo revela que Morais não via o livro 
como biografia, mas como “depoimento das impressões de um leitor 
apaixonado”, “espécie de exercício espiritual”, pois “O Lima – como me 
meti a chamá-lo num ímpeto de carinho – é a experiência de perplexida-
de” .  139

  
O ensaio de um encontro – nada mais que isso está 
pretendido nestas páginas. E há nelas o desejo de 
que o escritor carioca volte a falar com os leitores, 
deixando que a grande fonte de criatividade seja, 
neste ensaio, a própria presença do autor de Triste 
fim de Policarpo Quaresma.     140

  
Boris Schnaiderman também faz um prólogo para analisar sua 

postura diante da tarefa de “escrever um trabalho de conjunto sobre 
Tolstói” . Outros vão direto ao ponto, tratando do mito biografado logo 141

no primeiro capítulo. Sócrates, o sorriso da razão começa logo com 
“Talvez Sócrates jamais tenha sido um filósofo, no sentido que damos à 
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palavra” , para criar um debate sobre o que se entenderia por filósofo 142

no Brasil da década de 1980.  
Enquanto alguns autores usam epígrafes, nenhum abusa desse 

artíficio tanto quanto faz Paulo Leminski em cada um dos capítulos do 
livro sobre Cruz e Sousa. Este não é um padrão tampouco em Leminski, 
que varia na intensidade de utilização de epígrafes nos três livros seguin-
tes. Mas os subtítulos estão sempre presentes em todos os volumes da 
coleção, variando em suas entonações, quase-rótulos definidores de 
vida: Breton: a transparência do sonho; Oswald de Andrade: o homem 
que come; Malraux: no caminho das tentações, e assim por dinte.  

Em comum, além do tamanho, do número médio de páginas, do 
subtítulo agregado ao nome e da identidade visual (design, 
diagramação), todos os livros apresentavam sinopses nas contracapas, 
pequenos textos que “vendiam" os biografados como modelos exempla-
res de um certo tipo de vida, sempre destacando aspectos de radicalidade 
e de encanto. Vejamos alguns deles, caso a caso, a começar pelo volume 
dedicado a Breton.  

Transformar o mundo, segundo Marx, mudar a 
vida, segundo Rimbaud. Ao contrário dos que 
optaram alternativamente, seja pela inserção na 
história do seu tempo, seja pela aventura interior 
sem limites, Breton optou pelas duas coisas ao 
mesmo tempo, e dilacerou-se na tentativa de con-
ciliá-las. Entregou todas as suas forças à luta para 
mudar a realidade em poesia e acabar com a dico-
tomia entre sonho e ação. Ajudou a mudar nossa 
sensibilidade exaltando sem descanso e sem con-
cessões o amor, a poesia e a liberdade.   143

 Sem concessões e sem descanso, tentar transformar o mundo e 
mudar a vida ao mesmo tempo. Que marca maior de radicalidade se po-
deria atribuir a uma vida?  Ainda mais encanto se coloca quando se ape-
la para o fato de que Breton teria se dilacerado, entregado todas as suas 
forças à luta. Um pouco mais brando, mas não menos marcado pela ra-
dicalidade, é o texto de Maria Augusta Fonseca, que faz de um Oswald 
“brilhante, ousado, demolidor”, um artista que teria tirado a máscara da 
realidade brasileira, mostrado o quanto ela é circense e, portanto, sub-
versiva:    

 WOLFF, 1982, p.7.142

 COUTO, 1984, contracapa. 143
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“Roteiros. Roteiros. Roteiros.” É assim a sugestão 
de Oswald (Oswáld) de Andrade no seu Manifesto 
Antropófago. E é assim que se pode caracterizar 
essa tentativa biográfica. O caminho percorrido 
espraiado em viagens, amores, engajamento polí-
tico, revolução artística, fortunas, derrocada finan-
ceira. O menino deslumbrado com o circo – a 
subversão do cotidiano –, e com o primeiro bonde 
que desliza em São Paulo. O adulto irreverente 
que descobre em Paris as raizes primitivas de sua 
terra: “Pindorama - país do futuro”.  
Brilhante, ousado, demolidor, Oswald desnuda a 
realidade brasileira na sua folia circense: a flores-
ta, o angu com feijão e os cadilaques. O transa-
tlântico e o carro de boi. O riso da sátira. A perse-
guição saudável do caminho das utopias e seu 
encontro na ficção.  144

Populares ou eruditos, os textos das contracapas da coleção nunca 
são misteriosos, mas a cada frase pontuam que aqueles nomes não foram 
escolhidos à toa. Sid Vicious é, além de selvagem e bárbaro, um “verda-
deiro" retrato do fim do século XX. 

Não dá para falar de Sid Vicious sem falar do mo-
vimento punk. Impossível falar do movimento 
punk sem falar de Sid Vicious. Fundador dos 
Banshees, integrou a mais importante banda punk 
de todos os tempos, os Sex Pistols. Selvagem, 
jovem, bárbaro, no labirinto da cidade, produto 
exato de nossa atualidade, verdadeiro 3x4 desse 
turbulento fim do século XX. Rock’n’roller-re-
lâmpago do futuro presente.  145

Lima Barreto, apresentado sob rótulo aspeado de “mestiço geni-
al”, é aquele que teria feito a mais inovadora literatura do início do 
mesmo século. Mais: ninguém, nada, poderá calar sua voz, “a voz do 
profeta crioulo”, que reunia em si revolta e compaixão.  

Toda a grandeza do homem revoltado e toda a 
poesia do homem compadecido podemos encon-
trar na vida e na obra de Lima Barreto. Porque 
contra a enfermidade, contra a discriminação ra-
cista, contra o vício, as desgraças domésticas e a 
pobreza, o “mestiço genial” construiu a mais ino-

 FONSECA, 1982, contracapa. 144

 SANTOS, 1985, contracapa. 145
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vadora obra literária do início deste século no 
Brasil. Nenhuma negligência ou planejada conspi-
ração terá o poder de calar a voz do profeta criou-
lo.   146

Cada biografado da coleção, portanto, é apresentado como nome 
mais importante de sua época (sob o ponto de vista de seu potencial re-
volucionário e criativo), não só em sua linguagem (artística, filosófica, o 
que seja), mas como profetas fundadores de um “futuro presente”.  

Em Proust, nesse Banquete meio estranho que é o 
seu romance, presidido antes pela ironia à la Mon-
taigne do que pela palestra grega, presidido não 
pela proximidade e pela accessibilidade [sic] das 
essências mas pela violência da verdade, mais 
judaico que ateniense, aprendemos que o regime 
da verdade é diferente daquele que nos ensina o 
racionalismo clássico: esse regime é um regime de 
pânico e sobressalto, intermitente. Aprendemos 
também, nós que acreditamos que essa verdade 
pode estar antes no mapa da cabeça do que na 
planta dos pés itinerantes, que a “recherche" é 
mais embaixo.  
Houve Marx, houve Freud e houve Proust: os três 
sentiram, cada um à sua maneira, que era preciso 
virar o mundo de cabeça para baixo.  147

Se raras dessas sinopses se perdem um pouco em eruditismos, 
como no caso de Proust, as intermitências do coração, quase sempre 
terminam do mesmo jeito: com frases contudentes que destacam a po-
tência radical daquelas vidas. 

Os finais da sinopses deixam imagens encantatórias, explosivas, 
às vezes emprestadas dos biografados, como em Nietzsche: uma filoso-
fia a marteladas.   

Nietzsche: aquele que sempre afirma, aquele que 
diz sim à vida. Uma existência de errança [sic], 
sofrimento e solidão. Um pensamento que emerge 
do prazer e da dor. Ousado, insolente, rebelde. 
Não receia a contenda, desencadeia o combate. 
Desafia as normas de sua época, declara guerra 
aos valores do tempo. E a sua obra será desacredi-
tada, distorcida, deturpada – por ingenuidade ou 

 MORAIS, 1983, contracapa. 146

 CANÇADO, 1983, contracapa. 147
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má fé. Com toda lucidez confessa: “Conheço meu 
destino. Sei que algum dia meu nome se aliará, em 
recordação, a algo de terrível, a uma crise como 
nunca ocorreu, à mais tremenda colisão de consci-
ências, a uma sentença definitiva, pronunciada 
contra tudo aquilo em que se acreditava, exigia e 
santificava até então. Eu não sou um homem: sou 
dinamite”.   148

Apesar destas muitas marcas em comum, cada um dos livros da 
coleção tem um estilo, um modo de realizar a tarefa da escrita. Não há 
modelo único, formulário a ser preenchido, roteiro a ser seguido, nem 
são usados os mesmos critérios de pesquisa ou apresentação das infor-
mações. Uns se dedicam a criticar a obra, entrando fundo em detalhes, 
às vezes com traduções autorais, para enriquecer seu material. Outros 
comparam o biografado com outros nomes, ou suas obras com outras 
obras, mais preocupados em desenhar um retrato da época do que com 
um aprofundamento naquela vida individual.  

Há quem busque informações em cartas e diários ou recrie cenas 
de detalhes mais íntimos e pitorescos (da vida sexual, por exemplo, 
como Orlando Senna a respeito de Aída, musa de Santos Dummont). 
Mas a maioria não vai tão longe. Uns falam em primeira pessoa, apre-
sentando seu lugar de fala: pesquisador especializado, ou apaixonado, 
crítica impressionista, falando do que sentiam enquanto escreviam. Ou-
tros se apagam no texto, buscando um tom mais ou menos neutro.  

Seria preciso toda uma outra pesquisa para aprofundar algumas 
dessas posturas, nem sempre encantadoras e nem sempre radicais, dos 
biógrafos contratados pela Brasiliense.  

O que importa aqui é: como agiu Paulo Leminski diante de tama-
nha liberdade? Poderia criar a beleza, como escreveu Borges sobre a arte 
de um poeta biografar outro poeta – mas também poderia fazer o que 
quisesse. Livre, chega ao nosso ilusório “espaço de eco”, momento de 
escrita/emissão do livro, com todo um potencial para criar algo único: 
afinal, “ser poeta é simplesmente produzir um texto inqualificável” .  149

A sinopse de Jesus a.C. mostra que Leminski aproveitou o projeto 
editorial aberto da coleção para descontruir qualquer imagem anterior do 
Jesus cristão e criar uma outra, inesperada: a de “superpoeta”. 

Mal-aventurados os que se rendem às verdades 
absolutas sobre Jesus.  Se foi  reformador ou revo-
lucionário, fariseu dissidente ou profeta ilumina-
do, nada disso nos contam os Evangelhos.  Jesus 

 MARTON, 1982, contracapa. 148

 LEMINSKI, 1989, p. 10. 149
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sabia se esconder bem entre as muralhas e as pa-
lavras. Indiscutível apenas é que sua doutrina to-
mou o poder no Império Romano sem levantar 
uma espada. Entender suas parábolas é mergulhar 
num emaranhado de significados que se multipli-
cam como os peixes do milagre evangélico. Pei-
xes-símbolo de subversão da ordem vigente. Ler 
Jesus é caminhar sobre as águas incertas que vêm 
com força e quebram em ondas de interpretações. 
Nas praias, porém, só existe a certeza de que ele 
era um superpoeta.  150

Em 1983, diante da página em branco – sua estreia como biógrafo 
–, Leminski poderia tomar este ou qualquer outro caminho para falar de 
Cruz e Sousa. Seja como for, a sinopse de Cruz e Sousa: o Negro Bran-
co deixa entrever uma pista sobre o efeito calculado de leitura. A primei-
ra frase é: “Quem toca neste livro, toca numa vida”. Logo, a expectativa 
é que quem ler (tocar) este livro seja tocado pela vida que toca.  

Quem toca neste livro toca numa vida. A vida 
problemática e atormentada de um negro genial 
que chegou a ser um dos maiores poetas do Brasil. 
O Cisne Negro, o Dante de Ébano, como já foi 
chamado, é a figura central do nosso simbolismo, 
esse movimento tão importante e tão pouco enten-
dido. 
Negro Cruz e Sousa. Negro simbolismo brasileiro. 
Ambos, alvo do preconceito. Da segregação. Da 
incompreensão. Acompanhando a trajetória de 
Cruz e Sousa, você vai ver o que o Brasil tem de 
pior. E de melhor. Pobre Cruz. Ele era o melhor.   151

Desde a sinopse, a poesia vai sendo convocada para engajar o 
leitor no texto de Cruz e Sousa: o Negro Branco: unindo imagens distan-
tes e que não combinam, criando rupturas com a leitura esperada. É de 
um livro sobre Cruz e Sousa que se trata; negro, Negro, negro, negro, 
quatro vezes negro. A repetição intensiva deixa claro (nada é por 
acaso)  que ser negro era difícil, e ser um negro genial como Cruz e 152

Sousa, o “Cisne Negro”, mais ainda.  

 LEMINSKI, 1984, contracapa. 150

 LEMINSKI, 1983, contracapa. 151

 Duas vezes em Cruz e Sousa: o Negro Branco, o verbo esclarecer/aclarar 152
surge seguido de uma fala do narrador direto com o leitor, entre parênteses, 
chamando atenção para o racismo verbal oculto em sua origem. 
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Nada é por acaso nesta sinopse – que na primeira frase anuncia 
sua meta: quem toca neste livro = toca numa vida. Se este é o objetivo a 
ser alcançado, é preciso se deter um momento sobre ele. Pois, como 
Walt Whitman diria, no trigésimo trecho de Canção de mim mesmo, 
“what is less or more than a touch?” (o que há de maior e de menor que 
um toque?). 

O verbo “tocar”, aqui, exige uma resposta: quem toca, toca no 
quê? Quem toca neste livro não apenas usa o tato para sentir a textura da 
página, mas, no mesmo ato, toca numa vida. Não outra vida qualquer ou 
a Vida como fenômeno geral, mas aquela uma vida específica que, pela 
sinopse, sabemos que vai ser contada a seguir, “vida problemática e 
atormentada de um negro genial que chegou a ser um dos maiores poe-
tas do Brasil”.  

Este será o mote do livro, portanto: colocar em contato com a 
pele de quem o lê a vida trágica de um poeta, “um dos maiores”, depois 
apresentado como “o melhor” em um encadeamento de ideias que levam 
a pensar que, em sua época, Cruz era o melhor que o Brasil tinha a ofe-
recer, não só como poeta, mas como manifestação de vida. Era, portanto, 
uma “vida exemplar”. Um herói, um mito.   

Numa operação de diferencia, se poderia também escutar essa 
sinopse  de um modo um pouco diferente: quem toca, toca o quê? Toca o 
livro, mais do que “encosta nas páginas de um livro”. Então também 
pode tocar um disco.  

Não pode? O livro como disco? Um outro tipo de álbum? Uma 
rápida folheada e se nota que o interior está cheio de música: Frank 
Zappa, Gilberto Gil, Jorge Ben, Bob Marley. Efeito mental: quem toca o 
livro, toca o livro como se colocasse um disco pra tocar; quem toca o 
livro, escuta uma vida: efeito de leitura, vaga sugestão, mistério oculto 
das múltiplas possibilidades do verbo tocar.  

Em outras palavras, este novo sentido seria: Toque este livro 
como um disco. Escute-o. Deixe que ele toque a sua vida. A sinopse in-
forma: será a trágica história sobre um homem muito sofrido, um negro 
negro Negro negro. Este livro toca, caro leitor, venha, ser com ele uma 
vida única, essa vida de “o negro branco”. Ele foi escrito (gravado, gra-
fado) pelo compositor da música da novela das oito, aquela que o Ney 
Matogrosso canta, o mesmo compositor de Verdura, que o Caetano gra-
vou. É. O Paulo Leminski.   
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2. À ESCUTA  

Onde não há provas, grito palavras novas.  
– Leminski, no Catatau (1975) 

Um livro não começa, nem acaba:  
no máximo, finge.  
– Mallarmé 

À escuta: Cruz e Sousa: o Negro Branco.   
Primeiro, folhear o objeto, reconhecer sua estrutura. Passada a 

leitura da sinopse, o segundo momento de tocar no livro é pela capa. A 
Coleção Encanto Radical tem projeto gráfico fixo. Tudo o que muda é a 
foto, dentro do local a ela destinada, no centro da pequena página. Pode 
ser close do rosto do biografado,  retrato menos convencional ou, ainda, 
uma caricatura. 

Neste caso, a capa de fundo amarelo-ouro traz, no centro, uma 
foto do rosto de João da Cruz e Sousa em preto e branco; ao se abrir o 
livro,  a primeira coisa que se vê (a folha de rosto) é a mesma foto em 
negativo, o branco tornado preto e o preto, branco. Não estava ali mais o 
negro negro negro negro da sinopse, mas um “negro branco”, quase um 
fantasma, aliás, de tão branco, na foto impressa em negativo.  

Notemos a sorte do biógrafo: seu “objeto” já veio com slogan.  
Pois “Negro Branco”, assim como “Cisne Negro”, já eram expressões 
recorrentes para se referir a Cruz antes de 1945, como registrado por 
Andrade Muricy no Panorama do movimento simbolista brasileiro . 153

De um lado, “Cisne Negro” expressa o contraste entre a origem 
europeia (branca) do simbolismo e a africanidade de Cruz; de outro, 
“Negro Branco” critica a possível ausência de textos abolicionistas em 
sua produção, o que deixa de ser um argumento válido desde 1945, 
quando surgiram mais de 60 inéditos que modificaram a leitura da ques-
tão. Mas, quem sabe disso? 

Slogan duradouro, perfeita máscara colada no rosto do biografa-
do. Negro Branco: combinação que esteve presente desde as primeiras 
resenhas publicadas sobre Missal, quando ainda estava vivo . Um dos 154

motivos da duração e da perfeição desse slogan é o fato de trazer, com 
ele, pensamento novo – a possibilidade da impossibilidade a existência 
de um ser que seja “o negro branco”– pelo uso de um procedimento poé-

 MURICIY apud SOUSA, 1995, p. 26. 153

 Por exemplo, a resenha de Araripe Júnior sobre Missal, em que assinala que 154
“Cruz e Sousa é um maravilhado”, consequência do encontro entre sua raça 
africana e a “interessante luta com o meio civilizado que é o produto da ativida-
de cerebral de outras raças”. (in MAGALHÃES JUNIOR, 1961, p. 83). 
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tico de aproximar distâncias . No caso, extremidades; presença e au155 -
sência de luz coexistem. Um jogo de palavras em que os significantes 
reunidos são um impossível que aconteceu.  

A capa do livro informa que Cruz e Sousa é o Negro Branco. Pa-
rece ser, assim, singular: o único negro branco que se tem notícia, em 
seu contexto. Além de slogan, um mito,  

De fato, não houve outro simbolista de pura ascedência africa-
na ; não houve, assim, outro Negro Branco, outro Cisne Negro, evo156 -
cando “formas alvas, formas brancas”; outro que tivesse origem africana 
e se encontrasse na expressão do simbolismo, uma poesia “pura”, nórdi-
ca, simbolizada por lírios e cisnes; poesia de página branca, de um bran-
co mallarmaico, feita por um “negro puro”, afrobrasileiro, filho de es-
cravos (libertos durante a vida), de uma geração em que aqueles que 
antes eram destinados a serem escravos começavam a ter, com muita 
luta e muita sorte, acesso à educação “branca”.  

Depois da folha de rosto, uma dedicatória: primeiro, à mãe, “ao 
lado negro” da família; depois, a Gilberto Gil, “pai de santo, guru, sen-
sei, mestre zen, brilho de 3o. mundo, mimo de todos os orixás” . Por 157

fim, a Cassiana Lacerda, “por amor ao Símbolo”. 
Na página seguinte, o sumário indica 13 capítulos. O livro tem 

apenas 80 páginas e, pela quantidade de capítulos, pode-se intuir que 
cada uma de suas partes seja como um flash que por um instante ilumina 
para logo voltar a desaparecer.  

Uma visada mostra que os dois primeiros deles trazem a palavra 
“blues” conectada ao nome de Cruz e Sousa no título: “Cruz e Sousa’s 
Blues” e “Blues & Sousa”. Mas, ao contrário do que poderia parecer, os 
títulos não são padronizados. Inclusive, têm tamanhos diferentes, indo 
de uma única palavra até onze delas, em construções heterogêneas. Um 
dos capítulos tem título em alemão: “Lehjarhen”. Sem legenda. Outros 
claramente terão uma função mais didática do que os demais, já pelos 
títulos: “Significado do símbolo” e “O símbolo no Brasil”. 

Depois do capítulo 13, o sumário indica a página “sobre o autor”, 
para onde alguns dos que estiverem “à escuta” podem ir para saber mais 
de Paulo Leminski, caso sejam dotados de curiosidade suficiente para 
buscar a biografia do biógrafo, antes de ler a obra.  

 Para Ungaretti, colocar em contato imagens longíquas, “sem fio” entre elas, 155
é um procedimento próprio da poesia do século XX, enquanto o "caráter do 
século XIX era estabelecer ligações à força de trilhos, pontes, estacas, carvão e 
fumaça.” (UNGARETTI, 1994, p. 206) 

 Pedro Kilkerry, que os irmãos Campos caracterizam como um caso ainda 156
mais radical de simbolista mallarmaico, era mestiço de irlandês com afrobaiana. 

 LEMINSKI, 1983, p. 7.157
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Ali, ficariam sabendo que Leminski foi professor de história e 
redação em cursinho, trabalhou com publicidade, publicou alguns livros 
experimentais e artesanais, e foi compositor ou co-autor de músicas gra-
vadas por Caetano Veloso, Moraes Moreira etc. O texto dá mais espaço à 
música do que à literatura.  

“Sobre o autor” é a última página da publicação, mas antes dela 
ainda existiam outras duas, não indexadas no sumário: uma com uma 
lista de recomendações de leitura, “Para achar Cruz e Sousa” , e outra, 158

“Trajetória”, onde são listadas cronologicamente, em ordem inversa 
(morte-nascimento), quatro datas da vida de Cruz e Sousa. Uma vida 
rápida, portanto: durou menos de 37 anos. Primeiro, o ano da morte, 
1898, descrita como “Fim dos sofrimentos de Cruz, começo da glória”; 
em seguida, 1893, casamento com Gavita, publicação de Missal e 
Broquéis, “praticante de arquivista da Central do Brasil”; 1890, “Cruz 
vem de vez para o Rio de Janeiro”. 1861: “nasce um poeta na senzala”.  

Cronologia ultrarrápida – informação ao mesmo tempo visual e 
icônica, portanto, da duração brevíssima da vida do biografado. Uma 
caricatura a acompanha, desenho feito a partir da mesma pose e roupa da 
foto da capa original, com uma nuvem acima da testa da figura do poeta.  

Esta página com imagem e texto, contudo, foi ignorada pelo su-
mário, assim como o roteiro de leitura. O sumário, então, está incomple-
to. Mas, tudo bem, agora é voltar para o início do jogo e começar a ler. E 
então outra surpresa: mais um capítulo não listado se segue ao sumário. 
Capítulo de uma página e, desta vez, sem título. Prelúdio não indexado – 
se esse livro fosse um disco de vinil, esta seria uma faixa oculta com 
alguma possível “mensagem secreta” – mania divertida, misteriosa e às 
vezes ominosa de algumas bandas de rock.  Cito o trecho integralmente 
a seguir, exatamente como aparece na obra: página onde se transcreve 
um suposto documento entre aspas, que é seguido da primeira aparição 
do narrador, fora das aspas:  

  
"O Setor de Pessoal da Estrada de Ferro Central 
do Brasil vem, por meio desta, denunciar à Direto-
ria desta Empresa, que foi encontrado em poder de 
João da Cruz e Sousa, negro, natural de Sta. Cata-
rina, funcionário desta Empresa, na função de 
arquivista, um poema de sua lavra, com o seguinte 
teor:  

Tu és o louco da imortal loucura, 
O louco da loucura mais suprema. 
A Terra é sempre a tua negra algema, 
Prende-te nela a extrema Desventura. 

 Esta seção foi inteiramente suprimida na reimpressão da obra em 2003.158
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Mas essa mesma algema de amargura, 
Mas essa mesma Desventura extrema 
Faz que tu’alma suplicando gema 
E rebente em estrelas de ternura. 

Tu és o Poeta, o grande Assinalado 
Que povoas o mundo despovoado, 
De belezas eternas, pouco a pouco… 

Na Natureza prodigiosa e rica 
Toda a audácia dos nervos justifica 
Os teus espasmos imortais de louco! 
  
Pede-se providências.”   

Este livro é uma providência.   159

Apresentada assim, a carta parece um documento oficial. Mas 
observe-se melhor, pois é uma escuta ativa, não uma audição passiva: 
trata-se de um “documento” sem data, sem assinatura, sem referências, 
sem notas de rodapé. De onde veio? Não se sabe. Pode muito bem, por-
tanto, ser uma invenção, assim como era inventada aquela cena da escri-
ta de “O Assinalado” na novela de Privada Joke, incluída nos fragmen-
tos publicados de Minha classe gosta / Logo, é uma bosta (1981).  

No entanto, sem qualquer ressalva ou alerta a estas possibilida-
des, a página em que o “documento” aparece é quase sempre citada em 
estudos sobre o livro como “prova” de que o escritor Paulo Leminski 
estaria tomando “uma providência”, no sentido de fazer justiça a respei-
to de Cruz e Sousa. Afinal, ele escreveu em primeira pessoa, e não há 
outro prólogo, carta de intenções ou texto de apoio em que coloque suas 
intenções à mostra.  

No sentido popular, “providência” evoca a presença divina, e se 
Deus é, na visão cristã, justo e bom, tomar uma providência quer dizer 
“fazer justiça”. Um biógrafo que faça justiça a um mito esquecido é 
sempre um biógrafo e tanto.  

Aí começa a fábula: nada confirma a existência da tal carta. Não 
que não seja verdadeira, pois lá está, escrita, palavra por palavra – mas o 
tipo de verdade que os poetas arrancam pela imaginação, diria Aristóte-
les. Ou pelo sonho, a única realidade possível, diria Edgar Poe, na dedi-
catória de Eureka. O livro precisava começar de algum modo. Leminski, 
inovador das formas sociais, não escreveria uma biografia convencional. 
Explicaria quem era Cruz e Sousa de uma só vez. Com esta fábula, que 
funda o arquétipo do herói injustiçado pelas circunstâncias. 

 LEMINSKI, 1983, p.8. 159
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Fatos não se explicam com fatos, fatos se expli-
cam com fábulas. A fábula é o desabrochar da 
estrutura, arquétipo em flor. Uns são transforma-
dos em flores, outros são transformados em pedra, 
outros ainda, se transformam em estrelas e conste-
lações. Nada com seu ser se conforma. Toda trans-
formação exige uma explicação. O ser, sim, é 
inexplicável.  160

Sendo impossível explicar o “ser”, Leminsky o transformou em 
personagem desta cena trágica.  

Contudo, “Este livro é uma providência”, em lugar de uma pro-
messa de justiça, pode ser um código.  

O que é uma providência, pela etimologia da palavra? Vem do 
latim providentĭa,ae, 'conhecimento antecipado’. Também pode signifi-
car “prudência”, perspectiva cuidadosa em relação a algo.  "Este livro é 
providência” pode ser lido, então, não apenas como “este livro veio fa-
zer justiça”, mas também como “este livro é [fruto de] um conhecimento 
antecipado de algo”.   

Pode ser lido – quem sabe? – como subversiva e divertida decla-
ração de princípios de que aquele corpo que atua no texto como biógra-
fo, preparou, na verdade, todo um jogo em busca de um efeito desejado 
para que, do outro lado do campo, o leitor marcasse o gol: passasse a 
amar um poeta de vestibular. Passasse, sobretudo, a amar Leminski – o 
Paulo, o nome por trás da máscara de biógrafo.   

A chave de leitura pode estar na aparição do narrador falando em 
primeira pessoa, uma aparição tão singela, tão “sincera”, que num só 
gesto criou a si mesmo e a toda uma ilusão, todo um novo mundo para 
um velho homem, fábula perfeita com direito a um possível final feliz.  

Leminski, ótimo fabulador, pregador de peças como essas. “Du-
rei, direi direito: serei impossível” , já avisava no Catatau. Ele não 161

deixou uma autobiografia, mas precisa? Sua vida em suas obras, tudo 
explicado, isso também uma fábula, talvez, pois “fábulas ecoam fábulas, 
per omnia saecula saeculorum” :    162

Ouvir e contar histórias pode ser a razão de uma 
vida. Essa vida, talvez, um dia, alguém a conte. E 
quem conta um conto, sempre acrescenta um pon-
to, um detalhe novo, uma articulação imprevista, 
uma aproximação com outras fábulas. Por um 

 LEMINSKI, 1998, p. 21. 160

 idem, p. 79. 161

 LEMINSKI, 1998, p. 38. 162
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momento… Não, não há lugar para sonhar com 
uma fábula que seja a soma de todas as fábulas, a 
Fábula total, a fábula universo. Fábulas são sábias. 
Não há nenhuma fábula sobre isso. Conte-me uma 
anedota, e dir-te-ei quem és. Tal homem, tal fábu-
la.  
Narro, logo existo.   163

Não há indicações da fonte de referência, data, nome do signatá-
rio da carta. Aliás, ninguém assina, tampouco, a tal promessa de provi-
dência. Um leitor pode atribui-la a Paulo Leminski. Outro, como num 
dominó, fica comovido. Um terceiro pode pensar, ainda, que este poe-
minha cômico de Cruz foi escrito para aquele chefe fascista:  

— Pife, pufe, pafe, pefe 
Pafe, pefe, pife, pufe — 
A cacholeta no chefe — 
— Pife, pufe, pafe, pefe 
Estoure como um tabefe 
E o ventre de raiva entufe — 
— Pife, pufe, pafe, pefe 
Pafe, pefe, pife, pufe!  164

Uma escuta desconfiada da “sinceridade” do narrador, finalmente, 
pode atribui-la a uma estratégia de enunciação realizada para provocar o 
efeito de sinceridade.  

Que as nossas orelhas fiquem alertas, portanto, como as de um 
cão de caça. Haveria mais de uma estratégia envolvida na invenção des-
ta carta? Que outro efeito seria desejado? Compaixão? Revolta? Talvez, 
provocar um choque no leitor, que começará a ler já com o coração 
combalido pela  demonstração de racismo, e passa a estar, ser com o 
biografado e com o biógrafo, um mesmo corpo pulsante à escuta de Le-
minsky com Cruz, na busca da tal “providência”?  

Vamos à lógica dos “fatos”, antes de afirmar a fábula.  
O poema citado na carta é “O Assinalado”, que só foi publicado 

em 1905, no volume Últimos Sonetos. Se tal escândalo tivesse mesmo 
ocorrido, inúmeros biógrafos o teriam registrado. Cruz e Sousa não teria 
terminado seus dias recebendo salário da Estrada de Ferro, pois uma 
denúncia dessas poderia ter deflagrado um processo de exoneração. Seu 
corpo sequer seria velado na secretaria da administração da Central do 

 idem, p. 24. 163

 SOUSA, 2008a, p. 202. Este poeminha cômico, assinado com o pseudôni164 -
mo Zot,  é dos tempos do Desterro (antes da mudança para Rio de Janeiro) e foi 
publicado no Livro Derradeiro. 
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Brasil no Rio de Janeiro, como o foi, antes de ir para o cemitério. Além 
disso, líderes de muitos movimentos sociais o teriam como emblema de 
um caso de racismo absurdo do Brasil abolicionista. A própria publica-
ção, em 1905, do “poema flagrado”, já viria carregada de um significado 
justiceiro de sabor especial. 

Assim, tudo leva a crer que a carta começou a “existir" em 1983, 
a partir do momento em que foi ins-crita na tanatografia de Cruz e Sousa 
ao ser inventada por Leminsky.  

Ou, melhor: arrancada a partir do “bom momento e do bom lu-
gar” que constituem o kairós e permitem ao poeta, em uma visada, apre-
ender “tudo aquilo que causaria arrebatamento, crescimento, excrescên-
cia de significações, a tudo aquilo que faria um conjunto e uma totaliza-
ção do todo, em lugar de deixar o todo à sua pausa” . 165

Agora, vamos à fábula?  
Esta “carta” pode conter uma divertida alusão velada ao conto da 

“carta roubada” de Poe: está na cara do leitor o que ela diz, além do que 
mostra. Mas é difícil escutar, logo de primeira, sua existência no livro 
como jogo de ficção, seu papel de dado que Leminsky faz rolar como 
quer, com o resultado pensado para abolir o acaso.  

Se por acaso alguém ainda não sabia o quanto Cruz e Sousa 
sofreu em vida, a partir desta carta, fica sabendo; se por acaso alguém 
está lendo o livro sem muita vontade, por obrigação ou mera curiosidade 
fútil, a partir deste momento, passa a ser cúmplice, sujeito compassivo, 
revoltado, parte de uma tomada de providências sobre um caso de crime 
de racismo que, no século XXI, viraria escandalosa campanha: #so-
mostodoscruzesousa.  

Aqui, Leminsky consegue convencer quem lê que vale a pena 
continuar lendo o livro; mais que isso: que não pode não ler o livro, 
porque ele é uma providência histórica, uma resposta no século XX a 
uma injustiça do século XIX.  

Ele não faz uma carta de intenções, como em Jesus a.C., dizendo 
os seus propósitos. Ele alcança seus propósitos, com uma “carta” de 
intenções ocultas, um convite irresistível: “Vem! Vive Cruz e Sousa 
comigo, durante 80 minipáginas!”.  

“Narro, logo existo”: a partir desse momento o narrador pega o 
leitor pela mão e os dois passeiam para dentro das melodias de Cruz, 
corações reunidos. Teria o mesmo efeito se o prólogo fosse uma outra 
carta, “real”, uma das muitas cartas escrita por Cruz aos amigos, pedin-
do dinheiro e contando de sua miséria? Ou, ao contrário, isso seria como 
olhar para uma página cinza e sem graça, repetição do que já se sabia? 

Maiakóvski, ídolo de Leminski, escreveu, emulando uma conver-
sa com o “fiscal de rendas”: “A poesia, toda, é uma viagem ao descon-

 NANCY, 2016, p. 119.  165
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hecido” . E, em sua autobiografia interminada: “Sou poeta. É justa166 -
mente por isso que sou interessante” .  167

Leminski, fã de Maikóvski, traduzido no Brasil pelos irmãos 
Campos e Boris Schnaiderman, sabia disso e ainda mais: era “preciso 
arrancar alegria ao futuro” , arrancar alegria, por contraste com essa 168

cena triste, ao futuro do livro que está por vir diante dos olhos de quem 
o lê.  

Cruz era poeta. Isso sim, algo interessante. Se construísse um 
estereótipo de pobreza, já conhecido, não conseguiria este efeito. Não: 
melhor fazer uma viagem ao desconhecido.  

“A assinatura cria o signatário”, escreveu Derrida em Otobiogra-
fias. O aparente “documento oficial”, seguido de uma declaração de 
princípios suscinta e direta, inventa a “autoridade” de Paulo Leminski 
como biógrafo. Uma ideia providencial: usar a aparência de uma forma 
social aceita e impositiva, um “documento oficial". A transformação de 
Leminski em Leminsky, com esse gesto, se explica nos bastidores: em-
bora grande leitor de biografias de poetas, até ali, não havia sido ainda 
biógrafo de poetas. Agora seu nome também seria associado à função de 
biógrafo: e haveria de durar. 

A fábula também proporcionou trazer, de um jeito não convenci-
onal, “O Assinalado” logo para a primeira cena: justo este, um dos sone-
tos mais autobiográficos de Cruz e Sousa, embora esteja escrito na se-
gunda pessoa do singular (“tu és” – ). Cruz e Sousa descrito por ele 
mesmo. A transcrição é feita sem o título da obra, o que aproxima o olho 
do poema na página sem que se perceba se tratar do famoso e repetido 
“O Assinalado”.  

Em outras biografias de Cruz e Sousa, publicadas antes de 1983, 
não encontrei nenhuma outra aparição desta carta. Dezenas de outros 
livros e estudos acadêmicos a citam, mas é sempre a partir deste livro de 
1983, e quase sempre classificando o biógrafo como justiceiro. 

Nas fontes de pesquisa referidas ao final da obra, no posfácio 
didático intitulado “para achar Cruz e Sousa”, a carta tampouco existe. 
Nem em Poesia Completa (1981), nem em Panorama do movimento 
simbolista brasileiro, de Andrade Muricy (consultado por Leminsky em 
edição atualizada em 1973); nem no bem documentado Cruz e Souza, de 
Magalhães Júnior (a edição indicada é a de 1961; consultei esta e as de-
mais, mas nada encontrei). Nada no volume da editora Abril dedicado a 
Cruz e Sousa (1982).  

 MAIAKÓVSKI, 2014, p. 117. 166

 idem, p. 29. 167

 idem, p. p. 114. 168
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Também em outras referências de leitura, não mencionadas na 
obra, nada desta carta. Ao contrário, o que encontramos sobre a relação 
de Cruz e Sousa com a Estrada de Ferro foi algo um tanto diferente: a 
empresa teria apoiado Cruz no momento da descoberta de sua doença e 
morte, com o custeio do transporte e um auxílio financeiro, além de 
abonar as suas faltas e ceder a sede da administração para o velório .   169

Quanto a conflitos com colegas ou chefes da Estrada de Ferro, 
encontrei apenas uma referência relativa a um chefe português que usa-
va Cruz e Sousa como emissário para comprar cachaça durante o expe-
diente, em episódio das memórias de Juvêncio de Araújo Figueiredo, 
colhidas por Magalhães Júnior . 170

Em 1995, as obras completas de Cruz e Sousa organizadas por 
Andrade Murici  ganharam comentários de Alexei Bueno, em um ca171 -
prichado volume em papel-bíblia editado em 1995 pela Nova Aguillar. 
Mas, nenhuma referência ali à (suposta) carta, nem mesmo ao nome de 
Leminski, exceto na lista de bibliografia.  

A carta deixa de figurar nas considerações sobre o livro também 
em Manoel Ricardo de Lima (2002) e nos artigos de diversos pesquisa-
dores que se debruçam sobre Leminski, como os organizados por André 
Dick e Fabiano Calixto (2004) e Marcelo Sandmann (2010). Também no 
Catálogo da Exposição Cruz e Sousa, 100 anos de morte (1898-1998), 
que contém texto de Alexei Bueno, não consta referência ao documento; 
nem no suplemento Ô Catarina n. 75, dedicado ao poeta.  

O cineasta Sylvio Back não explora a potencialidade da cena da 
carta no documentário poético Cruz e Sousa, Poeta do Desterro (1998).  

O mesmo ocorre em Ao Redor de Cruz e Sousa, de Iaponan Soa-
res (1988), e na introdução de Tasso da Silveira à edição das Poesias 
Completas feitas pelas Edições Ediouro nos anos 1990 (sem data no vo-
lume original). Na biografia de Toninho Vaz sobre Leminski, nada, ne-
nhuma pista.  

 MALHEIROS apud SOUSA, 1998, p. 20; MAGALHÃES JUNIOR, 1961, 169
p. 173.  

 Este episódio só aparece a partir da edição de 1971 da obra de Magalhães 170
Junior. “Ele continuava empregado na mesma Estação de São Diogo, mas tinha 
como chefe um português boçal, cujo atrevimento chegava ao ponto de mandá-
lo comprar garrafas de cachaça às tavernas próximas, abusando da docilidade da 
alma do poeta, e do seu coração amantíssimo.” (MAGALHÃES JUNIOR, 1971, 
p. 168) 

A grafia do sobrenome de Muricy varia. No livro de Leminski, aparece sem171 -
pre com y. No livro editado pela Nova Aguillar em 1995, com i, Murici. Mas a 
Casa Andrade Muricy, em Curitiba, assim como a rua Alameda Dr. Muricy, ba-
tizado com o nome de seu avô baiano, se grafam com Y. 
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Isto não quer dizer que estejam esgotadas as pesquisas, mas que 
nas referências mais básicas sobre a história de vida de Cruz e Sousa, 
nada comprova a existência da “carta” antes de 1983.  

Ao contrário, alguns pesquisadores deixam de fazer qualquer tipo 
de referência a ela ou à pretensa justiça que o livro estaria fazendo, um 
silêncio sobre o qual só se podem lançar hipóteses e nada mais.  

Nas raríssimas reportagens críticas que aludem a uma possível 
ousada incursão deste biógrafo no campo do ficcional, publicadas a res-
peito da recente reedição da antologia Vida (2013a) , também nenhuma 172

menção ao caso, assim como a nenhum outro “flagrante" das farsas 
“neobiográficas” deste fruto barrocodélico da Poe Tree. O que essas re-
portagens sugerem em seus títulos, não chegam a atingir em seu corpo: 
numa delas, sua alusão à incursão no ficcional era sobre o uso dos Ir-
mãos Karamazov como um romance-profeta da Revolução Russa. Na 
outra, o crítico não se aprofunda em detalhes.  

Salim Miguel, quando escreveu sobre Cruz e Sousa: o Negro 
Branco um jornal de Florianópolis em 1983, recomendou, em uma rese-
nha de poucas linhas: “Bom para ler e discutir.”  Mas, discutir o quê? 173

Não se sabe o que ele quis dizer. Não dizendo, pode ter dito. Ou não.  
Em Curitiba, Manoel Carlos Karam se divertia com o lançamento 

do livro, criando uma fábula por cima da fábula em seu Diário Curitiba-
no (n. 102). Karam inventa uma cena onde Cruz vai visitar Leminski e 
recebe dele um disco de Gilberto Gil de presente. A fábula parece ter 
ficado mais evidente para um fabulador. Ou não: mistério, pois não entra 
em detalhes ou comentários.   

E assim, desde seu surgimento, a “carta" foi virando aos poucos 
um conto, um ponto a mais na história de Cruz, sem ser discutida: se é 
fato ou fábula, sequer se comenta. Por outro lado, são comuns gestos 
como o de Domingos Guimaraens, bisneto de Alphonsus de Guimara-
ens, que lê a página da “carta" diretamente do livro de Leminski como 
prova da importância da dedicação de Leminski à escrita sobre a vida e a 
obra de Cruz . Mesmo quando o texto parte da ideia de “corte radical 174

no sentido da história", como em Everton Moraes (2015), a carta é trata-
da como documento “transcrito" e “apropriado" por Leminski:  

A biografia de Cruz e Sousa começa com a trans-
crição de uma denúncia, feita por um funcionário 
do Setor de Pessoal da Estrada de Ferro Central do 
Brasil à diretoria da empresa. Nela o funcionário 
relata a apreensão de um poema escrito por Cruz e 

 CORONA, 2013; KACHANI, 2013. 172

 MIGUEL, 1973. 173

 Em entrevista ao programa De lá pra cá (TV Brasil, 2001). 174
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Sousa, provavelmente no horário de seu trabalho, 
como arquivista, e pede providências diante de tal 
infração. Logo após a transcrição, Leminski com-
plementa, respondendo ao pedido do funcionário: 
“Este livro é uma providência” . 175

A ideia de que essa carta poderia ter existido fora (e antes) do 
livro de Encanto Radical seria tão disparatada? Não: é algo, aliás, bas-
tante verossímil, dada a tragédia das constantes rejeições sofridas pelo 
catarinense, especialmente no Rio de Janeiro.  

Em Poesia e vida de Cruz e Sousa (1961), “O Assinalado” surge 
em outro contexto: teria sido criado em uma época de “prosa nervosa e 
irritada”, quando Cruz e Sousa escrevia a maior parte do que depois foi 
reunido em Evocações. Sentia então muito ódio dos “colegas” que traba-
lhavam em jornais e publicavam ou deixavam publicar, paródias sobre 
seu trabalho, assim como resenhas críticas que mostravam possíveis 
falhas ou imperfeições de Broquéis.  

Cresciam os ressentimentos, cada vez mais, en-
quanto os jornais mais e mais se lhe fechavam, por 
má vontade ou por sabê-lo detentor de emprego 
público, o que muitos dos seus confrades decerto 
invejavam .  176

  
Magalhães Junior reúne, por exemplo, desde tristes relatos de 

momentos em que João do Rio e Cruz e Sousa se encontravam nas 
redações dos jornais  às troças feitas apenas para humilhar o estilo de 177

Cruz e Sousa, reorganizando palavras de Missal e de Broquéis em 
quadrinhas e sonetos atribuídos a “Sousa e Cruz”, com versos como 
“Festa convulsa, exata d’Alegria, / Fandangos, Bonzos, - tudo enfim 
havia: / Missais, Broquéis, Pipocas, Bugigangas” .  178

Por cima das ofensas, puro, estava ele, “o assinalado”, crucificado 
pela sociedade como todo Poeta com pê maiúsculo, criador de belezas 
para um mundo feio e carente de ternura. Mais que isso, um poeta preso 
à terra, à vida terrena, às algemas da escravidão, ao fato de ser negro.  

E, como o que segue é a “providência", não aquela solicitada pelo 
denunciante, mas uma outra, em prol do denunciado, o pequeno livrinho 

 MORAES, 2015, p. 198. 175

 MAGALHÃES JUNIOR, 1961, p. 137. 176

 “Os colegas tinham um medo doido das suas extravagâncias; o gerente bra177 -
dava: - ‘Seu Cruz! Nada de literatura!’” (MAGALHÃES JUNIOR, 1971, p. 
138.) 

 MAGALHÃES JUNIOR, 1961, p. 114. 178
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já ganha um leitor satisfeito desde o início. Esta passa a ser, ao que foi 
arrebatado, a única, a maior de todas as biografias, aquela que foi feita 
por um outro Poeta, um outro Assinalado. 

A escuta do livro começou mal. Ou Mal, a depender do ponto de 
vista. Ser do Mal, aliás, não é tão mal assim, tendo em vista que o Mal 
leva a Mallarmé, a Baudelaire, a Poe e, consequentemente, àquele que 
teve a vida homenageada, João da Cruz e Sousa, e a Rimbaud, e a 
Leminski. Já deu para perceber que o livro, pequenino, tem um jeito 
diferente de outras biografias. Um “jeitinho” todo malandro, porque 
brinca com a ficção, mas também samurai, porque é preciso, exato quan-
to à verdade das dores da existência de Cruz e Sousa, se poderia dizer, 
numa paráfrase da imagem criada por Leyla Perrone-Moisés e que já se 
tornou, pela repetição, quase um clichê em estudos acadêmicos. 

2.1. Ao “miolo”  

No livro, este preâmbulo mais evoca e sugere do que narra. Evoca 
a possibilidade de uma justiça a ser feita; sugere que a providência está 
sendo tomada. No entanto, é um capítulo oculto do sumário, o que não 
deixa de ser misterioso.  

Mas, sigamos. A escuta continua. Aos 13 capítulos seguintes. As-
sim como no Catatau, não há mapas, nenhum que preste, pois o sumário 
é precário.  

Segue um panorama dos capítulos que constituem Cruz e Sousa: 
o Negro Branco. Basicamente, a trajetória biológica trivial (nascer-
crescer-reproduzir-morrer) é contada do capítulo 1 até o capítulo 7, com 
duas interrupções. Uma, para um breve ensaio sobre sentimentos históri-
cos de tristeza como a sabishiza, o spleen, o banzo e o blues (capítulo 2); 
outra vez, uma crônica escrita na primeira pessoa do singular que trata 
da cultura afrobaiana, afrobrasileira (5). Assim, a tristeza e origem 
africana integram a narração da vida e da morte de Cruz e Sousa nos 
demais (1, 3, 4, 6 e 7).  

A partir daqui, o livro passa a ter uma segunda parte, não assim 
nomeada, mas visivelmente diferente da primeira: mais focada na obra e 
no Simbolismo do que em contar a vida e a morte.  

O capítulo 8 enfoca o tema específico da “Linguagem em ereção: 
o sexo da poesia de Cruz e Sousa”, em linguagem de ensaio, e funciona 
como transição para os três capítulos seguintes (9, 10 e 11), breves en-
saios sobre o Simbolismo no mundo, no Brasil e na obra do biografado. 
No capítulo 12, “Cruzamentos", uma análise se detém sobre trechos ou 
transcrições integrais de poesias de Cruz e Sousa.  

Já o capítulo 13 é uma incógnita, um enigma em forma de poesia. 
Único a ocupar uma página apenas, o menor de todos, o capítulo 13 
destoa dos outros também porque seu título é o único apresentado no 
sumário entre aspas e em “caixa alta”: todas as letras maiúsculas. “AH! 
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VIDA! VIDA! VIDA! INCENDIADA TRAGÉDIA" (MEU FILHO). Os 
demais títulos estão em barroca oposição, com todas as letras em “caixa 
baixa”, inclusive a primeira. 

O que será isso? Será preciso ler o capítulo 13 para desvendar o 
enigma – ou, pelo menos, para conhecer melhor os muitos lados desta 
nova esfinge.  

Por agora, apenas folhear o livro, preparando a escuta, também 
permite ter um panorama da mescla de imagens e texto, disposição da 
mancha gráfica e presença de epígrafes.  

A publicação traz nove imagens, fora as fotos da capa/folha de 
rosto, que serão comentadas conforme surgirem. Mas uma delas chama a 
atenção de imediato, porque se situa quase no meio da publicação (p. 
39), página em que o pequeno livro quase se abre naturalmente, sem 
ajuda: a caveira da capa da revista simbolista curitibana Pallium 
(1898-1900). Ressonância interna: símbolos da morte estão presentes 
nesta biotanatografia assim como estavam sempre presentes na obra de 
Cruz e Sousa e no próprio Simbolismo.  

As epígrafes, por sua vez, são quase um texto à parte. Em 13 
capítulos, 24 epígrafes, quase todos de músicas populares e, quando não, 
versos de poemas: um verdadeiro coro, convocado para ajudar a cantar a 
melodia daquela vida.  

Destas 24 epígrafes, nove são trechos de canções de Gilberto Gil 
– 37,5% do total! Isto revela a adoração do autor por um dos tropicalis-
tas que mais se envolveria diretamente com política nos anos 1980. 
Desde os anos 1970, Leminski muitas vezes dedicou poemas a ele, como 
nesta quadrinha de 1976:   

É outra coisa 
Vontade de conversar contigo 
Com alguém que consiga 
Dizer o que não consigo   179

Astros da música, Bob Marley, Jorge Ben, quase todos são negros 
no coral das epígrafes. Mesmo o provérbio citado é de origem africana 

 Manuscrito 0375-6 disponível no portal Paulo Leminski. 179



!80

(bantu).  Mas também há brancos no coral: Mallarmé e Frank Zappa. 180

Todos, de alguma maneira, integrantes do mundo de Leminski, da poesia 
ao rock.  

2.1.1. Primeira parte: do blues à Ressurreição    

Estar à escuta do livro será apenas arriscar uma dentre tantas 
leituras na tentativa de entendê-lo, ou ao menos captar sua singulari-
dade, não confundi-lo com outros.  

Vai se dar, aqui, em um roteiro mais ou menos linear, de acordo 
com a ordem de aparição dos capitulos. Podem ocorrer vôos panorâmi-
cos, idas e voltas, comparações entre trechos distantes da obra, pois uma 
vantagem do livro em relação a um disco ou a uma gravação de áudio 
sem dúvida “é o desdobramento simultâneo a nossos olhos daquilo que 
nossos ouvidos só poderiam captar sucessivamente.”    181

Os dois primeiros capítulos vêm batizados de blues. O primeiro 
promete contar/cantar o blues de Cruz e Sousa, “Cruz e Sousa’s blues”. 
O segundo título sugere uma relação entre o poeta e o estilo musical, 
“Blues & Sousa”.  

As três primeiras epígrafes expressam a dor de viver: no primeiro 
capítulo, um provérbio bantu, bilíngue, questiona a dureza da escalada 
da bela montanha. No segundo, a citação dos versos suicidas de um 
blues apresentado pelo título em português (e sem referência à autoria), 

 A seleção exclui, também, qualquer presença feminina no coral de epígrafes. 180
"Woman is the nigger of the world”, já haviam constatado Yoko Ono e John 
Lennon (a música é de 1972). As mulheres citadas no livro, além de geralmente 
apenas terem seus nomes citados, são pouquíssimas, examente oito: Bessie 
Smith, Billie Holliday, “damas” do blues; as duas mães de Cruz e Sousa; Mãe 
Stella, Cecília Meirelles, Gilka Machado, poetas modernistas; e Gavita, a esposa 
que enlouqueceu. Fora Mãe Stella e Cecília Meirelles, nenhuma das outras têm 
obras ou depoimentos incluídos no livro. Cassiana Lacerda, que é mencionada 
na dedicatória, não é recomendada como leitura extra a quem quiser saber mais, 
no final do livro, e nem seu estudo chega a ser citado. Essa exclusão das mulhe-
res da cena também se dá na história de Cruz e Sousa: quando surgem, são suas 
musas, Vênus, objetos sexuais de contemplação; ou então, Gavita, mãe, e depois 
louca, fornece um tema para Cruz, mas a perspectiva da própria Gavita – suas 
cartas a Cruz ou, talvez, seus diários, se é que os houve – não chegam a ser co-
nhecidos. Ao que se sabe, restaram alguns bilhetes dela a amigos de Cruz, mas 
não há arquivos de cartas de Gavita, apenas das cópias daquelas que Cruz envi-
ava para ela, chamando-a de “extremada Vivi”. Sendo assim, já é recorrente o 
apagamento de contribuições de fontes, testemunhas ou arquivos de mulheres na 
história que se conta sobre Cruz e Sousa. 

 BUTOR, Michel. O livro como objeto. In: Repertório. São Paulo: Perspec181 -
tiva, 1974. (trad. Leyla Perrone-Moisés). 
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é seguida por um quase revigorante verso de Bob Marley: “what do be, 
got to be”, apresentado em inglês mesmo e sem tradução.  

Ao longo de todo o livro, aliás, não há notas de rodapé ou expli-
cações que “ajudem" na escuta. Ou o leitor pega a informação, ou não 
pega, e segue adiante. A escuta precisa ser atenta.  

Já no primeiro dos blues, Leminsky coloca o nome de Cruz e 
Sousa entre aqueles seres cuja vida é singular, original: Camões, Rim-
baud, Pound, Maiakóvski, Oswald. Na sequência vem o catarinense, 
para quem o biógrafo evoca a figura da ironia como “figura de retórica 
mais adequada" para definir o paradoxo do “negro retinto, filho de es-
cravos do Brasil imperial, mas nutrido de toda a mais aguda cultura in-
ternacional da sua época, lida no original” .  182

Ironicamente, não é uma ideia nova: também havia sido usada por 
Hugo Friedrich para caracterizar a obra de Baudelaire, a partir da união 
de ideias díspares no título Flores do Mal . 183

A grande ironia da vida de Cruz e Sousa era ser negro e ser bran-
co ao mesmo tempo, ideia que Leminsky desenvolve nos seis primeiros 
parágrafos, para logo depois apresentar outra: a do mistério em torno do 
fato dos dois maiores nomes da literatura brasileira serem negros: 
Machado de Assis, na prosa, e Cruz, na poesia. No oitavo parágrafo, 
Gilberto Gil é chamado para a cena: “na arte, não há segredos, só mis-
térios”, teria dito o baiano, “esse outro grande negro do país que deu 
Pelé” .   184

Segunda página de texto e já foram citados nada menos que oito 
outros nomes de artistas (homens; Pelé incluído) que vieram se colocar 
ao lado de Cruz e Sousa neste primeiro blues.  

O biografado se expande, ganha vida.   
O nono parágrafo faz uma pergunta que, ao longo do texto, não 

será respondida: a nação africana de origem da família de Cruz e Sousa. 
Logo na sequência, seu soneto “Eternidade Retrospectiva” é apresentado 
na íntegra, sem nenhum comentário (“Eu me recordo de já ter vivido, / 
mudo e só por olímpicas esferas…”).    

O parágrafo final do primeiro capítulo repete uma fórmula que 
seria usada em outro ensaio, de outro livro: um exercício de transporte 
de um poeta para outra época e cultura, onde seria músico: “Vivesse 
hoje, Rimbaud seria músico de rock” . Cruz e Sousa, por sua vez, teria 185

 LEMINSKI, 1983, p. 10. 182

 Essa observação foi constatada por Manoel Ricardo de Lima (2002). O bió183 -
grafo repete a transposição da imagem para sua biografia de Bashô, a ser publi-
cada na Coleção Encanto Radical também em 1983.

 LEMINSKI, 1983, p. 10.184

 LEMINSKI, 2012, p. 304. 185



!82

inventado o blues se tivesse nascido norte-americano. “Brasileiro, só lhe 
restou o verso, o soneto e a literatura para construir a expressão da sua 
pena”, finaliza Leminsky.  

A escuta foi tranquila, entre vozes negras e masculinas, até aqui, 
mas se detém um pouco ainda neste parágrafo final. Cruz e Sousa ficou 
com o verso, o soneto e a literatura. Onde o biógrafo colocou a poesia? 
Por que verso e soneto aparecem separados entre si, e também separados 
de literatura?  

A estranheza da lista aguça a escuta. A intenção de todo contador 
de histórias que se preze é criar curiosidade para a continuidade.  

Fosse Leminsky um bluesman, essa sua frase final soaria como 
uma chamada para a próxima faixa do disco. E como o Cruz & Sousa’s 
blues só tem dois números, primeiro e segundo capítulo, este disco será 
virado na vitrola imediatamente.  

“Blues & Sousa”, o capítulo dois, não começa com a resposta. 
Mas com uma afirmação categórica: “É triste. Mas os sentimentos são 
históricos” . De repente, em vez de Cruz e Sousa, o tema central passa 186

a ser quatro sentimentos ligados à tristeza. Quase uma página é investida 
em explicar a ideia de japonesa de sabishisa, com citações de Blyth e de 
Bashô. Em seguida, vem o spleen, momento em que pela primeira vez o 
nome de Cruz surge neste capítulo, mas apenas rapidamente e entre 
parênteses: “Ter spleen era moda, no século passado (o próprio Cruz fala 
em spleen)” .  187

No desenvolvimento da ideia, o spleen é apresentado como resul-
tado do ócio da classe dominante, enquanto os dois sentimentos 
seguintes, banzo e blues, integram a vivência dos dominados, os negros 
escravizados, tratados como cidadão de segunda classe na América.  

Centrando-se na busca do significado para blues, o biógrafo traz o 
depoimento de um anônimo “negro-norte-americano” . Cruz e Sousa 188

não aparece mais; daí em diante o tema é a origem do blues enquanto 
gênero musical, herança afroamericana apropriada pelos brancos do 
rock: Elvis, Beatles, Stones. Brancos de um lado, negros do outro.  

O blues leva o leitor à “anômala fauna de New Orleans, putas, 
seus gigolôs, drogados, ex-penitenciários, homossexuais, crupiês, mar-
ginais, mais do que isso, negros marginais, destinos cortados, restos de 
vida, párias do mundo” .  189

A narrativa aqui segue listando grandes nomes da música, in-
cluindo “as grandes damas”, Bessie Smith e Bille Holliday. Bessie é 

 LEMINSKI, 1983, p. 12. 186

 idem, p. 14. 187

 idem, p. 15. 188

 idem, p. 16. 189
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apresentada como vítima de racismo (“atropelada, em pleno delirium 
tremens de gim, não foi socorrida no hospital a que foi levada porque era 
negra”). A “suprema Billie Holliday”, por sua vez, teria sido aquela que 
“soube tirar tudo o que o som tem de dor”.  

Note-se que as duas “damas" são associadas à negritude – uma 
pelo racismo fatal, outra pela habildade máxima como cantora da dor –
 mas, também, vagamente, a um aspecto erudito de sua personalidade. 
Bessie, pela citação do episódio de delirium tremens, algo que escrito 
assim em latim soa muito mais alta cultura do que escrever, simples-
mente, “crise de abstinência de álcool”; Billie, pelo uso do adjetivo 
“suprema”, adjetivo emprestado da obra de Cruz e Sousa, onde aparece 
com frequência, como no verso “O louco da loucura mais suprema”, do 
já citado poema “O Assinalado”.  

A aparição da palavra “suprema” traz para o final de Blues & 
Sousa um vocabulário mais próximo da obra do biografado – uma volta 
ao tema do livro, depois de tanta argumentação em torno de sentimentos 
tristes.  

Na sequência, surge a reprodução de uma estrofe de “Violões que 
choram”, poesia de Faróis onde está o verso “que outros, que azuis, que 
lágrimas, que risos” .  190

Se não fosse a estrofe de “Violões que choram”, Cruz e Sousa 
quase nem teria aparecido no texto. No brevíssimo parágrafo final, o 
significante l’azur é apresentado vagamente como “uma das palavras 
favoritas de Mallarmé, um dos pais do simbolismo” .  191

O texto segue, e então vai rolando até a última frase, “Blues, uma 
música azul, chamada tristeza”. Assim, sutilmente, a relação entre blues 
e Cruz, evocada pelo título, volta a ser sugerida no último bloco da 
frase, que cria uma correspondência indireta entre a poesia simbolista e 
“uma música azul, chamada tristeza”. 

Ao texto principal segue ainda, na mesma página 17, um texto 
secundário, bloco informativo único em tipografia de menor tamanho, 
sobre o detalhe visual que, justamente, separou o texto principal do se-
cundário: o desenho de um sapo capturando o cabalístico número 7 com 

 idem, p. 17. 190

 Podia até ser uma palavra favorita, como diz Leminsky, mas era para Mal191 -
larmé também ligada a um sentimento de impotência. Seu poema “L’Azur” tinha 
por objetivo expurgar a angústia decorrente da contemplação do problema do 
"falso acorde / nessa sinfonia divina”, do poema “L’Héautontimorouménos”, de 
Baudelaire. Mallarmé criou poemas com imagens de um poeta condenado ao 
riso eterno do azul. E, em “L’Azur”,  o verso final - “L’Azur! L’Azur! L’Azur! 
L’Azur! L’Azur!” - era analisado pelo próprio Mallarmé como ‘Exclamação 
grotesca de colegial liberto’.  Sua fase seguinte foi o branco. (MARTINS, 2011, 
p. 45) 
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a língua, detalhe de uma página da revista simbolista Pallium, editada 
em Curitiba em 1898.  

Ali, o biógrafo mais uma vez não fala diretamente do biografado, 
mas do que define como “moderna malícia visual”, ao comentar o de-
senho do sapo.  

Também não há relação entre essas informações da imagem e 
antes comentado blues, a não ser por oposição: enquanto quatro senti-
mentos de tristeza estavam em foco no texto principal, no secundário a 
sensação é de alegria, ou, pelo menos, de efusivos aplausos solicitados à 
“ideia genial” do programador visual, que teria feito, com o seu sapo e o 
número 7, “o melhor poema da página”.  

O alto contraste – entre negro e branco, lágrimas e risos – segue 
seu rumo em direção à “miséria, roupa de cetim”, título do capítulo 3 –
 verso emprestado de “Refavela”, música de Gilberto Gil, citada na epí-
grafe.  

Na mesma página, após o primeiro parágrafo do texto principal, 
surge um verso de “Marginalia II”, de Torquato Neto, que poderia ter 
sido deslocada para epígrafe porque não participa diretamente de qual-
quer continuidade ao discurso do texto. Mas traz, para compor a imagem 
da infância de Cruz e Sousa, a ideia de uma “tropical melancolia / negra 
solidão” .  192

Até aqui, a escuta do livro quase é pura música, de tantas referên-
cias a questões musicais, blues, trechos de canções, e mesmo um dos 
poema selecionados era temático – “Violões que choram”.  

Como se a rádio mudasse de estação, contudo, a prosa do bió-
grafo adquire outra cadência na abertura do capítulo 3, sua sintaxe lem-
brando um pouco a sonoridade do Catatau – mas, aqui sem nonsense.  

Desterro é descrita como local de “vida pequena, vegetando na 
calmaria” . Devagar, assim, o biógrafo apresenta os pais biológicos e 193

adotivos de Cruz e Sousa, não sem antes notar que uma pessoa chamada 

 idem, p. 18.192

 idem, ibidem. 193
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Cruz, tendo nascido no Desterro, já teria a tragédia inscrita em sua vida 
desde o nascimento .  194

A seguir, os pais biológicos são apresentados simplesmente como 
“escravo Guilherme da Cruz, mestre-pedreiro, e Carolina Eva da Con-
ceição, ex-escrava”. Já os pais adotivos são “o proprietário de seu pai, o 
Marechal de Campo Guilherme Xavier de Sousa e sua digníssima es-
posa, Dona Clarinda Fagundes Xavier de Sousa” . Com ironia ao re195 -
produzir o discurso social comum sem alterá-lo, Leminsky denuncia a o 
racismo embutido na forma diferenciada de apresentar pessoas negras e 
Seus Donos Brancos.  

 Mais adiante, o narrador chama a atenção do leitor para o 
racismo contido em algumas palavras/expressões, usando um verbo no 
modo imperativo – um modo pelo qual era apaixonado  – e que irá se 196

repetir ao longo do livro : “Na casa do Marechal, o pequeno João 197

aprendeu a ler e a escrever, com a própria D. Clarinda (olha o precon-
ceito de cor, no nome tão claro.)”  (grifo meu).  198

A seguir, o leitor é convocado a imaginar uma cena e, depois, a 
responder/concordar com a resposta a uma pergunta delicada – o que é 
poesia?:  

 Uma das manias de Paulo Leminski era investigar a etimologia e brincar 194
com os muitos significados das palavras, de modo que causa estranhamento que 
não tenha se detido também em “Sousa”, sobrenome comum entre países de 
língua portuguesa que veio do latim Saxa, pedras. Mas, não precisou dessas 
pedras aqui, já sendo forte o bastante a imagem de uma cruz desterrada. Uma 
intuição estratégica pode ter guardado as pedras como inspiração para a estrutu-
ra fragmentada do livro em “pedras-de-toque” ou blocos rápidos de informação, 
alguns deles publicados como ensaios independentes, como o capítulo 5, “Ale-
gria das senzalas, tristeza das missões”, e o capítulo 9, “Significado do Símbo-
lo”. Registros desse processo de criação estão anotados no bilhete 692-1 do 
arquivo de inéditos pauloleminski.com.br.  “ser lido em pedras-de-toque, / touch 
stones… / pedras, / ele, filho / de pedreiro”. Mas, escrito, guardado e arquivado 
sem data, o bilhete também pode se referir à estrutura fragmentada de Minha 
classe gosta / Logo, é uma bosta (1981). 

 idem, p. 19. 195

 No artigo “O Imperativo da Propaganda” (1975), Paulo Leminski confessa: 196
“estou perdidamente apaixonado pela beleza do imperativo. Beleza fonética. 
Beleza semântica. Beleza pragmática. (…)  O imperativo é a mais antiga de 
todas as manifestações verbais. O próprio ponto de partida da grande aventura 
da Palavra. A Palavra nasceu Ordem. Reforço da coesão grupal. Sinal para união 
de esforços para obtenção de um fim comum.” 

 “Penso aclarar (olha aí o preconceito) algumas coisas (…)”, idem, p. 45.  197

 idem, ibidem. 198
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Imaginem um negrinho da senzala criado com 
todos os desvelos e sofisticações da Casa Grande. 
Este foi Cruz e Sousa.  
Anomalia sócio-cultural no Brasil escravocrata do 
Segundo Império, exceção, desvio, aí temos a 
matéria-prima para um poeta. Afinal, o que é poe-
sia senão discurso-desvio, mensagem-surpresa, 
que, essencialmente, contraria os trâmites legais 
da expressão, numa dada sociedade?  

  
Essa convocação de engajamento do leitor no texto, quando lida 

no contexto deste capítulo, faz com que o timbre do narrador perca um 
pouco a informalidade dos dois primeiros e lembre o de um professor.  

Isto porque, convocado no modo imperativo a participar, imagi-
nar e pensar junto o que é contado, logo em seguida o leitor é tratado 
como aluno – ele é apresentado a informações com explicações simples 
e exemplos, por exemplo, do que seja antanáclase (“consiste em dar à 
mesma palavra um sentido diferente”). Esta figura retórica aparece 
porque, ambos, Guilhermes, os dois pais de João lhe deram, cada um, 
seus sobrenomes (Cruz, o biológico; Sousa, o do proprietário dos pais): 
“Cruz. Mas Sousa. O nome como marca a fogo de propriedade” .  199

A seguir, a “aula" passa a tratar de outro caso, apresentando como 
“destino idêntico” ao de Cruz o de Edgar Allan Poe, “precursor do Sím-
bolo, que Cruz e Sousa tanto admirava”.  

Na página seguinte, aparece então, a segunda imagem que acom-
panha o texto principal: a assinatura de Poe, com o “A", de Allan, devi-
damente rubricado apenas com a primeira letra. Uma longa citação de 
Mallarmé, que o leitor, se ainda não o conhecia, ficou conhecendo como 
“pai do Simbolismo” no capítulo 1, reaparece aqui para comentar o caso 
do escritor, que também foi adotado informalmente por uma família com 
mais recursos financeiros. Mas, de tanto assinar seu nome sem o Allan, 
era como Edgar Poe que seu nome ficaria para a imortalidade, afirma 
Mallarmé no trecho citado. O leitor atento, o leitor na escuta, vai nova-
mente estranhar: mas Cruz e Sousa não deixou de lado o sobrenome 
“Sousa”. O caso não é, portanto, “idêntico”, como anunciado.  

Contudo, o narrador força um pouco a barra para comprovar sua 
tese, chamando Cruz e Sousa de “João da Cruz” no parágrafo seguinte, 
pela segunda e última vez em toda a obra (a primeira havia sido duas 
páginas antes, ao contar a data de seu nascimento e denominar os pais 
biológicos).  

Teria sido um ato político se Leminsky tivesse usado apenas 
"João da Cruz” desde o início da publicação, deste o título. Não foi o 
que ocorreu; ademais, de nada adiantaria, pois o nome com que o poeta 

 idem, p. 20. 199
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entrou para, digamos, a “imortalidade", foi mesmo "Cruz e Sousa”, 
como assinava – embora grafasse, na verdade, seu sobrenome branco 
com “zê”, e não com o moderno “s" dos acordos gramaticais do século 
XX .  200

Mas, a partir deste capítulo, ocorre uma mudança no tratamento 
de Cruz e Sousa. Ele raramente vai ser chamado novamente de Cruz e 
Sousa; passa a ser simplesmente Cruz. Além de excluir o sobrenome 
branco, chamá-lo de Cruz, gera uma sensação de maior intimidade. Al-
iás, é Cruz e Gilberto Gil que agora chegam com duas epígrafes para 
abrir o capítulo 4, que vem batizado em idioma alemão, 
“Lehrjarhen" (palavra que significa anos escolares, período escolar, mas 
que não recebe tradução na obra).   

O “professor" constituído no capítulo 3 volta com menos fôlego 
para o capítulo 4. Ainda permanece didático, mas não usa verbos no im-
perativo ou chamados para a participação direta do leitor. Em uma narra-
tiva simples, depois de três parágrafos dedicados a situar Rimbaud e 
Bashô como exemplos díspares do tempo que cada artista leva para en-
contrar o ápice de sua produção, o ensaio volta ao Brasil.  

Trata primeiro de Machado de Assis como caso equivalente a 
Bashô, porque “deixou para a idade madura suas obras-primas” . Mais 201

próximo da precocidade de Rimbaud, por sua vez, estaria o biografado: 
“Cruz tinha nascido poeta. Mesmo em suas produções mais verdes, 
mesmo as banais, desponta sempre um pensamento, uma rima, um ver-
so, um jogo de palavras, denunciando o poeta de raça.”  202

Na escuta aqui empreendida, a oração “denunciando o poeta de 
raça”, como um eco com um delay um pouco maior, lembra a suposta 
carta-denúncia do prelúdio.  

Para um leitor menos atento ao sentido (significado) das frases, 
que se concentrasse apenas nos significantes, ouviria/veria isoladamente 
a oração “denunciando o poeta da raça” no final do parágrafo. Teria en-
tão, por um instante (até reler com atenção), confirmada a injustiça con-
tra o poeta negro, por uma vaga associação com o que vira algumas 
páginas antes – a imagem nebulosa de uma “denúncia”.   

Concentrando a escuta nos elementos finais da oração, por outro 
lado, a expressão “denunciando o poeta de raça” aponta mais para um 
momento de confirmação do DNA de Cruz e Sousa como parte da “raça 
de poetas”, raça à parte do restante da humanidade, como aliás, os sim-
bolistas se viam – o artista como um predestinado, “ave estranha que já 

 A autoridade dos historiadores sobre a grafia de um sobrenome não deixa de 200
chamar a atenção. Mas o caso não é citado ou comentado em Cruz e Sousa: o 
Negro Branco.  

 LEMINSKI, 1983, p. 23. 201

 idem, ibidem. 202
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nascesse com as asas poderosas e gigantescas”  – e não para um pos203 -
sível racismo, pois não faria sentido, no conjunto da frase, lê-la como 
“denunciando o poeta negro”.  

Se a ambiguidade do trecho pode gerar um desconforto a alguns 
ouvidos acostumados a caçar o racismo embutido na linguagem, por 
outro lado também convida a ler com atenção para evitar um grande mal 
entendido. A narrativa, contudo, pode levar a esses questionamentos, 
pois o significante “raça” volta a aparecer na segunda parte do livro para 
se referir à negritude , voltando ao campo semântico a que se referia 204

no início do livro  que, neste trecho específico do capítulo 4, não se 205

confirma.  
A seguir, o texto patina suavemente para a ficção (ou, se poderia 

dizer, desliza para o ato da atribuição errônea): primeiro, ao atribuir a 
educação de Cruz no Ateneu aos esforços do Marechal Guilherme. Não 
foi o marechal quem custeou os estudos. Ao contrário, foi o pai biológi-
co, que também se chamava Guilherme, quem tomou todas as providên-
cias para garantir o estudo do filho, conseguindo uma bolsa integral para 
ele e o irmão Norberto . 206

O segundo deslize “factual” tem uma malandragem de samurai: 
coisa de biógrafo que busca construir o mito perfeito. Sem afirmar, mas 
sugerindo que Cruz e Sousa era o “brilhante aluno negro” que, “entre as 
cartas que [Fritz] Müller escreveu para a Europa”, contou que “desmen-
tia as teorias racistas correntes, que proclamavam a inferioridade intelec-
tual da raça negra” . Essa afirmação é feita logo depois de um breve 207

parágrafo narrativo que prepara o efeito de sugestão:  

Foi no Ateneu que os olhos azuis da ciência ariana 
caíram sobre o negro superior. Eram os olhos de 

 SOUSA, 2008b, p. 502.  203

 Aqui: “beleza do negro, evidentemente a mais bela, fisicamente, de todas as 204
raças no planeta” (LEMINSKI, 1983, p. 48). 

 Aqui: “raça de mão de obra”, (idem, p. 10); “ser pedreiro como o pai (…) 205
como os de sua raça e condição social”, (idem, p. 19); teorias racistas; “raça 
negra”; “raça branca"; “raças mestiças”. (Idem, p. 24.) 

 Em defesa do biógrafo, pode-se fazer uma análise da cronologia em que 206
essa informação veio à tona. Talvez não houvesse como se saber disso em 1983. 
O fato pode ter vinto à tona apenas com a publicação da investigação em torno 
do tema em Ao Redor de Cruz e Sousa, de Iaponan Soares (1988), Na orelha 
deste livro, Zahidé Muzart afirma, comentando a questão levantanda no texto de 
Soares, que: “ao que me consta, até hoje [1988] ninguém salientou esse fato, 
atribuindo sempre, ao marechal e sua mulher, todo o mérito da educação do 
poeta desterrense.”

 LEMINSKI, 1983, p. 24. 207
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Fritz Müller (…) logo se impressionou com a in-
teligência do jovem negro, que viria a ser seu 
‘discípulo amado’. 

Estudos publicados dez anos antes de 1983 , afirmam que a car208 -
ta de Fritz Müller para o irmão alemão, em que depõe sobre a eugenia 
citando um caso de um negro inteligentíssimo, foi enviada em 1860, e 
portanto um ano antes do nascimento de João da Cruz e Sousa.  

Muito repetido em diversos textos sobre Cruz, este equívoco teve 
origem em texto de Virgílio Várzea. Por este motivo, há pesquisadores 
que jogam duro contra a decisão de Leminski de legitimar a “lenda” em 
torno da relação Cruz e Müller .  209

O biógrafo aproveita o mote das teorias racistas para encaminhar 
o texto para o capítulo 5, “sem (zala)”. Ensaio independente, trecho de 
outro, um pouco mais longo, “Alegria da senzala, tristeza das missões”, 
que, ampliando o tema, foi publicado em alguns jornais e também na 
antologia Ensaios e Anseios Crípticos. O capítulo é um híbrido de ensaio 
e crônica escrita em primeira pessoa. Quem o ler na antologia vai saber, 
no parágrafo de prólogo, que o texto resulta de uma visita realizada por 
Paulo Leminski a Salvador em 1980. Quem o ler em Cruz e Sousa: o 
Negro Branco, contudo, de prólogo só tem a epígrafe, mais um trecho de 
uma música de Gilberto Gil, agora tratado simplesmente de “Gil”. 

Embora a expressão “sem (zala)” remeta à senzala, não há expli-
cações do biógrafo pela escrita icônica que separa a primeira sílaba das 
demais, além de atribuir o significado de falta, ausência de “zala”. Uma 
escuta atenta poderia perguntar-se se “zala" tem um significado à parte 
de senzala. Na sonoridade, pela transformação do “s" em “z”, “sem 
(zala)” remete a uma ideia de senzala como lugar “sem sala” ou, mesmo, 
“sem casa”. A etimologia da palavra senzala, contudo, se origina do 
termo sanzala, do idioma kimbundu (Angola), e remete ao significado 
de “habitação”. Senzala era onde os escravos moravam; “sem (zala)” é 
uma neografia que brinca com a palavra, levando adiante uma men-
sagem de questionamento político: que “morada" era essa, que não tinha 
sala, não tinha quarto, não tinha nada do que havia na casa do branco?   

O capítulo apresenta o histórico de violência (física e espiritual) 
de brancos contra negros a partir da visita ao terreiro de candomblé Axé 
Opô Afonjá, de Mãe Stella. Lá, o narrador encontra um anônimo “etno-
musicólogo norte-americana”, a quem faz observações em primeira pes-
soa. Em outro momento, cita um intelectual da Nigéria, mas novamente 
sem dar-lhe nome. O posicionamento político do autor, o nome por trás 

 PAULI, 1973, p. 23-24. 208

 STEIL, 2001; RADÜNZ, 2014; NETO, 2015.209
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da máscara de biógrafo, é fortalecido por esse vazamento dos verbos em 
primeira pessoa – e as opiniões desses anônimos também.  

Mas o nome de Cruz e Sousa só é lembrado na quinta e última 
página do capítulo, em três brevíssimos parágrafos que informam sua 
distância das práticas religiosas africanas, que no Sul não teriam se 
afirmado tanto quanto no Norte do Brasil. Assim, “Cruz e Sousa não viu 
os orixás se movendo em torno. Nem os exus, nas encruzilhadas. No 
palácio do seu corpo negro, uma alma branca”, define Leminsky, para 
encerrar “sem (zala)”. Sem mais demora ou informações – não chega a 
citar os estudos de Roger Bastide que analisam alguns traços de 
africanidade na fase final da produção poética de Cruz – passa para o 
capítulo 6: “da senzala ao balcão”.  

“Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão”, diz a epí-
grafe de Gil desta vez. O tema inicial do capítulo, como informa o título, 
é a vida profissional de Cruz em Desterro, primeiro como professor, 
caixeiro/balconista de mercado e, depois, poeta, caracterizado como 
dandy. Mas, depois de seis parágrafos, na segunda página o tema é rapi-
damente esquecido e passa a girar em torno das homenagens póstumas 
ao poeta. A morte vem à tona como ápice da idolatria que seu nome 
chega a provocar, mesmo que o início tenha sido duro, com críticas de 
“negrinho mau rimador”.  

Uma foto preto e branco de Cruz, elegante, de terno e gravata, a 
mesma da capa original (mas, agora, refletida - os olhos estão voltados 
para a margem direita, enquanto na capa a mira está à esquerda), ocupa 
toda a terceira página, com a legenda: “Diante desta foto, Nestor Vítor e 
outros poetas simbolistas acendiam, diariamente, uma vela, depois da 
morte do poeta” . Sem quaisquer outros comentários, um longo poema 210

de Nestor Vítor, iniciado na página anterior, continua na seguinte; a ele, 
se segue um de Carlos D. Fernandes, “Ante o cadáver de Cruz e Sousa”, 
e outro de Cecília Meireles, “Beatitude”.  

O biógrafo não atua mais como cronista nem como professor 
neste capítulo; apresenta os poemas, um após o outro, sem falar de seus 
autores ou conectá-los com suas épocas ou motivações. Pela fama do 
seu nome, Cecília Meireles dispensa explicações: é uma poeta do século 
XX, muitos sabem, porque integra o currículo dos “Lehrjahren” 
brasileiros. Mas o que está fazendo em um livro sobre Cruz  Sousa? 
Quais as conexões? Que o leitor vá pesquisar sobre o interesse que 
Cecília demonstrou sobre Cruz, a ponto de desenhar caricaturas e 
dedicar a ele uma monografia, pois o pequeno livro não gasta tempo 
com isso.  

 LEMINSKI, 1983, p. 33. 210



!91

Tampouco Nestor Vítor é apresentado, nem Carlos D. Fernandes. 
Quem eram? Quem nunca estudou a biografia de Cruz e Sousa, não vai 
saber.  

A quem já estudou, Nestor Vítor não é novidade, por ter sido a 
alma irmã de Cruz e Sousa e o amigo que mais cuidou de preservar e 
publicar suas obras póstumas, cuidar dos inéditos que lhe foram en-
tregues com recomendações e pedidos. Nestor Vítor não só cuidou de 
Cruz em vida, como depois de morto, e foi ele quem discursou em seu 
enterro com palavras que certamente agradariam um poeta extrema-
mente preocupado em, sobretudo, não ser esquecido e ter seus poemas 
“vibrando” por tempos inefáveis, infinitos . Quem não o conhecia 211

pode intuir, pelo poema selecionado, que entre ele e Cruz havia uma 
amizade forte e tranquila – “lembra que éramos dois a sorrir serenados”, 
diz um dos versos.  

Já os de Carlos D. Fernandes fazem ver o quanto ele se encantava 
com Cruz: “Ah! que eterno poder maravilhoso / era esse que o corpo te 
animava”. Jornalista, poeta, autor de epigramas (e vegetariano, informa 
sua ficha na Wikipedia), Fernandes escreveu um “romance autobiográfi-
co” e outros livros que trataram, de algum modo, do que se vivia no 
cenário simbolista.  

“Beatitude”, o poema de Cecília Meirelles, com nove estrofes, 
fala dela mesma mas também poderia estar falando de Cruz e Sousa ou 
de qualquer outra alma que se identifique com o que diz o “eu” do poe-
ma (“Eu já nasci desiludida”), um eu identificado com a beatitude de 
Cruz e Sousa.  

Sem mapas, como no Catatau, o leitor deste Cruz de Leminsky é 
colocado frente a frente a três poemas criados para homenagear um po-
eta. Sem mapas, é apresentado aos mistérios do encanto em torno da 
morte, tema tão encantador como o é o próprio mistério da vida ou o 
mistério de uma poesia. Mistério encantador e radical, o tal Mal de 
Baudelaire e de Poe, transportado para a biografia pelo silêncio do bió-
grafo e o uso das páginas para dar lugar a outras vozes, enriquecendo a 
escuta. Como escreveu Rilke em A melodia das coisas, este foi um mo-
mento em que alguém (o biógrafo, em sua função) entendeu que deveria 
deixar o “solo” para outros – que deveria convocar as vozes do coral, em 
vez de continuar falando.  

A este ponto do texto, Cruz e Sousa já foi até homenageado de-
pois de morto, mas o biógrafo volta ao tema de sua trajetória em vida no 
capítulo 7, “eco do poeta enquanto ponto”. Com três epígrafes - uma de 

 “Diga-se, para honra do Brasil: não foram apenas seus amigos que se abala211 -
ram com a sua morte; foi todo o país, no que ele tinha propriamente de intelec-
tual, tanto quanto naquele momento lhe era possível conhecer o alcance da per-
da que sofria.”  
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Gil, “A luz nasce da escuridão”, outra de Jorge Ben, e uma estrofe do 
poema “Triunfo Supremo”, indicado como sendo do epitáfio de Cruz (na 
época, ainda enterrado no Rio de Janeiro).  

Do epitáfio da epígrafe para a ressurreição no texto, da escuridão 
em que se colocou entre as homenagens do capítulo anterior para a luz 
das próximas páginas, o biografado recebe uma nova (e breve) atenção, 
agora, quanto à sua vida fora do Desterro – das primeiras viagens a tra-
balho, como ponto de uma companhia teatral, passando pela decisão de 
morar no Rio de Janeiro, até casar com Gavita; na narrativa, ela en-
louquece, dois  dos quatro filhos morrem e o biografado morre de novo, 
no final do capítulo.  

Tudo isso muito rápido, em touch-stones, pedras-de-toque, os 
assuntos se sucedendo em um capítulo aparentemente longo, de oito 
páginas, mas onde apenas três delas servem ao texto principal; uma vai 
para a capa já mencionada da revista Pallium, com a caveira e a marca 
da publicação e uma breve legenda , e outras quatro (quase quatro, a 212

rigor, pois a primeira e última ainda contém uma pequena leva do texto 
principal) são ocupadas pela transcrição integral dos poemas que Cruz e 
Sousa escreveu na época da loucura temporária de Gavita.  

A loucura de Gavita seria o tema da narrativa de Privada Joke em 
Minha classe gosta, mas aqui Leminsky não se detém sobre ele. Em vez 
disso, deixa os poemas “Mudez perversa” e “Ressurreição" na íntegra, 
para apreciação direta.  

O que fica, de Minha classe gosta, para Cruz e Sousa: o Negro 
Branco, é mais a agilidade verbal, as touch stones, parágrafos ou frases 
de máxima condensação verbal.  

Frases curtas, diretas, imagens sugeridas e logo depois esqueci-
das, cada parágrafo um momento da vida de Cruz e Sousa, que a um 
certo momento é colocado ao lado de Stevie Wonder e Ray Charles 
como negro para sempre invisível e, em outro, como leitor de Baude-
laire, Huysmans, Villiers de I’Isle Adam e Poe. Mais uma vez, em 
poucos parágrafos, muitos nomes são trazidos à cena, uma verdadeira 
festa de personagens misturados, cartas embaralhadas e dadas por um 
biógrafo que os considerava contemporâneos, apreendendo as ideias de 
descontinuidade da história. Na conexão das ideias, Leminsky “confes-
sa”, aparentemente, suas intenções de biógrafo, onde se lê:   

Mas viver, nesta vida, não é tudo.  
Não quero dar, nessas páginas, espaço maior à 
vida de Cruz e Sousa do que o tempo que ela teve 

 Diz a legenda: “Capa de revista simbolista Pallium (1898-1900), onde Cruz 212
teve poemas publicados. Observar a caveira funcionando como pingo no i da 
palavra “pallium”, o símbolo da morte pontuando a palavra em língua morta. “O 
signo é a morte da vida” (Caveira, p. 27). 
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no espaço-tempo concedido aos animais deste 
terceiro planeta depois do sol.  213

 A esse ponto do texto, a escuta sofre um choque e pára.  
 “Mas viver, nesta vida, não é tudo”. Não? Como assim? Aludir 

à morte quando mal se começou a contar a vida do seu personagem (e 
não foi a primeira vez; já sabemos que era aqui um personagem ‘ressus-
citado’) não seria, afinal, ser o melhor biógrafo que Cruz e Sousa pode-
ria ter?  

Pois a Morte, em Cruz é Sousa, é um tema forte e recorrente, co-
mentado por inúmeros especialistas  – tanto em seu pensamento sobre 214

o que seria ter dedicado uma vida para sua poesia, quando depois de 
morto gostaria de não ter seus versos esquecidos, preocupação com a 
fama póstuma já anunciada em poemas como “Post Morten”, de Bro-
quéis – quanto depois, já doente, em seus poemas em que diz ouvir “a 
música da Morte”, sentimento mórbido de um fim próximo, obsessão 
concentrada especialmente em Faróis e Últimos Sonetos, em poemas 
como “Caveira”, “Música da Morte”, “A ironia dos vermes”, “Memtep-
sicose”, “Perante a morte”, e assim por diante. Dedica, inclusive, 46 
sonetos inéditos – a serem reunidos em Faróis, título de um poema de 
Charles Baudelaire, a quem dedica a obra: “Charles, meu belo Charles 
voluptuoso e melancólico”.  

Estratégia de narrador que busca “arrancar alegria ao futuro” –
 fazer o livro continuar a ser lido – Leminsky abandona os fatos triviais, 
embora trágicos, em torno do corpo morto de Cruz, e parte logo para o 
que se configura como uma segunda parte do pequeno livro (capítulo 8 
em diante), dedicada agora a analisar a obra – a maior grandeza da Vida, 
enfim, do biografado. E não é mais ou menos o mesmo pensamento ex-
presso por Cruz e Sousa na poesia dedicada ao pai biológico, quando 
este morreu?  

O que importa a Vida e o que importa a Morte, 
obscuro velhinho que tu foste, operário humilde 
da terra, que levantaste as torres das igrejas e os 
tetos das casas, que fundaste os alicerces delas 
sobre pedra e areia como os teus únicos 
Sonhos?    215

  

 LEMINSKI, 1983, p. 37-38. 213

 JUNKES, 2008a., p. 44. 214

 MAGALHAES, 1961, p. 146. 215
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Há uma biotanatografia para ser escrita. Leminsky ouviu Cruz 
atento quando o tema era a Morte, e escutou que “mas nada importa a 
Vida e nada importa a Morte!”, importam os Sonhos fundados.  

O pai de Cruz erguia prédios. Já o filho dedica a vida a esforços a 
outros sonhos, ideias, poemas, tudo um sonho dentro do Sonho, como 
escreve Edgar Poe em 1849, sobre a Corrida do Ouro que deu corda a 
fantasias fatais em minas da Califórnia, “all that we see or seem / Is but 
a dream within a dream”.  

O biógrafo resolve que não precisa detalhar dados da vida de 
Cruz, nem contar como foi a sua morte: muitos, dezenas de outros livros 
o fizeram antes. Leminsky evita outro demorado requiém. Não há 
menções a nenhuma das muitas cartas enviadas por Cruz e Sousa para 
pedir dinheiro a amigos, nem às campanhas feitas pelos amigos e outros 
poetas, mesmo que desconhecidos, para ajudar Cruz e Sousa no fim da 
vida, ou mesmo ao modo como lidou com a entrega dos seus inéditos 
para Nestor Vítor.  

Isto não quer dizer que sua compreensão da vida de Cruz e Sousa 
tenha sido maior ou menor do que as demais. E sim que o ouro, o 
tesouro, para o poeta-biógrafo, estava na obra.  

Ao confessar esse seu modo de pensar a sua tarefa, ao nos deixar 
escutar a máxima “viver, nesta vida, não é tudo”, o corpo do texto entra 
em ressonância com o que pensava o próprio biografado.  

O inverso é que seria incoerente: gastar o livro com detalhes ín-
timos e pessoais, cargos e salários, nascimentos e mortes de parentes, 
escárnios e homenagens e relegar a obra, o que havia de mais “sagrado”, 
afinal, para Cruz e Sousa, a um segundo plano.  

Contudo, ainda um detalhe incomoda na escuta desse trecho em 
que o biógrafo conta que não quer gastar muitas páginas com o trivial: a 
designação de “animal deste terceiro planeta depois do sol” etc.  

Mais uma vez, a estranheza leva a consultar as motivações do 
biógrafo. Por que chamar Cruz e Sousa de “animal”? E animal terrestre?  

Como se falasse por enigmas, a palavra “animal”, ruído no texto 
de Leminsky,  evoca - mais uma vez! – a cena do fim da vida de Cruz. 
Seu corpo morto, afinal, veio transportado como o de um animal em um 
vagão de trem.  

(…) vinha o corpo no chão do carro, sobre uns 
papéis estendidos à guisa de lençol, sem uma flor, 
sem uma grinalda, sem uma luz. Foi indescritível 
a cena de dor desenrolada no vagão sem janelas, 
sem bancos, onde se transportavam muares e bois 
para o tráfego e açougues da cidade. No leito sujo, 
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que as bestas conspurcavam, jazia imóvel, pe-
quenino, envolto no seu único terno marrom.   216

Enigma ao modo de epigrama, este “viver, nesta vida, não é 
tudo”. Sem entrar em detalhes sobre as condições de morte do poeta, 
tampouco a Morte seria algo, ou tudo .  217

Ainda neste capítulo, Leminsky registrou duas ideias bastante 
originais que sempre são lembradas por comentaristas de Cruz e Sousa: 
o Negro Branco.  

A primeira delas é a “descoberta” de que Cruz teria se antecipado 
em setenta anos à criação da palavra “tropicalismo”. Observação nova, 
imprevista, e portanto marcante, acréscimo na história das biografias de 
Cruz, foi feita por Leminsky com base no trecho “entre tropicalismos 
primaveris de sóis sangrentos”. O biógrafo, contudo, não diz o nome da 
obra de referência. O trecho está em “Tintas Marinhas”, poema em prosa 
de Missal . Embora o significante “tropicalismos” esteja em outros 218

 Carlos Dias Fernandes (1898) apud JUNKES, 2008a, p. 35. Fernandes, con216 -
tudo, assina seu texto como "romance autobiográfico” e pode-se desconfiar de 
alguns exageros em seu texto, como a suposta coroa de lírios enviada por José 
do Patrocínio para o enterro (MAGALHÃES JUNIOR, 1961, p. 180). Mas Ma-
galhães Júnior, e outros, informam que o vagão era mesmo um do tipo “horse-
box”, destinado a carregar cavalos, portanto, e não homens. Cinco pessoas espe-
raram o corpo na estação do Rio de Janeiro. Cruz foi velado na sala da secretaria 
de administração da Estrada de Ferro e depois seguiu para o Cemitério São 
Francisco Xavier (idem, ibidiem). Seja como for o cenário daquele vagão de 
trem, remete ao ícone cristão do nascimento de Jesus Cristo na manjedoura de 
um celeiro. Caricatura de uma vida de renúncia, a cena entrou para o imaginário 
coletivo deste modo, o que foi capturado e transformado em cinema por Sílvio 
Back no filme O Poeta do Desterro (1998). Back, por sua vez, era amigo de 
Leminski, tendo dado a ele de presente o livro Van Gogh, o suicidado pela soci-
edade, no início dos anos 1980. Este livro de Antonin Artaud, curiosamente, traz 
a metáfora da escuta para descrever Van Gogh: pessoa a quem a sociedade não 
quis escutar, para não ouvir “verdades insuportáveis”. 

 No romance Agora é que são elas, anos depois, a frase aparece retrabalhada, 217
reconstruída para o caso Norma Propp: “morrer, nesta vida, não é tudo”. 

 “Então, de toda a paisagem, larga, aberta, revigorativa e cheia de um grande 218
ar primitivo de virilidade, vem um sopro intenso, confortador e pagão de He-
roísmo e de Mocidade, fazendo inflar o peito, e um sentimento anelante e vir-
gem de pesca, no bravo Mar Alto, entre tropicalismos primaverais de sóis san-
grentos e de dias azuis, sobre as rasgadas ondas murmurejosas.” (SOUSA, 
2008b, p. 323.) 
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momentos da obra de Cruz , somente este fragmento é transcrito por 219

Leminsky. Pode haver um sentido nessa escolha: a ideia (velada, surpre-
sa que só o leitor-curioso vai ter) de uma contaminação, ou de uma con-
tinuidade ou comunicação entre os escritos de Cruz e de Leminsky.  

Pois quem consultar o original e depois voltar à leitura de Cruz e 
Sousa: o Negro Branco percebe que o intenso “sopro de heroísmo” cap-
tado em “Tintas Marinhas” venta no corpo do texto de Leminsky: no 
parágrafo seguinte ao tema da palavra “tropicalismos”, o biógrafo re-
solve “falar com 'propp'-riedade, isto é, conforme a Morfologia da 
Fábula “do teórico russo Propp” e diz que, ao viajar com a companhia 
teatral, Cruz fez o papel do “Herói que saiu de Casa para Enfrentar o 
Dragão” .  220

A referência a Propp fica na superfície e depois afunda: o Herói 
sai de viagem mas o Dragão não é completamente vencido, pois na 
companhia teatral Cruz e Sousa tinha, na verdade, um papel nada herói-
co – um “trabalho obscuro, inglório, subalterno, de ponto, a voz oculta 
no sub-solo, soprando as falas para as estrelas do show” .  221

A analogia serviu a Leminsky para criar uma fórmula: a partir 
deste exato momento do texto, surgem cada vez mais referências a pen-
sadores da linguagem, teóricos da literatura e da poesia. Assim como 
Propp, a maior parte desse conjunto de nomes integra de algum modo 
outros escritos de Leminski (ensaios, cartas, traduções etc).  

Estas breves citações são, portanto, como flechas apontadas para 
fora deste pequeno volume em direção a outros, um aceno à conversa 
infinita que se pode ter com/entre livros.  

O segundo ponto sempre lembrado sobre o Cruz de Leminsky é o 
parágrafo perfeito que escreveu sobre a condição de “negro branco”, 
parágrafo que termina com a frase de efeito “Não era fácil ser Cruz e 
Sousa” – outro lema, leme desta biografia. Sempre que pode, o biógrafo 
vende a tese de que “não era fácil ser Cruz”, em diluídos lamentos por 

 O significante “tropicalismo" também aparece em outros momentos da pro219 -
dução de Cruz e Sousa, duas delas alguns anos antes de Missal, em Tropos e 
Fantasias, nos trechos “derradeiros lampejos do tropicalismo da raça”, de “Sa-
biá-Rei” (SOUSA, 2008b. p. 35) e "inebrio-me quando a natureza, com seu 
tropicalismo, ergue-se do banho de alvoradas, jorrando nos organismos de ouro 
o licor olímpico (…)”, da provocativa carta “O Padre” (idem, p. 26). A palavra 
também surge em “Vulda”, em Evocações: "Nome excêntrico, lembrando o 
tropicalismo de uma vegetação exuberada, exultante de seivas, (…)” (idem, p. 
510). Aliás, embora rica em elementos sexuais e sensuais, a prosa erótica de 
“Vulda" não é incluída no rol de textos analisados no capítulo 8; houve rigor/
respeito à seleção do arquivo anunciada no título da proposta: “o sexo na poesia 
de Cruz e Sousa”. 

 LEMINSKI, 1983, p. 37. 220

 idem, ibidem. 221
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todo o texto, como no mais adiante neste mesmo capítulo, quando diz 
que Cruz come “o pão que o diabo amassou, no terreno da sobrevivên-
cia. Isso sem falar na incompreensão geral quanto à sua produção”.  

“Não era fácil ser Cruz e Sousa” é parágrafo de única frase, uma 
frase em que a existência é designada pela presença predominante do 
verbo “ser” – característica que também marca a poética de Cruz.  

Aqui, Leminsky propõe ao leitor ser com Cruz, ser Cruz por um 
instante. Os espaços em branco de antes e de depois da afirmativa criam 
para ela um espaço de eco e ressonância, vazio mallarmaico em torno da 
existência e do mistério do ser.  

Quem estiver à escuta, coexistindo com o texto, fará uma pausa 
antes e depois dessa frase, e com essa pausa ganha tempo para todo um 
sopro de compreensão do biografado. O trecho vem na sequência do 
parágrafo mais contudente do pequeno livro:  

Ser negro - e ainda por cima - simbolista, no 
Brasil do século XIX, onde grandes eram os Bilac, 
Raimundo Correia, escoltados pelos críticos, 
donos da opinião, nos jornais, como esse medíocre 
José Veríssimo, o Wilson Martins da época, obtuso 
ao novo, fustigado pelo bem mais interessante 
Sílvio Romero (que teve a grandeza de vislumbrar 
a grandeza de um Odorico Mendes, de um 
Sousândrade, por exemplo).  
Não era fácil ser Cruz e Sousa.   222

Na preparação da frase-slogan, o biógrafo se coloca primeiro 
como especialista, crítico dos críticos literários, em um ringue que al-
guns dos comentaristas da obra pontuam como um modo de “acertar as 
contas” com o mundo; primeiro, com os parnasianos e os que barraram a 
presença de Cruz e Sousa nos jornais cariocas (e cena literária ‘oficial’, 
a então recém-fundada Academia Brasileira de Letras); depois, com o 
curitibano Wilson Martins, falecido em 2010,  que atribuía a vanguarda 
da literatura a Érico Veríssimo, e não a Oswald de Andrade.  

Martins se tornou um ácido crítico dos irmãos Campos e também 
de Paulo Leminski .  223

 LEMINSKI, 1983, p. 38. 222

 “Considero Leminski um poeta lido erradamente e supervalorizado”, afir223 -
mou Wilson Martins em entrevista a Norma Couri para o Estadão. Na crítica 
“De imitação em imitação”, publicada na Gazeta do Povo, afirma que Paulo 
Leminski estava condenado à periferia, porque era de vanguarda, e que o restou 
dele em Curitiba foi o “personagem da vida literária, ainda hoje celebrado (…) 
em repetidos rituais de exorcismo” (MARTINS, 1999). 
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No “ringue”, agora entre os que estariam mais ao lado de Cruz, a 
partir de Sílvio Romero (1851-1914), que teve a grandeza de apontar  o 
“poder evocativo de muitas das poesias” de Cruz e Sousa: “em frases 
vagas, indeterminadas, aparentemente desalinhadas, sabe, não sabemos 
por que interessante e curiosa magia, atirar o pensamento do leitor nos 
longes indefinidos” . 224

Por “curiosa magia”, a morte do poeta coloca um ponto final do 
capítulo 7, descrita de forma simples e rápida, quase indolor, evitando o 
que Baudelaire chamaria de tedium vitae, que seria explorar mais e mais 
as muitas melancolias sem fim da vida de Cruz e Sousa. Ainda assim, 
quem termina de ler essa parte inevitavelmente se detém, buscando sen-
tido na morte, nas cicatrizes do longo poema “Ressurreição”, quatro 
páginas de versos de Cruz e Sousa em fonte de menor tamanho do que o 
corpo do texto principal, um poema sobre o abrandamento da crise de 
loucura de Gavita . Da leitura deste poema, mais do que das frases 225

finais do capítulo, ficam ecoando versos estranhos de expressões mór-
bidas como “esquisitos letargos” e “sorrir macabro de desdenhosa 
caveira”, “câmara mortuária” e “solidão funerária”, “embalsamada" e 
“amortalhada", e assim por diante. Após um semestre de muita dificul-
dade, Cruz estava finalmente livre do fantasma de Tanatos, muito mais 
pesado do que os sentimentos de “nevroses” ou de spleen. Destaco as 
duas estrofe mais leves do conjunto:  

Ah! que feliz um coração que escuta 
as origens de que é feito!  
e que não é nenhuma pedra bruta 
mumificada no peito! 

Ah! que feliz um coração que sente 
ah! tudo vivendo intenso  
no mais profundo borbulhar latente 
do seu fundo foco imenso!  

Leminsky não comenta o poema “Ressurreição” aqui, apenas 
mais adiante, no capítulo 12. Por agora, notemos que dedicou 5% do seu 
espaço (as 80 páginas do livro) a transcrevê-lo na íntegra. Como leitor 

 ROMERO apud SILVEIRA, 1998, p. 8. 224

 O período de loucura de Gavita dura seis meses em todas as biografias con225 -
sultadas nesta pesquisa – menos em Leminsky, que “esquece” (ou o faz delibe-
radamente?) de dar qualquer informação sobre o fato de ela ter sido considerada 
curada depois de um semestre. O tratamento do tema se resumido a essas linhas: 
“Gavita enlouqueceu, em 1896, sendo cuidada em casa pelo próprio Cruz: daí, 
os vários poemas da loucura produzidos nessa época.” (LEMINSKI, 1983, p. 
40). 
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de Max Bense e os demais papas da semiótica, soube passar assim uma 
informação invisível, ou mesmo perfeitamente visível, pelo modo como 
definiu a ocupação destas quatro páginas: sem dizer nada, convidou, 
imperativo: olhem para estas 24 estrofes, leiam, escutem, tragam à vida 
a “Ressurreição”.   

2.1.2. Segunda parte: de Eros a eternuras 

Na segunda parte do livro, que inicia na página 44, com o capítu-
lo 8, estão os temas relativos à obra de Cruz e ao  Simbolismo. Do capí-
tulo 8 ao 12, o tom da narrativa volta a ser um pouco mais didático em 
torno de definir um lugar específico para a poesia de Cruz e Sousa. O 
propósito é informado: “Penso aclarar (olha aí o preconceito) algumas 
coisas sobre a poesia de Cruz (…) dizendo, eu dizia, que a poesia de 
Cruz é, por exemplo, expressionista” .  226

Para isso, recorre a críticos literários e historiadores da literatura 
ocidental: Edmund Wilson (apresentado como “Edmund Castelo de Axel 
Wilson”, indicando no meio do nome o principal livro do americano 
sobre a passagem do romantismo para o Simbolismo – livro que se 
tornou sinônimo do seu nome, o que Leminsky informa sem precisar de 
tantas linhas), Albert Soergel e Otto Maria Carpeaux.  

É o capítulo com maior quantidade de referências externas, as 
“autoridades" reconhecidas sendo chamadas à cena, para darem as suas 
palestras, fragmentos da aula do professor Leminsky.  

“Expressionismo: as palavras submetidas à mais alta voltagem 
emocional. Ilustração de Von Hofman, para um romance de Franz Wer-
fel (Alemanha, 1913)”, informa a legenda da ilustração de que, apresen-
tada no meio do capítulo, conecta as referências a Freud com a citação 
de um trecho em que Carpeaux transporta a linguagem do expressionsi-
mo visual para a literatura. Depois de Carpeaux, o texto volta ao Brasil.  

Mas, como que para não assustar ninguém com história ou teoria 
literária, direciona essa iniciação à história do Simbolismo para um tema 
mais envolvente como título a indicar o caminho do capítulo 8: “lin-
guagem em ereção: o sexo na poesia de Cruz e Sousa”.  

Estratégia de engajamento do leitor: evocar a presença de Eros, já 
que foi preciso, para chegar aqui, passar primeiro por Tanatos, acom-
panhar a vida de Cruz até a morte, passando pelo alto sofrimento de 
“Ressurreição”, as 24 estrofes escritas para Gavita.  

Mais uma vez, o texto investe na dinâmica do contraste: sai da 
morte, ausência de vida, e cai na “fonte tenebrosa dos êxtases (…) do 
Tormento delirante da Vida (…) apoteose soberana da carne”. Mas não 
informa, não prepara o leitor para perceber isso. Não narra, não descreve 

 LEMINSKI, 1983, p. 45. 226
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algo como, em síntese – Cruz sofreu o pão que o diabo amassou com 
Gavita, mas também gozou um bocado com a sua língua, com a sua lin-
guagem. Apenas faz perceber, pela própria sequência de temas (se a es-
cuta for atenta) que o poeta provou, ao menos com sua poesia, saborosos 
“seios de fluidez cheirosa”; não ficou só preso a ideias mórbidas de 
“solidão funerária” e afins.    

Tema envolvente esse da “linguagem em ereção”: tema recorrente 
em produções sobre a obra de Cruz, quando puras, ou melhor, despudo-
radas a ponto de não ocultar essa faceta. Quem assistiu ao filme “O Po-
eta do Desterro” (1998), certamente, não esquece da cena que alude à 
pedofilia do poeta desejante de adolescentes brancas do Desterro, com o 
personagem deliciando-se em versos enquanto uma menina tocava pi-
ano, versos de “seios pubentes” e “virginais brancores” que Leminsky 
também foi buscar na poesia de Cruz para ressuscitar o ânimo do corpo 
do texto: trazer de volta o tesão à leitura.   

Haveria outros exemplos, mas Leminsky se contém, sintético, à 
cristalização de um instante de alto contraste provocado pelo encontro 
das ideias antagonistas de pudor e prazer, religiosidade e erotismo, no 
poema intitulado com o tema cristão da “primeira comunhão” (ritual que 
ocorre na infância para confirmar a comunhão das crianças com Cristo, 
na igreja católica). Isto acontece no final do capítulo, sem comentários, 
deixando o leitor tirar suas próprias conclusões com a leitura do soneto 
da íntegra, quando, nos versos finais, “silfos de sonhos de volúpia 
crescem / ondulantes, em formas alvadias”.  

Leminsky não chega a citar as fases onde a Vênus Negra se impôs 
a Cruz, em um segundo momento de sua poética, conforme identificado 
por Bastide e outros intérpretes. Deixa, sem mais palavras, o contraste 
vibrar: brancas musas, negro poeta, reforçando a repetição dessa duali-
dade (em dose dupla), especialmente numa sequência ininterrupta nos 
sete parágrafos finais do capítulo, torturando o prazer da ereção da lin-
guagem até transcrever, na íntegra, “Primeira Comunhão”. Porém, pede, 
contraditório, em um desses parágrafos: “Não falemos da fascinação, 
tantas vezes registrada, até por comentadores pudibundos, de Cruz por 
mulheres louras, brancas, interditas” . Interditas, ou seja, proibidas - 227

não só por serem brancas, inacessíveis para um filho de escravos, mas 
muito novas, virgens, crianças em fase de primeira comunhão.  

A oposição direta entre o idealizado “bem" cristão e o interdito 
“mal" do desejo sexual também é analisada a partir do poema “Cristo de 
Bronze”, transcrito na íntegra quase ao final do capítulo. O satanismo 
presente em Cruz, via Baudelaire, poderia ter rendido mais texto ao nar-
rador que atua na cena o papel de “professor da linguagem em ereção”.  

 idem, p. 49.  227
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Mas Leminsky não se detém em explicações sobre o caráter 
sagrado do erotismo, limitando-se a apelar para a simplicidade da ex-
posição duradoura do contraste do negro desejante das “alvas Flores”. 
Por outro lado, tenta explicar o desejo sexual do poeta negro pelas vir-
gens brancas por meio da alusão rápida à metáfora da “página branca” 
de Mallarmé .  228

Em seguida, parte para uma leitura marxista da interpretação do 
“negro que deseja a branca, seu turbilhão, a tempestade de quem quer 
botar o preto no branco”, pois a “classe dominada que quer comer a 
dominante” .  229

Em nenhum momento o texto cita o famoso ensaio de Roger 
Bastide, Quatro estudos sobre Cruz e Sousa, publicado em 1946 , que 230

já trazia, em seu corpo, análises em ressonância com a sua. Entre elas, a 
primeira que se destaca é a ironia ou paradoxo da condição de negro 
branco, que já aparece no primeiro capítulo do texto de Leminski, assim 
como é o mote da pesquisa de Bastide: "Como conseguiu esse filho de 
africanos ter sido o maior nórdico de todos os poetas do Brasil?" .   231

Outro ponto em comum é a interpretação realizada por Bastide 
sobre o desejo sexual de Cruz pela cor branca a partir do legado de 
Freud sobre repressão e cura pela transferência ou expressão. Intrigado 
com o tema, Bastide chega a contar quantas vezes a cor branca aparece 
em Missal e em Broquéis de Cruz (169 vezes), comparando-a com as 
demais (a cor "ouro" está em segundo lugar, com 18 aparições). Tam-
bém nele aparece o deslocamento da questão para apologia do branco 
em Mallarmé.  

Mas o desejo físico se transforma nele em nostal-
gia estética. O simbolismo europeu é essencial-
mente a apologia do branco. Basta reler Mallarmé, 
e particularmente Hérodiade, para se ter essa con-
vicção (…) É essa busca da brancura que Cruz e 
Sousa tomou de empréstimo à poesia ocidental; 
mas exagerou-a ainda e fez dela a característica 
essencial de sua obra.   232

   

 Entre a breve síntese apresentada por Leminsky neste capítulo e a interpre228 -
tação de “Um lance de dados” por Décio Pignatari, algumas semelhanças: a 
escrita como ejaculação e a página como útero (PIGNATARI, 1979, p.97). 

 LEMINSKI, 1983, p. 49. 229

A versão mais recente para um biógrafo de 1983 estava no livro organizado 230
por Afrânio Coutinho (1979). 

 BASTIDE, 1979, p.163. 231

 idem, p. 161.232
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O nome do biografado fica entre nomes fortes da pintura do sécu-
lo XIX, especialmente Van Gogh, a quem Leminsky cita duas vezes e 
pede emprestado um trecho sobre “expressar o físico pelo psíquico”, 
publicado “numa carta”, sem referência de data ou destinatário.  

“Numa carta”, não “na carta número tal”: este grau de in-
definição, de borrão das referências “checáveis", se mantém em todo o 
texto, como véu simbolista. Este capítulo, em especial, é rico em in-
definição e apagamento, que se faz desde o ocultamento das referências 
(“conforme relatos de contemporâneos”) – que já havia ocorrido antes, 
como quando Leminsky levou anônimos para “Sem(zala”) – , passando 
pela generalização (“alguns comentadores pudibundos”) e o apagamento 
da autoria de ideias emprestadas de outros autores (Friedrich; Bastide; 
Pignatari etc).  

Este efeito de indeterminação, programada, é um procedimento 
simbolista. Leminsky também usa verbos que aludem aos efeitos pre-
tendidos pelos simbolistas, como evocar: “evoco aqui a extraordinária 
cena de sádico orgasmo, em A Carne de Júlio Ribeiro (…)” . 233

Por outro lado, o narrador apresenta perguntas para em seguida 
respondê-las, estratégia retórica que determina o rumo do texto, com 
aparência de “conversa” direta com aquele ou aquela que lê, como: 
“afinal, que é expressionismo?”, “que se expressa? ou quem se expres-
sa?”, “como se comportou o desejo de Cruz e Sousa, nesse quadro?”  

Este procedimento vaza para o capítulo seguinte, em uma pergun-
ta-chave que se desdobra em dois tempos: “Que se esconde por detrás da 
parnafernália simbolista? Que concreta experiência sígnica?”  Dois 234

momentos: criar curiosidade sobre o modo de funcionamento da lin-
guagem (“parafernália”) simbolista e, na sequência, delinear a resposta: 
“concreta experiência sígnica”. 

A performance didática continua com uma análise que destaca 
(sem nomear) o procedimento de correspondance entre a letra A e a cor 
branca no poema “Alda”, apresentada como comprovação de que Cruz 
se interessou por germânicas branquíssimas. Leminsky busca outro po-
ema em torno do que chama de “Concerto em A” do assim apresentado 
“nosso contemporâneo Caetano Veloso” (nosso = dele e daquele/daquela 
que lê), onde surgem os versos “calma, alta, clara, clara morria de 
amor” . Mas o leitor virgem no tema das correspondências de Baude235 -
laire (onde “os perfumes, as cores e os sons se respondem”) e do soneto 
das vogais de Rimbaud só será instruído com os fundamentos para com-

 idem, p. 48. 233

 idem, p. 54. 234

 idem, p. 50. 235
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preender a origem do procedimento das correspondances no final do 
capítulo .  236

A proposta do capítulo 9 já é apresentada no primeiro parágrafo, 
depois de 3 epígrafes (Cruz, Gil, Mallarmé), e como uma nova convo-
cação daquele ou daquela que lê, agora diretamente, no seguimento do 
texto: “Vamos despir a experiência sígnica dos simbolistas, levantar os 
sete véus de Ísis em que eles a vestiram. A experiência é extraordinaria-
mente concreta” .  237

Sem citar teórico algum, desta vez, Leminsky é ele mesmo a au-
toridade que apresenta os simbolistas como os primeiros modernos e 
explica, sem esquemas difíceis, o que era o Símbolo dos simbolistas:  

(…) era nada mais, nada menos, que o pensamen-
to por imagens. Aquilo que as teorias modernas da 
linguagem chamam de ícone. (…) Não verbal, o 
ícone nunca é exaustivamente coberto pelas 
palavras, restando sempre uma área transversal, 
uma mais valia, um sexto-sentido além das 
palavras. Os simbolistas intuíram essa terra de 
ninguém que seja palavra. E. nela, plantaram sua 
bandeira. (…) O problema do texto poético sim-
bolista é a programação do indeterminado, a “de-
terminação da indeterminação” .  238

  
Atuando como “professor”, o narrador Leminsky explica o que é 

ícone, com exemplos fáceis, e sua possibilidade infinita de “multivalên-
cia semântica”. Ainda neste capítulo, usa a imagem da capa da revista 
Hórus para louvar a beleza das revistas simbolistas, “as mais bonitas que 
o Brasil já vira”, com grande “consciência icônica” .  239

O capítulo 10, o único sem epígrafes, aborda “o Símbolo no 
Brasil”, título contrariado já na primeira frase da seção: “A principal 
característica do simbolismo brasileiro é que ele não houve”. Leminsky 
o caracteriza como underground, periférico, e o mapeia nas províncias, 
não nas capitais, movimento que queria destruir o Parnaso.  

Tudo muito destilado: “o Símbolo no Brasil”, de tão rápido, de 
tão não-havido, coube em uma imagem e duas páginas de texto, sem 
epígrafes, sem teóricos, voo leve antes do mergulho por vir nos dois 
próximos capítulos.  

 idem, p. 57. 236

 idem, p. 53. 237

 idem, p. 54. 238

 idem, p. 55. 239
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Embora o título apresente a ideia de falar do Brasil, aqui ele usa o 
espaço para apresentar a origem francesa do simbolismo brasileiro, citar 
“as palavras de ordem” de Mallarmé, Verlaine e Rimbaud, com seus 
livros chegando de Paris com “potencial revolucionário”.  

O “professor” explica, sem rodeios, a aproximação, pelos sim-
bolistas, da palavra e da música, esta absoluta oposição de sentido e não 
sentido. A frase “Os finais do simbolismo já limitam com o modernismo 
de 22 (Manuel Bandeira, Cecília Meireles, Gilka Machado)” encerra o 
voo quase abruptamente: o salto não considera como foi a caminhada do 
simbolismo até o modernismo, não se adentra em questões de cena ou 
espaço literário, a não ser pela presença de nova imagem: foto rasgada, 
na horizontal, de Oscar Rosas dando a mão para Cruz e Sousa.  

Quem é Oscar Rosas? O leitor fica mais umas vez à mercê do 
pouco que lhe oferece o biógrafo, numa legenda que reforça a imagem 
como ícone de mais um Mistério, mais um Oculto da história under-
ground do Símbolo no Brasil.  

Esta legenda determina o indeterminado, isto é, determina o que 
fica vago – sugerido – na sua leitura: a ideia, deste título e sinopse, de 
que foi por ser negro, um negro branco, que Cruz e Sousa não alcançou 
o sucesso em vida.  

Diferente de Magalhães Júnior, que apontou que o preconceito 
era literário e não racial e investigou a cena literária da época para com-
provar essa tese , Leminsky cria elementos para evocar novamente o 240

problema do racismo como crucial:  

Cruz e seu amigo, o mallarmaico poeta catari-
nense Oscar Rosas, em foto de 1890 (?). O acaso 
de a foto ter sido rasgada (por quem? Por quê?) 
acrescenta um signo novo (introduz uma con-
tradição) entre o aperto de mãos (aproximação) e a 
ruptura do rasgo, entre o poeta negro e o 
branco.   241

Vazio de epígrafe, vazio de explicações, capítulo quase em bran-
co, “o Símbolo no Brasil” é uma pausa que prepara a entrada triunfal de 
“Cruz e Sousa e sua orquestra”, o capítulo 11.  

Pausa. Dinâmica. 
Agora sim, voltam as epígrafes, e o texto ganha fluidez com 

parágrafos feitos de uma só frase, rápidas e certeiras. “A beleza foi recu-
perada, na modernidade das vanguardas do século XX, com a conscien-
tização da materialidade da linguagem escrita", afirma o narrador, muito 

 MAGALHÃES JUNIOR, 1961, p.184. 240

 LEMINSKI, 1983, p. 59. 241
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polido, poliglota, falando ao mesmo tempo com poetas e com quem 
nunca se meteu a atingir a meta ou, ao menos, deu atenção ao tema da 
poesia.  

Então, com paciência, mergulha agora com mais calma em expli-
cações condensadas, mas precisas, da história da poesia. Faz com que o 
leitor tenha elementos para conhecer a necessidade de usar os ouvidos, 
não só os olhos, para entender a poesia simbolista.  

O simbolismo mudou de sentido: do olho para o 
ouvido.  
Nunca foi tão funda a saudade da poesia pela 
música perdida quanto no simbolismo. 
(…) 
“De la musique, avant toute chose”, disse o sim-
bolista Verlaine, quase cantando. O poeta sim-
bolista é um músico. Músico de palavras, de 
sílabas, de vogais e consoantes. Seus poemas: 
baladas, sonatas, sinfonias.    242

Mas, “ó leitor”, Leminsky alerta também que, na aproximação 
com a música, o simbolismo acabou destruindo o “significado”, causan-
do um “massacre do sentido pelos sons”. 

Acompanha-se a demolição do significado no 
Ângelus de Cruz e Sousa, onde os sentidos, as 
referências ao real, parecem se dissolver numa 
bruma de acordes silábicos e consonantais. (…)  
Em vão, procurarás sentido em versos como esses, 
ó leitor.  
O sentido são eles mesmos: retratos do meio en-
quanto mensagem.   243

  
Depois, parte para apresentar o anagrama como “figura preva-

lente”  na poesia de Cruz, com uma referência demorada “ao suíço 244

Ferdinand de Saussure (morto em 1913)” e a recomendação de leitura de 
As palavras sob as palavras, de Starobinski. Explicando como encontrar 
palavras dentro de palavras, sons que saltam de sílabas e formam uma 

 LEMINSKI, 1983, p . 64-65. 242

 idem, p. 66. 243

 A ideia de “figura prevalente” é recorrente na obra. Já no primeiro capítulo, 244
“a figura da ironia” é a mais adequada para descrever a vida do poeta (p. 9); no 
segundo, a figura da antanáclase: “as figuras do conflito, do estraçalhamento e 
da contradição vão perseguir a vida do poeta” (p. 20); “a figura prevalente, na 
poesia de Cruz (…) o anagrama”. (p. 67). 
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palavra à parte do poema, Leminsky apresenta uma engrenagem da 
máquina de pensamento de Cruz. Encerra o capítulo com a análise do 
anagrama “rio” dentro de um verso do poema “Esquecimento” .  245

Feitas as apresentações entre o histórico simbolista, os procedi-
mentos de Cruz e o leitor engajado na escuta da poesia de Cruz, o capí-
tulo 12, “cruzamentos”, começa logo com um corte, que é também um 
convite à côrte – a “conversa” que estava mantendo com aquele/aquela 
que lê termina aqui, para virar passeio: “Chega de conversa. E vamos 
passear um pouco pelo parque de poemas de Cruz. Cruzar com ele. 
Cruzi-ficá-lo.”  O anagrama aparece na própria linguagem de 246

Leminsky, “Cruzi-ficá-lo”,  que pode ser lido como “ficar com/como 
Cruz”, ao mesmo tempo soando, numa operação de diferença, como o 
oposto da ação de “crucificá-lo”.  

Pois ninguém será crucificado. Ao contrário. Entre peças inteiras 
ou fragmentos, tanto faz, a busca alcança “só os resultados que indigitem 
o grande poeta que foi esse Cruz, nascido em Desterro e que viveu no 
Encantado” (grifo meu). O verbo indigitar, incomum, significa indicar. 
Ou, no caso de Cruz, parece vir com o sentido de combater a indigência, 
a condição de poesia não apreciada ou esquecida. Leminsky seleciona 
exatamente algumas pedras de toque, começando com “Acrobata da 
Dor”, passando por “O Assinalado”, “Caveira”, “Dupla Via Láctea”, 
“Esquecimento” até “Rir!”.  

O passeio é exultante, animado, cheio de adjetivos elogiosos 
como a fala de um guia turístico que adora o que faz – “paroxismo raro”, 
“esplêndida fanopeia”, “impressionante”, “um dos mais belos versos da 
língua”, “extraordinário”. Um guia, aliás, para quem o seu parque é 
melhor que qualquer outro: “Castro Alves fez retórica sobre a condição 
negra. Cruz e Sousa era negro” , diz, como se comentasse o clima, e 247

continua, sem justificar o que disse, como se dissesse, sem dizer: os in-
comodados que estudem, façam perguntas e não reclamem, pois este 
livro não é uma enciclopédia!  248

Quase toda a seleção de poemas analisados vêm de títulos publi-
cados postumamente em Faróis ou Últimos Sonetos, mas esse detalhe 
não é mencionado no texto. O passeio faz paradas caso a caso, cada po-
ema abrindo espaço para alguns comentários. Em “Acrobata da Cor”, 
Leminsky ouve e vê o significante RI dentro de “tristíssimo”, no verso 

  idem, p. 68. 245

 idem, p. 69. 246

 idem, p. 70. 247

 O baiano Castro Alves era filho de médico, estudou Direito. Faleceu em 248
1871, aos 24 anos, e ganhou cadeira na Academia Brasileira de Letras e a alcu-
nha de “poeta dos escravos”.
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“Ri! Coração, tristíssimo palhaço”, e faz ver, reescrevendo a palavra: 
“notar: RI… t-RÍ-stíssimo”, e descrevendo o anagrama: “Cruz projeta a 
sílaba da alegria dentro do superlativo seu contrário” .  249

Aponta no poema também o tom de sadomaquismo que “perspas-
sa a poesia de Cruz”, algo que comprova citando um verso de outro po-
ema, “Escravocratas", do Livro Derradeiro. Em seguida, é a vez de 
passear pelo poema “O Assinalado”, o mesmo da suposta carta-denúncia 
que abre o volume, comentada no início desta capítulo.  Apresentado 
agora como um poema que surgiu durante a doença de Gavita, “O Assi-
nalado” mostraria um Cruz “contaminado” pela loucura, sintetizando “a 
experiência poética e a loucura, o desvario, num só momento. Sem falar 
na loucura social de um negro retinto, no Brasil do século XIX, possuir 
o repertório de bens abstratos que um Cruz e Sousa possuía” .   250

A evocação contínua da imagem do “negro branco” se repete 
também nesses cruzamentos. A sequência do passeio em torno do poema 
separa em dois lados o negro e o branco. O lado negro é aquele que o 
torna invisível, marcado para não ser livre, como o foram “Itamar As-
sunção e Djavan, presos pela polícia paulista. Apenas porque eram ne-
gros. Gil, em Florianópolis” .  251

Na mesma página, o parágrafo seguinte destaca o lado branco, da 
erudição simbolista que permitiu a Cruz criar beleza em torno da “alge-
ma” – “em tua AL-ma suplicando GEMA”. O narrador usa caixas altas, 
a icononicidade da palavra contribuindo com a informação.  

Logo a seguir, Paulo Leminski faz o seu narrador inventar uma 
palavra nova, palavra-valise, “Eternuras”, a partir do cruzesousiano “e 
rebente em estrelas de ternura”, que o narrador afirma considerar “um 
dos mais belos versos da língua” . 252

Via Leminsky, estas análises com direito a “eternuras” são novi-
dade no parque centenário de poemas de Cruz. Uma novidade cheia da 
beleza de dizer o ainda não dito: o que o artista quando jovem de James 
Joyce perseguia, o que Valery perseguia, o que Leminski perseguia.  

Aqui, o biógrafo está quase tirando a máscara e revelando, por 
trás dela, o poeta que vibra com os poemas do outro. A metáfora do par-
que, feita de modo a fazer ver e ouvir, com a leveza de uma brincadeira 
de domingo, “o sentimento alheio”, o de Cruz, também permite a 
Leminsky dar lugar a Leminski, poeta que “eternuriza" a linguagem.  

O indigitado Cruz e Sousa, se visse tudo isso em vida, talvez se 
encheria de felicidade, murmurando o “Espectro do Rei”:   

 LEMINSKI, 1983, p.79. 249

 idem, p. 71. 250

 idem, p. 72. 251

 idem, ibidem. 252
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Quem lê versos na acepção mais inteira e clara da 
frase é quem faz versos; é o poeta, e até aí se 
acentua a máxima de – poetas por poetas sejam 
lidos.  
Este meu ‘ler versos’ não quer dizer recitá-los, 
repeti-los automaticamente, decorá-los; quer dizer, 
senti- los, pensar neles com madureza, compreen-
der-lhes a origem, o gérmen que os fecunda, a 
grandeza que os inspira e anima.  
Sem dúvida, a tarefa de sentir propriamente, cada 
um por si, não é tão difícil nem tão religiosamente 
fenomenal, como a de compreender e sentir, por 
assim dizer, o sentimento alheio.   253

Às vezes, o passeio no parque demonstra uma preocupação em 
elevar o repertório do leitor, elevá-lo ao leito de amor à Cruz e Sousa, 
endurecendo um pouco o discurso para o lado da teoria, mas sem perder 
a eternura. “Caveira”, por exemplo, é apresentada como “o ponto mais 
alto da visualiconicidade (consciência de formas de Cruz e Sousa: olho-
nariz-boca, a caveira falando)”. Leminsky usa uma palavra difícil, dura 
mesmo de escrever, visualiconicidade, mas a explica com simplicidade –
 e ainda acrescenta um breve parágrafo heterogêneo onde divaga sobre o 
fato de que a obra sobrevive ao poeta, o que é uma “vingança da vida 
contra a morte” .   254

Já a “Dupla Via-Láctea” ganha o título de “esplêndida fanopeia”, 
termo que Leminsky empresta das classificações de Pound. Em vez de 
explicá-la, exemplifica, sintetizando a imagem criada pelo poema: “a 
imagem de uma cruz formada por duas vias lácteas, sonhadas por um 
poeta chamado Cruz” .  255

Em seguida, outra estrofe de “Esquecimento”, poema que cita, em 
partes diferentes, três vezes ao longo do livro (foi também epígrafe do 
capítulo 9 e trecho do 11). Esquecimento, espécie de sombra ao redor de 
Cruz e Sousa, palavra enevoada, evocada aqui e ali, como para não dei-
xar ser esquecida a preocupação do poeta pelo possível esquecimento 
póstumo, seu medo de “cerradas portas / grande vácuo, deserto”.  

A vida futura da obra de Cruz e Sousa, até para seus pares, como 
o grande amigo-irmão Nestor Vítor, sempre foi mais provável ou possí-
vel do que o sucesso de sua vida física, na terra . 256

 SOUSA, 2008b, p. 53. 253

 LEMINSKI, 1983, p. 73.254

 idem, p. 73. 255

 JUNKES, 2008, p. 45.256
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Leminsky tenta fazer ouvir, no trecho selecionado, o que chama 
de “borrões semânticos”; cria, para isso, uma analogia com o visual: 
“Tachismo verbal: estados (musicais) de baixa definição do material 
verbal.”  O guia do passeio não fornece definições para “tachismo". 257

Mesmo assim, o termo das artes visuais não chega a criar um empecilho 
de leitura para os que não o conhecem, posto que a ideia (a quem Le-
minsky não atribui a autoria) de “tachismo verbal” é a seguir definida.  

Leminsky não se detém mais do que um parágrafo de duas ou três 
frases sobre cada poema. Em “Rir!”, mostra o anagrama “irradiando-se 
dentro dos versos (aleg-RI-a, IR-onia, t-RI-ste), até essa culminância do 
rir embutido dentro do próprio nome de Hen-RI Heine” . Encerra o 258

capítulo 12 com um poema do futurista russo Khlébnikov traduzido por 
Haroldo de Campos. “Como não lembrar esse 'Encantação pelo Riso’?”, 
pergunta, e sem mais delongas, transcreve o poema, encerrando o pas-
seio pelo parque com um poema risonho, cheio de riso, “derride / derri-
dentes!”.  

Parecia feliz, portanto, ao terminar com humor a proposta de 
“cruzi-ficar-se”. Mas este estado risonho esbarra, por alto contraste, com 
a tristeza extrema do título do capítulo da página seguinte, “Ah! Vida! 
Vida! Incediada tragédia!”. Impossível não lembrar de um dos muitos 
trechos de Catatau em torno dos sonhos quem é “letrado e malabarista”: 
a poesia de Cruz dura, quando alguém consegue rir com ele, chorar com 
ele, uma página depois da outra, numa cruzada sem fim.  

  
2.2. Leminski escuta Cruz (?)  259

Antes de passar à escuta do capítulo 13, análise que será feita no 
próximo momento dessa pesquisa, vamos prestar atenção a uma pergun-
ta que surge: mas, afinal, qual a presença de Cruz e Sousa neste livro? 
Ou: o que Leminski deixou seu ator, o narrador Leminsky, fazer vazar, 
de sua escuta de Cruz, no corpo do texto? 

A visita do leitor, via Leminsky, ao vasto arquivo de Cruz e Sousa 
não chega ao poderoso e sufocante “Emparedado”. Nada, também, de 
outras prosas ou ensaios. Exceto pela citação do fragmento tropical de 

 LEMINSKI, 1983, p. 74. 257

 LEMINSKI, 1983, p. 75.258

 Coloco aqui este ponto de interrogação entre parênteses para registrar que 259
esta foi uma estratégia bastante usada no texto de Leminsky. A todo momento 
aparecem estes parênteses interrogativos, sejam eles vazios (indicando um ques-
tionamento absoluto), ou preenchidos com uma frase que relativiza a ideia ime-
diatamente anterior. O narrador parece provocar o leitor o tempo todo a respon-
der ou refletir sobre as questões. 
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“Tintas Marinhas”, Leminsky só investe em poesias em versos. Deixa de 
lado, assim, ensaios saborosos como “Intuições” : 

  
Cada homem, quando se escuta a si mesmo, quan-
do se olha a si mesmo, quando se palpa a si mes-
mo, quando desce em silêncio à funda cisterna 
imensa de si mesmo, há de sentir um pouco de si 
mesmo no Hamlet, daquelas irrequietabilidades, 
daqueles surdos, soturnos e subterrâneos desespe-
ros, daqueles preguiçamentos edênicos, daquela 
alma não alma, daquele ser não ser, daqueles su-
blimes vácuos candidamente e misteriosamente 
cheios ainda de tépidas e quiméricas irradiações 
de estrelas apagadas.  260

Em compensação, no livro, muitos outros falam, todos falam, Gil 
canta o tempo todo, Leminsky, como Leminski, fala mais alto que todo 
mundo e determina as pausas e as dinâmicas, as entradas e saídas de 
Cruz na cena do livro.  

Em contagem quantitativa, considerando-se apenas entre as 
citações destacadas do corpo do texto via itálico, travessão, epígrafe ou 
legendas, há 36 outras vozes contra 27 citações (de 22 poemas textuais) 
de Cruz. Ou seja: mais de terceiros (quartos, quintos…) do que do bi-
ografado.  

Mas a poesia de Cruz está presente em quase todos os capítulos, 
em fragmentos ou na íntegra, em epígrafes ou no corpo do texto, com 
maior ou menor destaque. Leminsky escolhe especificamente peças de 
Broquéis, Faróis, Últimos Sonetos e Outros Sonetos.  

Destas 27 citações de poemas de Cruz, apenas nove se tratam de 
transcrição integral. O mais longo desta categoria, como vimos, tem 
nada menos do que 24 estrofes: “Ressurreição”. 

Dois poemas que se repetem no pequeno livro: “O Assinalado”, 
citado na íntegra no prelúdio, dentro da “carta-denúncia” (sem título), e 
no capítulo 12, onde não se faz referência à primeira aparição.  

O outro é e “Esquecimento”, disperso em três capítulos: possível 
estratégia de trazer para a cena, gradativamente, a ideia da preocupação 
muito presente na vida de Cruz e Sousa com o seu esquecimento futuro.  

Por outro lado, seus ensaios foram esquecidos.   
E as crônicas de jornal, quadrinhas cômicas, as angustiantes e 

frequentes cartas de Cruz e Sousa aos seus amigos, pedindo dinheiro:  
"Mas o pior, meu velho, é que estou numa indigência horrível, sem vin-
tém para remédios, para leite, para nada, para nada!   261

 SOUSA, 2008b, p. 485. 260

 SOUSA, 2000. p. 834261
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Ou aquela outra importante carta – já muito divulgada, comentada 
em outras biografias – em que Cruz se coloca como “artista ariano” .  262

A questão do silêncio é tão intrigante quanto a da escuta.  

O que é passar sob o silêncio? É reter e manter 
afastado [à l’ècart], em reserva, porque este não é 
o lugar nem o tempo de dizer essa coisa. Falar no 
tempo justo. (…) Não dizer o justo (o sentido cor-
reto, a verdade), mas dizer justamente: no lugar e 
tempo apropriados, ao ouvido propício, com o tom 
necessário.  263

Em sua própria defesa, o autor poderia apontar o formato da 
coleção: a brevidade. Selecionar o que dizer, escolher o que dizer: esta é 
a maior qualidade de um biógrafo, afinal, para Marcel Schwob do pe-
quenino Vidas Imaginárias. Ou seleciona, ou vira um Boswell, es-
crevendo um tratado sobre o biografado.  

O fato é que a variedade da riqueza do arquivo de produções de 
Cruz não foi aproveitado. Mas foi a escuta seletiva, e apenas a escuta 
seletiva, que proporcionou a criação deste ambiente etéreo onde Cruz e 
Sousa é poeta, poeta puro, “poeta de raça”, “o assinalado”. 

Selecionando apenas poesias, 22 delas, conseguiu criar uma leve 
e amorosa atmosfera de “eternura" para seu homenageado – aquele 
mesmo que, no início da obra, havia sido injustiçado com a fabulosa 
denúncia.  

A passagem do ser injustiçado ao poeta que, criador de um mundo 
de belezas, agora ri é um efeito que confere ao texto o êxito de ter al-
cançado um “final feliz” (mas ainda há um capítulo adicional, aguar-
dem). A alma de Cruz e Sousa, homenageada pela ternura da lâmina 
leminskyana, não deve ter se chateado nem um pouco! Aliás, até man-
dou uma carta do além, dedicada ao poeta, com quem gostaria de dar 
uma volta de metrô em Curitiba, junto com Manoel Carlos Karam:  

PARANAGUADAS 

Que importa que tu fales  
Que importa que tu files  
Que importa que não cales,  

 “Todas as portas e atalhos fechados ao caminho da vida, e, para mim, pobre 262
artista ariano, ariano, sim, porque adquiri, por adoção sistemática, as qualidades 
altas dessa grande raça, para mim que sonho com a torre de luar da graça e da 
ilusão, tudo vi escarnecedoramente, diabolicamente, num tom grotesco de ópera 
bufa.” (SOUSA apud SANTIGO, 2003, p. 60-61). 

 NANCY, 2016, p. 197. 263
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Que importa que tu fales  
Que importa que te rales,  
Que importa-me essa bílis  
Que importa que tu fales  
Que importa que tu files.  264

  

2.3. Outros silêncios  
  
Outro silêncio também pede para ser ouvido. Desta vez, relativo à 

recepção crítica de Vida. Pouco se comentou até agora que a reedição de 
Vida pela Companhia das Letras (2013a) não recebeu posfácios, ensaios 
ou textos críticos complementares. Nos os outros títulos da mesma 
coleção (sem nome), aparecem ensaios assinados por Haroldo de Cam-
pos, Silviano Santiago, José Miguel Wisnik e Leyla Perrone-Moysés, 
entre outros, assim como cronologias e outros textos de apoio.  

Por outro lado, o que aparece na obra, não como posfácio, mas 
prefácio, é um poema assinado por Domingos Pellegrini. Fora depoi-
mentos publicados na contracapa, que recomendam a leitura, apenas este 
texto é novidade no corpo da edição, em relação à publicação original da 
antologia Vida pela editora Sulina, em 1990.  

O poema vem assinado e datado de julho de 2013, e a obra veio a 
público entre agosto e setembro de 2013. Ou seja, foi escrito à queima-
roupa para um livro quase no prelo.  

A inclusão deste único e tão breve poema de duas estrofes traz, 
afinal, ao menos uma perspectiva nova a ser investigada: no mínimo, ela 
é uma notícia de um outro, um outro nome que até ali não fazia parte da 
trajetória de Vida.  

É a notícia da existência de Domingos Pellegrini, de Londrina, 
um contemporâneo de Leminski – a quem, entre outros, a obra Jesus a. 
C. foi dedicada. Um mês depois do lançamento da reedição de Vida, 
Pellegrini informou à imprensa que estava enviando por email a amigos 
uma cópia online gratuita de seu polêmico livro de memórias Passeando 
por Paulo Leminski.  

Ao mesmo tempo em o que fez, com grande alarde, também di-
vulgou o envio de uma carta ao Supremo Tribunal Federal . O caso é 265

contemporâneo de outra polêmica em torno da escrita sobre a vida de 

 SOUSA, 2008a, p. 202. Assinado pelo pseudônimo Zat. 264

 GIMENES (2013); MEDEIROS (2014). 265
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Leminski: a (até agora não publicada) nova edição da obra O Bandido 
Que Sabia Latim, de Toninho Vaz . 266

Alguns meses depois de Passeando chegar a 1,8 mil caixas de 
email, a obra ganhou novo título, Minhas lembranças de Leminski, e 
saiu pela Geração Editorial, sem censura, com acréscimo do capítulo 
"Posts", em que registra a repercussão online da publicação independen-
te de Passeando; em um desses posts, Pellegrini afirma (e imagina) que 
Leminski concordaria com o livro que escreveu e com a forma encon-
trada para distribuí-lo, suspirando: “cara, contra a estratégia oficial, táti-
cas guerrilheiras”.  

Na versão original de Passeando, Pellegrini escreve ter oferecido 
o poema como epígrafe à edição neón de Vida pela Cia. das Letras e esta 
aceitou publicar; a seguir, reproduz o poema-epígrafe e o apresenta com 
uma controversa dedicatória: "Amigo é pra essas coisas, Polaco, ou me-
lhor: amigo não é / quem quer te agradar ou te esconder coisas desagra-
dáveis; amigo / é quem diz o que é preciso.”  267

Este “amigo” que acha necessário, “preciso", dizer algo sobre 
Vida, mesmo que desagradável, é o mesmo Pellegrini que afirmara, anos 
antes, que Leminski  era "o bigodudo que nos bares falava acima de to-
das as vozes e estava sempre adiante em algumas doses” .  268

Ora, se a voz de Leminski sempre falava acima de todas as outras, 
que dizer dessa nova voz, oferecida e aceita, incluída pela Cia. das Le-
tras para abrir Vida?  

“Desde que somos um diálogo" , diria Hölderlin, somos um “en-
tre nós”, “esse entre-nós, que é linguagem e, reciprocamente, a lingua-
gem é o entre-nós" . A linguagem de Pellegrini acrescentada à Vida 269

sem maiores explicações, sem posfácios, apresentações, artigos com-
plementares, em meio a todas as esses acontecimentos externos à obra, 
de repente também é uma voz “entre-nós”, pedindo para ser ouvida. 
Vamos escutá-lo, então. O que há no “entre-nós” de seu poema? O que 
lhe pareceu tão “preciso”, tão urgente de ser dito?  

 Mais tarde, carta publicada na Gazeta do Povo (29.04.2014), diz que as res266 -
trições apresentadas pelas herdeiras se referiam apenas à publicação de poesias 
de Leminski, e não a qualquer tipo de censura ao texto dos autores Vaz e Pelle-
grini. As duas questões aconteceram durante debate provocado pelo STF a res-
peito das censuras prévias e judiciais a biografias. Em 2015, decisão histórica do 
STF liberou as biografias escritas e publicadas à revelia de autorização da pes-
soa biografada, ou de seus herdeiros. 

 PELLEGRINI, 2013, p. 119-120.267

 FERNANDES, J. C. Leminskianos. Gazeta do Povo, Curitiba, 06 jun. 1999, 268
Caderno G, p. 5. In: NOVAES (p. 2003, p. 100). 

 NANCY, 2016, p. 115. 269



!114

Outros escrevam biografias 
passo a passo e dia a dia 
como se exumando o passado 
renascessem os biografados 
seguidos de extensa bibliografia 

Estas, não: são vidas recuperadas 
por golpes fundos e agudos 
sem intenção de mostrar tudo,  
só querendo, no fim das facetas,  
revelar vidas lapidadas 
pela visão do poeta.   270

A primeira estrofe cria uma categoria de “biografia documental”, 
para na sequência criar outra categoria para os textos de Vida: a de uma 
biografia de “visão de poeta”. Aqui, o poeta-biógrafo é uma espécie de 
escultor de “vidas recuperadas por golpes fundos e agudos”.  Aqui está a 
novidade: esta categorização ainda não havia sido feita em nenhum dos 
dois textos preliminares originais de Vida, o “depoimento” de Leminski, 
assinado de 24 de junho de 1985, seguido de Sobrevida, prefácio de Ali-
ce Ruiz que já abria a antologia em 1990 e  que ganhou apenas uma leve 
atualização em 2013 .  271

No depoimento, Leminski contou seu propósito ao escrevê-los: 
“A vida se manifesta, de repente, sob a forma de Trótski, ou de Bashô, 
ou de Cruz e Sousa, ou de Jesus. Quero homenagear a vida em todos 
esses momentos.”  

Em Sobrevida, Alice Ruiz foca no aspecto de autobiografia des-
ses textos, e em como a imagem de Leminski pode ser recuperada, como 
holograma, a partir de sua leitura. Por exemplo, com “o sofrido Cruz e 
Sousa”, escreve Alice, "tivemos em comum a vivência do Simbolismo, 
entranhado em nossa história”:   

O simbolismo passou, mas o pôr do sol lilás, na 
Curitiba esotérica, conserva seus reflexos, deixan-
do marcas na poesia de seus filhos mais sensíveis. 
Como Paulo Leminski, também um pouco negro, 
também excessivamente culto, tão culto que teve 
raríssimos e raros interlocutores, e sofreu daquela 
dolorosa solidão para a qual não existe anestésico, 
a não ser, talvez, a transcendentalização.  272

 PELLEGRINI in LEMINSKI, 2013a, p.9. 270

 No terceiro parágrafo, em que é citada a publicação de 1990. 271

 RUIZ, 2013a, p. 11-12. 272
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O poema de Domingos Pellegrini, apresentado pela Cia. das Le-
tras antes dos dois textos originais da antologia (com destaque, 
portanto), olhou para o outro lado: não para o (auto)biógrafo, nem para o 
que ele dizia desejar, mas para o que ele fez: ou que ele, como escultor, 
escolheu fazer.  

O que está em questão é o cálculo do gesto exato para atingir o 
“tom justo”  e lapidar, esculpir as vidas “pela visão do poeta”.  273

Mas por que só o texto de Pellegrini levanta essas questões na 
obra, de modo tão sutil, sem entrar em detalhes?  

Mais alguns silêncios.  
Do ponto de vista da “verdade documental”, fora a carta inventa-

da, há outras, digamos, inconsistências de informação “factual" em Cruz 
e Sousa: o Negro Branco. 

Gilberto Gil, por exemplo, foi preso em Florianópolis por posse e 
uso de maconha (em 1976), mas Leminsky, o escultor, afirma que ele 
teria sido preso por ser negro, sem citar a questão da droga ilegal . O 274

episódio da prisão vem como defesa da ideia da “negritude como sinal 
total: invisibilidade integral”.  

Da maconha, nem sinal de fumaça no texto; se (provavelmente) 
houve brancos com maconha que não foram presos na mesma ocasião, 
tampouco sabemos, não pelo livro.  

Mas por que evitar a referência à droga? Na imagem criada aos 
poucos, capítulo por capítulo, Cruz e Sousa precisa parecer um ser sub-
lime, puro, “limpo”, palavra que vem da mesma origem latina de 
“lindo”.  

A página deve permanecer branca, linda, para receber os ecos do 
poeta enquanto ponto: apenas os pontos áureos da carreira do biografa-
do. Áureos como a capa amarelo-ouro. Lindos, destilados, puros.  

A questão da negritude e do preconceito, reforçada por esta e por 
outras passagens (como a injustiça que deixou Bessie Smith sem 
atendimento médico, as prisões de Djavan e Itamar Assumpcão, anunci-
adas no texto no mesmo momento que a de Gilberto Gil etc) aumentam 
a gradação do componente da tragédia, do sofrimento, da dor, marca que 
interessa para reforçar o slogan de “negro branco”.  

Outro ponto, já comentado: Fritz Müller, já se sabia desde 1973, 
não tinha escrito sobre Cruz e Sousa quando naquela carta ao seu irmão 
europeu. Mesmo assim, Leminsky apresenta o caso de maneira a não 
tornar possível elucidar se sabia ou não a “verdade” em torno do con-
fronto de datas, embora ela estivesse disponível.  

Ao leitor que não sabe, a lenda continua. E qual o problema nisso, 
afinal, se a verdade é que a eugenia é um absurdo e Fritz Müller sabia 

 NANCY, 2016, p.117. 273

 LEMINSKI, 1983, p. 72. 274
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muito bem disso? O personagem principal da história relatada na carta 
pode não ter sido Cruz e Sousa, mas nunca foi outro: a memória coletiva 
desconhece o nome do outro (provavelmente, mais de um) “negro ge-
nial” que Müller conheceu.  

O personagem principal da lenda não é o  indivíduo, mas a ver-
dade do que ser negro significa.  

O sentido para além do “significado” de ser ou não Cruz este 
“genial” referido: o racismo nunca cessa de ser absurdo.  
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3. ECOS NO TEMPO  

Quem me persegue, aprimora meus truques.  
– Leminski, no Catatau (1975) 

La poesia está allí onde diferentes  
palavras se encuentran por primeira vez.  
– Max Bense, em Estética  
de la información (1972) 

el tiempo y su dolor como paciencia arden al fon-
do de la noche donde cada palabra es astro frío. 
sol que está por venir.  
– Guelman, citado por Carrera (2009)  

O fim do texto é finalmente a hora da libertação do Livro: página 
exata em que a morte iminente faz nascer a vida do livro, fora dele. Este 
momento não coincide aqui – como em muitas biografias previsíveis – 
com a narração da morte física do biografado. Sua morte já foi contada 
muitas páginas antes – e duas vezes, nos capítulo 6 e 7. 

 Ao contrário: a morte do livro será um imprevisto início de nova 
vida – a vida da imagem de Leminsky com Cruz  em um outro, aquele 
ou aquela que lê, que tem sido  chamada a participar do texto o tempo 
todo. Não foi ironia a figura de linguagem que marcou a vida do biogra-
fado, segundo o biógrafo? Nada mais adequado, portanto.  

Ao virar a página onde ria com Cruz, Leminsky, Heine e o poema 
de Khlébnikov, como se ultrapassasse o ponto do final feliz de uma fá-
bula e entrasse em um portal enevoado, o leitor é convocado a imedia-
tamente parar de rir, ao ler o título: “AH! VIDA! VIDA! VIDA! IN-
CENDIADA TRAGÉDIA” (MEU FILHO)  

Aí está uma voz que vem de fora para dentro, se impondo, falan-
do mais alto do que todos os convidados: ME ESCUTEM. A “caixa alta” 
é uma notação gráfica usada para indicar grito, pedir atenção, demons-
trar iconicamente que o que é dito é dito em alto volume. Exatamente, 
aliás, a maneira como Paulo Leminski, fora da página, falava – sempre 
alguns decibéis acima dos demais, intenso, impossível.  

A mudança de ritmo e intensidade do texto torna possível pensar 
que Leminski abandona a máscara de biógrafo e assume o comando – 
ou, coloca em seu lugar sua persona de poeta.   

Seja quem for, chega sem aviso, interrompe o ritmo do texto e, 
com energia, aplica esse “golpe” em caixa alta, grito que silencia o final 
feliz da fábula com uma sensação triste, a blue note que todo blues tem: 
blue note, nota “azul” que causa tensão e provoca o efeito da tristeza nas 
passagens entre conjuntos de acordes nas narrativas do gênero musical 
blues.    
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“AH! VIDA! VIDA! VIDA! INCENDIADA TRAGÉDIA” (MEU 
FILHO): entre aspas, um verso do poema “Meu Filho”. Informação ci-
frada? Enigma que se decifra com uma busca às obras completas de 
Cruz e Sousa. Lá está “Meu Filho”, em Faróis, livro que Nestor Vítor 
descrevia como “uma cantata que os amigos (…) ouvissem lá nos ares, 
ilustrando misteriosamente em soluços, em risos de ironia sinistra, em 
vozes soturnas e lamentações…” .  275

Que ar soturno tem esse título. Que lamento sinistro nesse Paulo 
Leminski, que inventa de aparecer com uma blue note quando já estava 
tudo acabando bem.   

Quem conhecer as duas vidas, do biógrafo e do biografado, talvez 
possa pensar que ele o fez porque a dor de perder um filho (Miguel, ví-
tima de leucemia aos onze anos, em 1979), ainda estava viva. Pode ser! 
Quem sabe? Mas, se fosse leitor especializado em Cruz e Sousa, estra-
nharia que o verso escolhido fosse de um poema escrito por Cruz e Sou-
sa para seu primeiro filho recém-nascido. Isto, só sabe quem recorrer a 
leituras complementares sobre Faróis.  

Sem acesso a nenhuma dessas informações, mas apenas a Cruz e 
Sousa: o Negro Branco, quem está à escuta busca resposta dentro do 
próprio livro. No capítulo 7, Leminsky informou que Cruz perdeu dois 
filhos antes de morrer. Quem lê e se atém a essa informação, pode pen-
sar  que a referência a “Meu Filho” foi escrita para um deles.  

Ruidoso, esse título estranho pode ter levado alguns leitores a 
pesquisar, a continuar a saber sobre Cruz e sobre Leminski em outras 
fontes. Mas, por agora, ainda há uma página do livro a ser vencida. Com 
duas epígrafes: trechos de músicas de Gilberto Gil e de Frank Zappa.  

Do brasileiro, os versos escolhidos foram “Aqui onde a cor é cla-
ra / Agora que é tudo escuro”. Agora o pequeno livro está para morrer 
("agora que tudo é escuro”); aqui é a última página de texto, a página 
branca e limpa, à espera (“aqui onde a cor é clara”). Também lembra a 
ideia de Mallarmé do branco do papel onde seriam ordenados os versos, 
“gota de trevas relativa a alguma coisa que seja”, como metáfora da es-
crita de uma “ação restrita” . 276

Para Leminski, lembremos, “poesia é apenas uma forma de pen-
sar com a linguagem” . Possível mensagem cifrada na escolha do ver277 -
so de Gil como epígrafe: agora que você já acha que entendeu tudo so-
bre Cruz e Sousa, vou lançar aqui algumas gotas de trevas, uma noite 
longa, sobre esse entendimento.  

 VITOR apud SOUSA,1982, p. 20. 275

 MALLARMÉ, 2010, p. 170. 276

 Manuscrito n. 0411 do arquivo do portal Paulo Leminski. 277
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Pois, na sequência, a epígrafe de Frank Zappa requer ajuda de 
dicionários, para quem não entende inglês. Citação longa, a maior de 
todas, com 13 versos em inglês e sem tradução.  

O trecho corresponde à parte da música You are what you is  278

(1981). Isolado, forma uma breve narrativa com começo, meio e fim. 
Em resumo, conta a trajetória de “um homem jovem e tolo” que devota 
sua vida a se tornar um “caucasiano”; aprende a jogar golf, para de co-
mer porco, troca sua bata africana por jeans etc; o ápice é o verso em 
que ele afirma “I ain’t no nigger no more” ("eu não sou mais negro”, 
sendo que o significante “nigger” remete à ideia de afroamericano des-
cendente de escravos, ou mesmo escravo).  

Como o título do capítulo, os versos também são grafados em 
caixa alta: “I AIN'T NO NIGGER NO MORE.” É a informação iconiza-
da de outro grito: “EU NÃO SOU MAIS NEGRO”.  

Seria um convite à reflexão sobre o “embranquecimento" da ne-
gritude como resultado da pressão social, da vontade de sucesso, de ser 
“um outro”, convite ao pensamento que Zappa também faz? Mas aquele, 
aquela que lê Cruz e Sousa, e não só Cruz e Sousa: o Negro Branco, não 
se lembrará que era exatamente isso – gotas de treva deliciosa – que 
Cruz e Sousa queria, como desejava em “Obsessão da noite”?  

Quero a sombra que esbate os claros aspectos, que 
esfuminha os longes, que enevoa e quebra a linha 
dos corpos.  
A sombra que desce, que se desdobra em noites, 
em trevas amargas.  
(…)  
Esse luto, essa noite, essa treva é que eu desejo. 
Treva deliciosa que me anule entre a degeneres-
cência dos sentimentos humanos. Treva que me 
disperse no caos, que me eterifique, que me dis-
solva no vácuo, como um som noturno e místico 
de floresta, como um vôo de pássaro errante.  279

Gosto trevoso, gotas de trevas. Quebra de tom. Num só gesto – o 
de acrescentar essas epígrafes de Zappa e de Gil – todo um novo gosto 
para o texto. O narrador antes era mais ou menos bonzinho: levava para 
passear no parque, atuava como professor, e tinha vindo como uma pro-
vidência. Agora, aqui. Quebra de ritmo. O narrador se dissolve na página 

 Tradução do título da música: “Vocês são o que você é.” ou: “Você é o que 278
você é”. Há um "erro” gramatical proposital de sentido intraduzível, a rigor, sem 
o contexto integral da música. A sonoridade de “You are what you is” também 
lembra a máxima “You are what you eat”. 

 SOUSA, 2008b., p. 248. 279
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branca, some. A voz que surge, gritando, é substituída por outra, que diz 
um enigma, e por outra ainda, que planta uma dúvida.  

Trevas: a página é curta, os fragmentos entram e saem de cena 
muito rápido (título, epígrafes) mas exigem uma leitura mais lenta, per-
curso do espírito por entre as sombras, mais do que à luz do verbo na 
página. Quebra de expectativa. Este já não é mais o esperado final feliz 
de toda fábula, e sim uma outra coisa: silêncio entre elementos sem le-
genda. A conexão entre eles é ocultada e o seu sentido, isolado ou em 
conjunto, misterioso.  

Ação restrita: exige uma busca. Fora do livro. Primeiro livro a ser 
consultado: obras completas de Cruz e Sousa. E então temos a “pista” 
em “Obsessões”. “Treva que me disperse no caos, que me eterifique, que 
me dissolva no vácuo (…)” .  280

Um biógrafo que homenageia um biografado com essas obsessões 
não o mataria, simplesmente, no capítulo final. Melhor: realizaria o seu 
desejo eterno de uma vida esparsa no espaço, dissolvida no caos. 

Será que isso faz sentido? (Será que existe “um” sentido?)  
De volta ao epílogo codificado. Aqui/agora, depois de Zappa e de 

Gil, quem estiver à escuta a este momento parte para as linhas finais do 
texto, este ruído do corpo do capítulo 13 em relação ao conjunto do li-
vro:  

Perfeição só existe na integração/dissolução do 
sujeito no objeto.  
Na tradução do eu no outro.  
É por isso que você gostou tanto deste livro.  
Você, agora, sabe. 
Você, eu sou Cruz e Sousa.  281

Estas frases, pelo ritmo, constróem uma sequência. Algumas des-
sas ideias parecem ter vindo de palavras que estão se encontrando pela 
primeira vez. Poesia. No conjunto do livro, um ruído. A imprevisibilida-
de da forma como informação icônica de sua intenção. Um poema. Não 
está assinado, como a poesia do capítulo final do livro sobre Trótski). É 
um poema de Paulo Leminski – ou do narrador?  

Talvez o aspecto cifrado do poema não contribua muito. O pro-
fessor foi embora; ficou o poeta. “Em arte, o novo sempre se manifesta 
sob a modalidade do difícil”, escreveria Paulo Leminski, no posfácio à 
sua tradução de Giacomo Joyce.  

Ou não. Como nem mesmo seja apresentado em outro tipo de 
notação gráfica (segue o mesmo padrão do texto em prosa), pode ser 

 idem, ibidem. 280

 LEMINSKI, 1983, p. 76. 281
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apenas a continuidade do trabalho do narrador. Ou não. Caetano e Gil 
relativizam tudo com este “ou não”; Leminski, com eles, aprendeu essa. 
Ou não. Não se sabe: há trevas no ar. 

Lido na íntegra, o conjunto do poema dá a entender que a perfei-
ção foi alcançada, pois quem leu o livro, gostou muito. E vai terminar a 
leitura sabendo. Sabendo de algo. Que parece ser isto: “Você, eu sou 
Cruz e Sousa”. Mas o que vem a ser isto?  

Aqui a brevidade do capítulo se coloca na razão direta da intensi-
dade: pequeno, denso, tem potencial de fazer durar seus efeitos, como 
escreveu Poe  . Novo dito depois de alguns gritos, as caixas altas pe282 -
dindo atenção plena para o que será escrito, assim como o poema“Ulti-
matum”, de Fernando Pessoa, que proclama a Lei de Malthus da Sensi-
bilidade, com o chamado: ATENÇÃO!   283

A contemplação do corpo do poema, seu ritmo, exige um prolon-
gamento da atenção. Constitui na obra o momento mais intenso da mal-
larmaica "saudação exata, de uma parte e de outra”, o jogo do livro 
como objeto espiritual  e “expansão total da letra” . Além disso, é um 284 285

verso potencialmente “impregnante” às percepções de quem escuta, um 
possível momento de mallarmaica “ação restrita”: ação anônima (quem 
assina o poema?) de certa dificuldade de leitura que deixa o leitor num 
impasse: pode escolher “a expansão múltipla – pensar”, o que pode du-
rar anos, ou partir para a leitura de “jornais e seu turbilhão (…) com a 
imunidade de um resultado nulo” .  286

“Você” é convidado, portanto, a “pensar”.  
Signo da alteridade, “você" esteve presente durante todos os de-

mais capítulos da obra. “Você" nunca foi esquecido. Reúno para relem-
brar alguns momentos de chamado direto daquele que está do outro lado 
da página, à escuta (ou, para usar a metáfora da sinopse do livrinho, 
aquele ou aquela que toca toca no livro): “Vamos despir a experiência 
sígnica dos simbolistas” (cap. 9), “vamos passear no parque de poemas” 
(cap.12); “chega de conversa” (cap.12), “de que sexo era a poesia de 
Cruz?” (cap.8), “vamos ficar com algumas definições” (cap. 8), “O aca-
so de a foto ter sido rasgada (por quem? por quê?”) (cap. 10), “olha aí o 
preconceito” (cap. 8) etc.  

“Você” escutou, entendeu esses chamados? De convite em convi-
te, de pergunta em pergunta, de passeio em passeio, “você” chega ao 

 POE, 2009, p. 116. 282

 PIGNATARI, 1979, p. 99. Poema analisado por Décio Pignatari no mesmo 283
livro que Leminski parece ter lido ou consultado ao falar de Mallarmé.

 MALLARMÉ, 2010 p. 185. 284

 idem, p. 182. 285

 MALLARMÉ, 2010, p. 170. 286
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capítulo 13, onde é de uma vez imbrincado na cena. O livro termina, 
mas enquanto isso o poema vai deixando “você” lá, no espaço de eco, 
ecoando, encantado, procurando o sentido do poema e, principalmente, 
do verso final, o eco: “Você, eu sou Cruz e Sousa” .  287

Aqui/agora, ter sido um ser à escuta apresenta sua conta para to-
dos os envolvidos. Abre uma comunicação, um caminho de acesso de “si 
a si"  – entre o que escreve e o que lê, ou mesmo entre aquele que es288 -
tava lendo passivamente mas que, neste momento, entra em “si”, em um 
estado singular de atenção ou emoção a que não tinha estado antes, du-
rante a leitura deste livro.  

(Ou, ainda, entre o “si” e o outro “si" que compõem o próprio 
“Paulo Leminski”, narrador e autor: o autor escuta o narrador e então se 
acessa: vira poeta, encontra a própria voz sobre o tema; para homenage-
ar um poeta, nada melhor que um poema).   

Aquele que está à escuta passa a ressoar com o texto, engajado no 
poema, não mais pelo conteúdo da vida de Cruz e Sousa, mas pela força 
do poema, o “ser da linguagem”, o próprio corpo pulsante do texto con-
vocando a existência de um outro corpo, pulsando fora, em ressonância, 
em atenção plena. 

Neste estado singular do “ser” – seja de quem for – que foi con-
vocado pelo ritmo impregnante de “Você, eu sou Cruz e Sousa”,  quem 
está à escuta então, lê tudo de novo, frase por frase.  

Perfeição só existe na integração/dissolução do 
sujeito no objeto.  

O que isso quer dizer?  
Será que, mais uma vez, como no título do capítulo, a leitura re-

quer uma nova busca aos textos de Cruz e Sousa? Pode ser. Para come-
çar, de que Perfeição se está falando? A palavra “Perfeição”, escrita as-
sim mesmo, com letra maiúscula, lembra uma peça dos  Últimos Sone-
tos, de Cruz :  289

A Perfeição é a celeste ciência  
Da cristalização de almos encantos,  
De abandonar os mórbidos quebrantos  
E viver de uma oculta florescência.  

(…)  

 LEMINSKI, 1983, p. 76. 287

 NANCY, 2007, p. 25.288

 SOUSA, 2008a, p. 523. 289
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A Perfeição é a alma estar sonhando  
Em soluços, soluçando 
As agonias que encontrou na Terra!  

Pela poesia de Cruz, a Perfeição é a ação de “cristalizar almos 
encantos”. O que remete ao nome da coleção de biografias da qual faz 
parte o livro: Encanto Radical. Um biógrafo perfeito de Cruz e Sousa 
haveria de cristalizar  o encanto de sua alma, abandonar a morbidez de 
um “quebranto” – o esquecimento, o fracasso etc. Haveria de promover 
a integração entre biografado e o objeto: o próprio texto onde rende a 
homenagem.  

Seria este um poema autorreferencial? Um biógrafo que fala da 
própria Perfeição? Que se comemora? Ou a referência se desloca para 
Cruz, que era um poeta que se preocupava em alcançar a Perfeição? 
Tanto faz: isso eles tinham em comum. Entre poetas, escreveu Ungaretti, 
“empenhar-se na perfeição da obra (…) não é querer que a obra 
dure?” .   290

O sentido escorre, tudo é possível, menos a paralisação total dos 
sentidos em prol de uma “verdade de propósitos". Ela não existe.  

O poema impôs uma condição: a Perfeição só pode existir “na 
integração/dissolução do sujeito no objeto”. Isto deixa uma pista. Inte-
gração/dissolução”. Pode ser uma alusão às búdicas ideias de Cruz em 
torno de transfiguração, transmutação. Quem se dissolve, muda de esta-
do, deixa de ser um ser singular e passa a estar integrado a outros, passa 
ser singular e plural.  

O sujeito se dissolve, deixa de existir como “um".  
Mas, que sujeito?  
Será que este verso comemora o sucesso da biografia enquanto 

relação de integração do biógrafo (sujeito) / biografado (objeto)? Como 
não se sabe quem celebra, pode ser que seja o autor – Paulo Leminski –
 quem celebra, com este poema de despedida, ter conseguido ficar anô-
nimo até aqui para realizar a obra com perfeição, assim como Mallarmé 
sugere na “Ação Restrita” . Neste caso, um biógrafo que comemora 291

sua desaparição em favor do objeto: postura muito diferente do texto 
confessional de Henry Miller sobre como conheceu e teve contato com a 
obra de Rimbaud?  

O sentido: uma permanente mudança. 
Comemorar a “Perfeição” de uma ação restrita seria também co-

memorar uma escrita difícil (esta, agora, o objeto). Faria isso sentido? 
Vamos ao verso seguinte para ver como tensiona o anterior.  

 UNGARETTI, 1994, p. 206.290

 MALLARMÉ, 2010, p. 171. 291
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Na tradução do eu no outro.    

Palavras comuns, novamente, mas dispostas de modo incomum. 
Palavras que parecem se encontrar pela primeira vez. O que dizem? 
Aparentemente, elas mesmas uma tradução do verso anterior, um dizer 
de outra maneira. Essa repetição reforça a ideia de que existe um “eu” e 
existe um “outro”, existe um sujeito e existe um objeto, e houve, ao lon-
go daquele livro que termina, um movimento em que eu, no outro, pas-
sou por um processo de integração às páginas do livro.  

Mas, quem traduz quem? A lógica anterior leva a pensar que foi 
Leminski (eu/sujeito) que traduziu Cruz e Sousa (outro/objeto). Quando 
substituímos no verso, temos: “Na tradução de Leminski em Cruz”. 
Mas, em uma biografia, não é o biografado que passa por um processo 
de tradução pelo biógrafo? Aqui começa – ou continua – o jogo das 
máscaras. Quem é quem?  

Ler e reler os dois primeiros versos em sequência proporciona 
ainda uma terceira imagem: a do movimento do sentimento do sujeito 
querendo a Perfeição de traduzir não só o objeto, mas, ao realizar a ação, 
alcançar também aquela alma a quem está sendo oferecido o resultado, 
“você”, figura cuja presença constante, outro sujeito que foi integrado ao 
texto, em evocações dispersas, e que surgirá no verso seguinte.  

É por isso que você gostou tanto desse livro. 

Este terceiro verso não define os anteriores. Reforça a imagem 
criada por eles: há, neste livro, um movimento que considera um ter-
ceiro. Nem sujeito, nem objeto. Um terceiro, que só agora é nomeado: 
justo no terceiro verso.  

Diante dessa possibilidade, a escuta então se renova, se torna ela 
mesma um estatuto de compreensão da irmandade entre “eu” e “outro” –
 não só entre Leminsky e Cruz, que estiveram juntos durante todo o 
movimento – mas, principalmente entre Paulo Leminski e leitor, ambos 
irmanados na devoção a Cruz e, nessa criação de um Cruz e Sousa déca-
da de 1980, destilado, feito quase só de poesia. “Tradução é devoção”, 
define Artur Carrera, no prólogo à sua tradução de Tarea de Esperanza, 
de Yves Bonnefoy  O próprio ato de falar de um outro, criar sua pre292 -
sença, é um ato de amor, escreveu Roberto Juarroz (1975). Sabemos que 
Paulo Leminski declarou que essa biografia era uma homenagem. E 
Cruz e Sousa, um velho culto.  

Neste sentido (não que seja o único), a Perfeição de uma biografia 
não seria cristalizar a imagem de Cruz e Sousa em alguém, mas passar 

 CARRERA, 2007, p. 9.292
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adiante o encanto da devoção a ele.  Saindo detrás dos bastidores, Paulo 
Leminski atua na direção de seu ideal de livro “nutritivo, rico de frater-
nidade” .  293

Entre original e tradução, a relação de afinidade que se estabelece 
é o que importa: “remarcar a afinidade entre as línguas” , mais do que 294

“transportar tal ou tal conteúdo”, eis a busca da tradução . Mas, no 295

movimento de pagar a dívida, Leminski precisa deixar uma assinatura, 
cuidar para “que a assinatura do nome próprio se distinga e não se 
apague tão facilmente do contrato da dívida” . É essa necessidade de 296

assinatura do tradutor que faz com que o poeta surja, abandone a más-
cara de biógrafo e tome a liberdade de terminar o texto com poesia.  

Nesta altura do texto, a três linhas do fim do livro, o leitor recebe 
esta flecha no meio do peito:  

É por isso que você gostou tanto desse livro.  

Quem gostou tanto deste livro?  
A ficção constituída pelo verso é que o leitor simulado pelo poe-

ma gostou. Podemos brincar de jogar a máscara desse leitor para alguns 
dos vocês possíveis:  

“Você", Paulo Leminski, que celebra o resultado, que releu men-
talmente, ao concluir esta encomenda, e gostou tanto de ter criado uma 
estrutura de texto que poderá repetir nos próximos três livros para a Co-
leção Encanto Radical, autor que leu tudo de novo e gostou muito e está 
feliz;   

“Você”, Leminsky, o narrador constituído, que agora fica de fora 
da cena, dando lugar ao autor sem máscara, e que gostou de ter existido 
durante aquelas páginas, e que já espera para saborear de novo o prazer 
de estar em ação no texto;  

“Você”, Cruz e Sousa, que canta, ri, chora, soluça de felicidade de 
ter sido lembrado e revivido, integrado e dissolvido, e seu pó lançado no 
espaço foi só o eco do seu cristal mais raro, 22 de seus melhores poe-
mas;  

 LEMINSKI, 1999, p. 119. 293

 Alguns anos mais tarde, Leminski chegou à síntese de que “a vida da cultura 294
é um processo de traduções contínuas e constantes, em que traduções se trans-
formam em novos originais, por sua vez, traduzidos, para repertórios mais altos 
ou mais baixos, vindo a constituir originais novos, e assim por diante” (LE-
MINSKI, 2013, p. 285.) 

  DERRIDA, 2006, p. 44. 295

 idem, p. 39. 296
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“Você", poesia, Poesia que ganhou pensamentos novos sobre ve-
lhos poemas, Poesia que ganhou leitores, Poesia que levou poetas a faze-
rem poesia, Poesia que pode ter salvo uma vida;  

"Você", editor, que nunca viu um livro tão bom antes e quase quer 
contratar Leminski para mais dez;  

“Você”, leitor, que tem motivo para se sentir amado, privilegiado: 
foi para “você" que se escreveu; para alcançá-lo, para que gostasse, não 
de Leminski nem de Cruz, mas do "livro, esse instrumento espiritual” 
mallarmaico…    

Dessa afirmação, assim como nos textos simbolistas, surge uma 
imagem oculta, em forma de pergunta: "E como ele sabe que eu gostei 
mesmo tanto assim desse livro?” É quando o “outro”, esse “você”, se faz 
essa pergunta, que Leminski ataca com tudo, judoca experiente:  

Você, agora, sabe.  

Eis o quarto verso. A máscara continua em jogo, movimento con-
tínuo, tensão, o sentido se construindo (ou não). De novo, às possibili-
dades. “Você”, quem? Sabe o quê? A cada caso, um dado, nunca ao aca-
so, porque neste caso existem outros dados, ainda que fábulas, que po-
dem ser lidos, misturados aos fatos:  

“Você", Paulo Leminski, agora sabe que pode ser biógrafo e que 
finalmente conseguiu homeneagear Cruz e Sousa, sem piadas internas e 
inclusive com alguns slogans.    

“Você”, Leminsky, agora sabe como funcionar como narrador, 
que sabe transformar uma vida em fábula, que sabe conduzir o texto.  

“Você”, Cruz e Sousa, agora sabe que não será esquecido e po-
derá descansar em paz.  

“Você", poesia, agora sabe de tudo. (Aliás, isso, você já sabia.)    
"Você", editor, agora sabe que investiu bem.   
“Você”, leitor, agora sabe quem foi Cruz e Sousa.   
Quem sabe, este “você" pode ter sido Frank Zappa, recebendo o 

livro nos Estados Unidos e tendo para si alguns trechos traduzidos, luzes 
sobre o modo como levou trevas para o texto? Eu não sei, mas pode ser.  

Como bom fazedor, o poeta faz com que aquele que lê de repente 
ache/sinta que sabe a história que foi contada, já que “você”, leitor, esta-
va sempre sendo chamado a imaginar, ver, ir junto etc.  

Como bom fazedor, o poeta se comemora.  
Esta é a sua linguagem tendo uma ereção.  
O quinto e último verso surge como complemento ao anterior. 

Você, agora, sabe o que? Que:  

Você, eu sou Cruz e Sousa.  
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Se todo poema é um “pequeno escândalo lógico”, como pensou 
Arturo Carrera , este verso aqui é o momento máximo de um deles.  297

Na biografia de Trótski, o poema final também brinca com as 
categorias de “você" e “eu”. Eles trocam de lugar o tempo todo, no ver-
so final de cada estrofe, acumulando e trocando as máscaras, sempre no 
mesmo ritmo monótono : “você dormindo e eu sonhando”; “eu dormin-
do e você sonhando”,  “eu e você dormindo e sonhando”, “você e eu 
sonhando e dormindo” .  298

Ou seja: não importa quem é “você" ou “eu”: importa que estarão 
sempre juntos  (dormindo e sonhando, soluçando e sonhando) – vivendo 
no poema. Importa a relação, colocar em ação as duas partes. Na relação 
entre “Você, eu, Cruz e Sousa”, quem é quem, “quais quais, é com vo-
cês” .   299

Não importa: o sentido do verso está em não fazer sentido, ou não 
ter um sentido fixo, “verdadeiro”, que se possa colocar como único. O 
sentido mesmo é colocar o verso em movimento, fazer circular as possí-
veis significações entre os envolvidos .   300

Numa leitura mais simples, “Você, eu sou Cruz e Sousa”  poderia 
ser traduzida como declaração autográfica: “Leitor, eu sou Cruz e 
Sousa”. Pode ser. Claro que pode. No fragmento, isolado, faz sentido ler 
desta maneira: uma declaração do narrador, este que foi fundado por 
uma mentira (a tal carta do início), e que aqui – por oposição matemáti-
ca, início/fim, neste livro de tantos contrastes e ressonâncias internas –, 
como se agora quisesse dizer uma verdade, aproveitou a ocasião: o que 
também poderia corresponder a: “Leitor, eu, no título deste capítulo, eu 
transcrevi um verso do Cruz e Sousa”.  

Esta é uma “pista” de leitura para o misterioso título incendiário? 
Pode ser, não pode? O que faz pensar nesse sentido como “pista de leitu-
ra” que só tome por referência ou limite os elementos da própria 
página é a similaridade entre o “erro” gramatical da frase e o do título da 
música de Frank Zappa, You are what you is, que pode resultar em  uma 
ideia nova, “Vocês são o que você é” (que se conecta, por sua vez, com 
o sentido da pluralidade do ser que Zappa levanta na canção).  

Mas, também, pode não ser isso –  e o sentido se desloca, fazendo 
sentido – ou apenas não ser apenas isso e sim, também, ou só, uma es-

 CARRERA, 2009, p. 128. 297

 LEMINSKI, 2013a, p. 384. 298

 “Quais quais, é com vocês”, trecho do prefácio de Caprichos & Relaxos, 299
onde o leitor fica encarregado de descobrir por si mesmo quais dos poemas ori-
ginalmente foram feitos para serem lyrics (letras de música), poemas lidos em 
voz alta ou poemas feitos para serem lidos/vistos na página. 

 NANCY, 2006, p. 18. 300
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tranha piada interna, coisa do estilo de Privada Joke, o que poderia ser 
uma homenagem/ ao narrador de “Gavita Cruz e Sousa enloqueceu” em 
um livro que, por fim, contou a história entre uns tantos Slogans.  

Novo sentido circulando: “Você, eu sou Cruz e Sousa” também 
poderia ser uma declaração de que Paulo Leminski se via refletido, es-
pelhado, identificado em Cruz e Sousa? Não temos fundamentos, nem 
dentro, nem fora da página, para tanto. Pode ser. Não temos fundamen-
tos para dizer que absolutamente não. Mas Leminski criticou o uso de 
Rimbaud como espelho de Henry Miller. Além disso, há o ensaio do 
“Espelho contra espelho”, de Cruz: 

Sempre este espelho – Homero, contra este 
espelho – Virgílio. Sempre este espelho – 
Shakespeare, contra este espelho – Balzac, ou 
contra este espelho – Dante, ou contra este 
espelho – Hugo. Sempre este espelho – Flaubert, 
contra este espelho – Zola, ou contra este espelho 
– Goncourt. Sempre este espelho – Baudelaire, 
contra este espelho – Poe, contra este espelho – 
Villiers e contra este espelho – Verlaine. Sempre 
este espelho – Ibsen, contra este espelho – 
Maeterlinck.  
(…)  
Sempre um Sentimento contra outro Sentimento, 
como se pudesse haver uma alma com a cor e a 
sonoridade de outra alma!  301

Se fosse feito esse jogo que Cruz e Sousa não gostava, resultando 
em “Cruz, contra este espelho – Leminski”, então “alguém” estaria 
traindo seu papel de biógrafo que diz que homenageia e que ama, cultua 
o biografado. É um sentido, portanto, fraco de possibilidades, a não ser 
que o narrador se considerasse irmão, alma gêmea de Cruz.  

O sentido dança, dançam as máscaras. Numa ilusão, numa ficção 
– criada pela dedicatória da obra, que institui afro-brasilidade à máscara 
literária de Paulo Leminski, até então mais ligada ao lado polaco; e a 
foto da capa, dobrada em negativo na folha de rosto – de repente se 
poderia pensar que Leminski seria um Branco Negro.  

Perfeito complemento, por oposição. Dissolução/integração de 
sujeito no objeto: por um momento, Branco Negro e Negro Branco, jun-
tos, traduzidos um no outro. Mas, pura ilusão. Entre Leminski e Cruz, 
um salto gigante. Um século.  

Perco tempo explicando para o lado errado: porque, mesmo se 
tivesse vivido à época de Cruz, esse jogo seria inútil, pois, como bem 

 SOUSA, 2008b, 556. 301
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colocou Cruz: não existem duas almas absolutamente iguais. A própria 
ideia de um “ser” identificável e permanente, em si, é fajuta. Ser é 
movimento, relação, sequência de estados singulares, não pode ser 
apreendido, a não ser pela ficção, em uma identidade ou máscara fixa. 
Ser é movimento – partilha.  

Mais tarde, em Metaformose, Leminski refletiu sobre a condição 
mutável do ser. As faces mudam, nenhuma máscara fica, “nada com seu 
ser se conforma”. O ser não é fixo, mas mutável. “Essências, metamor-
foses: essas as matérias primas com que trabalha o tão instável e instável 
espírito humano” .  302

Vamos tentar, pois, ler diferente?  
A fábula acabou no capítulo 12: no lugar dela nasceu uma nova 

ideia – a possibilidade de uma máscara deslocar-se de um rosto a outro, 
levando consigo o significado/o sentido de uma existência, para depois 
já ser de novo trocada.  

Agora possibilidade de “ser" Cruz e Sousa fica entregue a quem 
provar a máscara por um instante: a partir deste momento não há volta, o 
leitor – cada qual à sua maneira – compreende, escuta o que consegue 
do biografado.  

Mas, se, como Leminsky afirmou, “não era fácil ser Cruz e 
Sousa” , então quem estiver assumindo o papel está em uma condição 303

bastante incômoda. É esse jogo da máscara – infinito – que se coloca em 
movimento e que dá ao verso uma significação especial. E uma duração: 
a tensão nunca vai se resolver. Mas o movimento continua.  

“Você, eu sou Cruz e Sousa”. Num susto, por um segundo, 
“você”, leitor, pode se ver no mesmo lugar do “Negro Branco”. E agora? 
Como conviver com essa ideia? Como conviver com a possibilidade de 
ter nascido Cruz e Sousa? Como “você” seria um Cruz e Sousa? Toda 
essa empatia, a ficção institui. Ou não: o verso vira eco, o seu sentido se 
dissolve, vira outra coisa: talvez o sentido dos versos seja, que “este 
Cruz e Sousa” só possa ter existido porque foi escrito e foi lido, porque 
o livro está nas mãos do leitor, que o toca. Entre eles, vive Cruz.  

Em 1991, La Vie en Close traz uma poesia de Leminski que apre-
senta a ideia de que “eu" nunca está só: eu e também o outro são essen-
ciais para a trajetória de "um bom poema”, que é sempre “uma eternida-
de, eu e você, / caminhando junto” .  304

Ou seja: sem leitor, não existe um bom poema.  
Quando escreve "Você, eu sou Cruz e Sousa", Leminski cria, mais 

do que o efeito do susto de jogar a máscara de Cruz e Sousa sobre 

 LEMINSKI, 1998, p. 69. 302

 LEMINSKI, 2013a, p. 44. 303

 LEMINSKI, 2013b, p. 245. 304
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“você” (leitor) e/ou sobre “eu” (o narrador; o aspecto da autobiografia), 
como também um acesso para cada um se ver/se escutar/se perceber 
como parte de um todo, de uma relação de partilha de muitas vozes, na 
“grande melodia”.  

Leitor: o maior homenageado.  
Importa que neste processo o sentido do verso não seja “inscrito”, 

mas “excrito” , ou seja, que a leitura (de uma existência, de um livro, 305

de um “corpo de sentido") não seja entendida como “deciframento”, mas 
como um movimento em que um se permite “tocar e ser tocado”. É pre-
ciso se permitir: só o que está aberto recebe o toque; o corpo fechado, se 
exclui. Abrir o livro, ler. Não deixá-lo esquecido, morto.  

Uma relação, tocar: era isso que a sinopse prometia.  
“Quem toca neste livro, toca numa vida”. 
Você, eu toco Cruz e Sousa.  
E assim acaba a fábula desta vida. 

 idem, p. 68. 305
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

bela de longe a montanha,  
por que tão dura a escalada?  
– provérbio bantu 

Sob as espécies da fábula, pensa-se o impensável, 
invade-se o proibido, viola-se o interdito, há uma 
lenda que diz, um dia, tudo vai ser dito. As 
histórias, sozinhas, se contam entre si.  
– Leminski, em Metaformose    306

Era uma vez uma ideia que se inventou e se disse: vou tomar uma 
providência; então gritou: cruzesouzas-te! Torna-te, com Leminsky, um 
Cruz que queria ser Pedra, do tipo que faz Eco, Eco, em outro, outro, 
você, quem sabe, eu sou Cruz e Sousa, lendo seus versos, gritando-os e 
cantando-os pela eternidade. Ou por um momento, um livro, pequeno. 
Que a cada escuta, pode fazer o rosto por trás no nome não importar 
mais tanto, mas importar mais o eco, a relação entre os nomes e dos 
nomes com a Pedra, ou com o Eco, Eco de Cruz com Leminsky, de 
Leminsky com Cruz, os dois um só corpo, dançando um com o outro, no 
encontro com aquele que lê, o maior homenageado.  

Cruzesousas-te. Cruzesousastê (o sentido escorre para longe, bate 
na pedra e volta, cruzificado): o Cruz e Sousa que habita em mim habita 
o Cruz e Sousa que habita em você. “Você, eu sou Cruz e Sousa”: uma 
vez pensado, nunca mais esquecido. Eco, efeito mental da leitura de 
Cruz e Sousa: o Negro Branco.  

Este efeito acontece não porque a imagem de Cruz e Sousa ficou 
“perfeita”, nítido retrato em preto e branco, mas, pelo contrário, porque, 
não importando as cores, entre sombras, os corpos de biógrafo e biogra-
fado, leitor e livro, fabulista e poeta, se confundem, se relacionam, se 
colocam abertos à ação, ao contato e à escuta.  

Movimento de um poeta radical interessado em compartilhar o 
que sabe, o que sente, o que lhe encanta / o que lhe dói em Cruz e Sousa. 
Ou não: o sentido escorre.  

Popular, vendido em bancas de jornais, pequeno, barato. Nem por 
isso, um livro fácil. Ao contrário, engaja o outro a pensar. Ao leitor inte-
ressado em compreendê-lo, exige pesquisas complementares. Lido iso-
ladamente, pode resultar em um grande ponto de interrogação mental, 
especialmente por causa do epílogo. Por outro lado, deixa rastros como 
sinais – nomes, imagens, perguntas – apontando, como flecha, para ou-

 LEMINSKI, 1998, p. 23. 306
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tros livros, sem ser didático e sem se alongar em nenhuma explicação. 
Se não facilita, também não complica ao ponto de hermetismo total.  

Com prólogo ficcional e capítulo de encerramento que pode soar 
enigmático, este pequeno livro fundou o modelo dos outros três esforços 
de Leminski para homenagear vidas (Bashô, Jesus e Trótski).  

Seu desenvolvimento tem três partes bem distintas. A primeira vai 
do prelúdio ou prólogo até o capítulo 7, onde a narrativa da vida de Cruz 
vem como uma fábula. Com a ficção da “carta-denúncia”, substitui o 
“era uma vez” pelo anúncio de que “este livro é uma providência”.  

A segunda parte do livro agrupa os capítulo 8 a 12, onde atua 
como professor de simbolismo, professor de poesia. No capítulo 12, 
convida diretamente o leitor para um passeio pelo parque de poemas de 
Cruz. Assim termina a fábula: com um final feliz entre alguns dos me-
lhores momentos da poesia do biografado.  

A terceira parte é o capítulo final. Quase abstrato, já que fala por 
enigmas. Os vazios entre título, epígrafes e desenvolvimento deixam 
espaço para o pensamento de um terceiro. “Você”, convidado a ser, com 
Leminski, um Cruz e Sousa.  

No mesmo ano deste Cruz e Sousa, a editora Brasiliense lança 
Caprichos & Relaxos, com apresentação de Caetano Veloso e um texto 
de Haroldo de Campos na contracapa do livro que anuncia: Leminski faz 
uma poesia “construída, sabida, de fabbro, de fazedor”.  Como biógrafo 
também tinha algo de escultor, diria depois Domingos Pellegrini.  

Em Hagiografias, Flora Süssekind identifica no livro a busca de 
uma escritura quase religiosa, hagiográfica, que confere ao biografado o 
aspecto de santo. De fato, o Cruz de Leminski é pura dedicação à poesia. 
À poesia, e à poesia de um poeta, por sua vez, tão puro que, depois de 
morto, acendiam velas diante de seu retrato. É o que se conta na primei-
ra parte do livro.  

O que se faz na segunda parte é ainda mais purificador. Para am-
bos, para todos. A poesia renova a linguagem e também a relação entre 
leitor, biografado e biógrafo. Para as “aulas” que terminam com o tal 
passeio no parque, Leminsky selecionou só poesias: nada de prosa. Uma 
escolha que poderia gerar novas pesquisas. Pois, ao excluir a prosa, fo-
cou no alvo - na “alva” poesia.  

Lost in translation: toda a prosa de Cruz, onde estão fortes exem-
plos de sua verve poderosa, o emblemático “Emparedado”, a erótica 
Vulda, as delicadas “Intuições”. Alguma coisa sempre se perde na tradu-
ção. Mas a arte do biógrafo, escreveu Marcel Schwob, está em saber 
escolher o que contar.  

Para formar a imagem do seu Cruz, Leminski usou uma lâmina 
cheia de “eternura” (palavra que inventou a partir de versos de “O Assi-
nalado”): escolheu só aquilo que, em seu crivo de poeta que entende a 
poesia como liberdade da linguagem, tenha beirado a perfeição.  
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Esta escolha pode trazer significados para o sentido de sua anun-
ciada “providência”: destilar ao máximo o que considerava o melhor dos 
versos de Cruz em um pequeno livro, poupando o tempo do leitor. Gesto 
idiossioncrático: afastar todo um monumental arquivo e selecionar ape-
nas 22 poesias. Um presente, a concisão. Ou não: mas só havia 80 pági-
nas. Foi feita uma escolha. Um livro destilado, puro.  

Outra idiossincrassia: chamar um coro de epígrafes que fala mais  
vezes do que o biografado. Ao fazê-lo, instaura uma perspectiva sincrô-
nica do tempo e recoloca Cruz como um nome a figurar entre nomes do 
século XX, os mesmos nomes entre os quais Leminski também se colo-
ca. Uma escolha. Gil em 37,5% desse espaço. Um alvo. Ou um voo, 
leve, ultraleve e sem o propósito de fazer um sentido tão exato.    

Última, mas not the Franz Liszt (uma escuta como essa não pode-
ria deixar de ecoar este trocadilho de Leminsky): inventar um fato novo, 
a carta que não existia. Instaurar um narrador confiável a partir de uma 
mentira. Fábula que errou uma vez e, assim, criou um início possível, 
puxou um fio para dentro da história.  

Conseguiu. O que ganhou com a ficção da carta-denúncia? Sua 
narrativa ficou mais quente, mais cheia de vida. A injustiça, a angústia, a 
vulnerabilidade da condição singular de “Negro Branco” fica mais evi-
dente a partir da fabulação. A história se conta sozinha. O coração do 
leitor já entra na leitura batendo junto com o de Cruz e Sousa, indepen-
dente do que vier a seguir.  

E continua batendo. Esta “carta” passou a existir depois de 
1983. Pela negação das formas puras, europeias, modelos exteriores , 307

um  poeta-biógrafo latinoamericano faz com que a ficção parecesse falar 
a língua da história. Para Paulo Leminski, aliás, “a literatura é um delí-
rio, é um sonho. Como diria Kafka, ela é um espelho que adianta, e isto 
é outra coisa” .   308

Cruz e Sousa tinha “horror ao convencional ou comum”.  Uma 309

biografia sui generis atende ao seu pedido, publicado em Evocações, de 
criar uma outra forma, nem prosa, nem verso, “capaz de veicular” e 
“eternizar tudo o que ondeia” a alma de um artista: “Nem prosa nem 
verso! Outra manifestação, se possível fosse. Uma Força, um Poder, 
uma Luz, outro Aroma, outra Magia, outro Movimento  310

Para Leminski, a poesia também deve fugir de automatismos e 
exercer o "papel de renovar ou revolucionar o como do dizer. E, com 

 SANTIAGO, 2000, p. 16. 307

 Jornal Nicolau, Curitiba, ano III, nº 19, 1989. p. 8. 308

 VITOR apud JUNKES, 2008a, p. 45.309

 SOUSA, 2008b, p. 492.  310
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isso, ampliar o repertório geral do o que dizer” . Assim, homenageou 311

com a forma do texto, e não só com o conteúdo, a máquina de pensa-
mento do seu biografado. 

O narrador de Cruz e Sousa: o Negro Branco nasce da mesma 
verve do tradutor que jamais se contentou em ser literal. “Eu procuro 
trazer um vivo para os vivos. Não adianta nada eu embalsamar uma 
múmia” . Na função de biógrafo, Leminski não teria uma atitude dife312 -
rente. “Eu acho esse negócio de realismo uma vida seca. Estou interes-
sado na insurreição da fantasia” . Só a fantasia cria vida, vida nova, 313

para fora do que já foi dito e pensado.  
 Leminsky, biógrafo sortudo de quem já veio com slogan, não 

perde a chance. Cria outros slogans. “Este livro é uma providência”: 
Leminsky nasce da mesma verve do fabulador que criaria, em 1987, a 
hipótese de que Dario Vellozo tenha colocado um dispositivo elétrico de 
autodestruição no Templo das Musas para gerar um incêndio 80 anos 
depois de erguido com o objetivo de recolocar o local nas notícias e, 
assim, criar uma nova geração interessada por ele: fazer durar o nome e 
a memória do templo. “Verdade possível” depois de imaginada, mesmo 
que a própria crônica revele a farsa: “Dizem algumas testemunhas do 
sinistro que foi possível ver no meio do fogaréu um rosto sorrindo com 
um olhar zombeteiro de quem diz: - Não disse que eu ia durar?”  314

Quando, um ano depois da biografia sobre Cruz e Sousa, a assina-
tura de Paulo Leminski traria um livro que sugeria que Jesus, na sua 
trajetória para virar Cristo, tinha vida sexual – e que estaria toda descrita 
nos evangelhos, de modo atenuado, codificado, foi outro escândalo (ló-
gico). Jornalistas ficaram querendo entender de onde o escritor tinha 
tirado essas informações. E a resposta era muito simples: “Eu prefiro 
deixar isto a nível de mistério: prefiro não entrar em detalhes. Tenho 
revelações sensacionais a fazer (risadas)” .  315

Afinal, este biógrafo não foi criado por poeta? E o que fará o poe-
ta, a respeito de sua relação com o tempo, segundo Jesus A. C.? "Foram 
os profetas que inventaram o futuro, assim como os poetas inventarão o 
presente e os homens de ação inventam o passado sem cessar”  .  316

Biógrafo, Leminski inventa um presente, o seu presente enquanto 
narrador, fabulador que se coloca, desde o início de Cruz e Sousa: o Ne-
gro Branco como um tomador de providência. Uma imagem tão forte 

 LEMINSKI, 2002, p. 294. 311

 REVISTA LEIA, janeiro de 1986 p. 14-15 arq. 587. p. 14. 312

 idem, ibidem. 313

 LEMINSKI in MOREIRA, 2011, p. 67. 314

 Entrevista n. 0467-1 e seguintes do portal Paulo Leminski. 315

 LEMINSKI, 2013, p. 166.316
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que é retomada e atualizada a cada leitura. Criou para si um presente, 
vivendo o seu momento inaugural no papel de biógrafo. Como homem 
de ação, escrevendo para uma editora com um projeto editorial de alcan-
ce popular, inventou um passado. E, como profeta, inventou um futuro: 
o que ele fez passou a fazer parte de como Cruz e Sousa é lido e conhe-
cido a partir da “carta-denúncia”. 

“Você, eu sou Cruz e Sousa” é o trecho mais lembrado de Cruz e 
Sousa: o Negro Branco, fragmento citado em praticamente todas as pes-
quisas posteriores sobre Leminski. Outro trecho concorre com este no 
quesito fama e popularidade: “Este livro é uma providência”.  

E há mais slogans no livro de Lema:  
“Não era fácil ser Cruz e Sousa”.  
“No castelo do seu corpo negro, o fantasma de uma alma branca”.  
“Mas viver, nesta vida, não é tudo”.  
“Fosse um negro norte-americano, Cruz e Sousa tinha inventado 

o blues.”  
Que outro mundo, livro, jogo, criado em homenagem a Cruz e 

Sousa possui frases, ou versos (que não do próprio Cruz), citados com 
essa facilidade e frequência? (Em Minha classe gosta, Privada Joke 
aproveitou o mote de “O Assinalado” para inventar a frase “Só um louco 
seria negro em Santa Catarina”. Outro ótimo e provocante slogan tam-
bém, mas ficou restrito aos leitores da revista Raposa, que só circulou 
em Curitiba, em 1981). 

Em se tratando de um livro sui generis sobre um poeta simbolista, 
se deve perguntar: será que, no próprio movimento da escuta, ficou ain-
da algo de oculto? Provavelmente. Pois, se o conteúdo em si às vezes 
fica misterioso, de referências apagadas e rarefeitas, será que não houve 
algo no próprio modo de escrever que precisa ainda ser apreendido?  

Recontando a vida de Cruz à sua maneira, Leminski fez nascer a 
presença não só do biografado, mas de aspectos do próprio mecanismo 
da linguagem simbolista. A poesia final se conecta diretamente com as 
obsessões de Cruz quanto a dissolver-se, tornar-se éter.  

Mas, houve mais: usou verbos como “evocar”, “imaginar”, “pare-
cer"; ocultou suas estratégias de biógrafo fabulador, criando uma ilusão 
duradoura com a carta-denúncia; criou algumas perguntas com aspecto 
de enigma (a questão da foto rasgada, de Oscar Rosas; a questão da na-
ção africana de origem de Cruz, entre outras); usou a inversão da foto da 
capa, na folha de rosto, como informação icônica, falando aí e a cada 
capítulo por imagens – como tanto gostavam de fazer os simbolistas, 
com as suas revistas cheias de informações icônicas e os seus ícones 
verbais. Usou também a indefinição (artigos indefinidos, personagens 
anônimos) e calculou um certo efeito de indeterminação ao não se lançar 
em detalhes precisos sobre vida, morte e obra de Cruz.  

Ao fechar o livro, aquele que que se deixou tocar pela “ex-critu-
ra” volta a encontrar seu próprio espírito, transformado. Afinal, quem é 
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esse “eu”, depois de ler “Você, eu sou Cruz e Sousa”? Aquele ou aquela, 
qualquer que perceba que aquele que diz “eu", afinal, de repente não 
passa mesmo de uma convenção, de uma categoria impossível, porque 
eu nunca é sozinho: eu sou sempre “eu-com-outros”.  

Creio que Leminski ficou na escuta deste seu “Leminsky com 
Cruz” ainda por algum tempo, “caminhando juntos”, decantando um 
novo poema – que, rarefeito, parecesse uma biografia de Cruz, a melhor 
de todas, onde mesmo o nome da referência original foi apagado, dissol-
vido no texto: éter. Este poema está em Distraídos Venceremos (1987):   

IMPASSE 

Parece coisa da pedra,  
alguma pedra preciosa,  
vidro capaz de treva,  
névoa capaz de prosa.  
Pela pele, é lírio,  
aquela pura delícia.  
Mas, por ela, a vida,  
a mancha horrível, desliza.   317

O título, “Impasse", pode muito bem ser um sinônimo para a in-
cômoda condição de “Negro Branco”. O primeiro verso já pode lembrar 
o “Emparedado”, sufocado entre pedras; o uso do verbo “parecer” – uma 
sugestão, não uma certeza  – tem algo da evocação simbolista. O se318 -
gundo verso, “pedra preciosa”, abre caminho para uma mudança da im-
agem, um altar para Cruz, não um muro de quatro lados; mas era “algu-
ma", ou seja, uma pedra indeterminada.  

O terceiro verso, vidro capaz de treva, remete tanto a Mallarmé 
quanto à noturnidade de Cruz (sua escrita está cheia do significante 
“trevas” , como em “Música da Morte”); no seguinte, esse mesmo vidro 
se transforma, se transmuta em simbólica névoa (outro significante 
muito presente em Cruz), uma névoa capaz de prosa, ou seja: não um 
crítico ou teórico da poesia, mas um prosador poético, enevoado.  

A pele de lírio como pura delícia: fragmento que descrevre per-
feitamente um Negro Branco, negro simbolista, que “transou” com a 
linguagem. No fim, a mancha horrível, a vida, foi-lhe dura, cruel e curta. 

Não há nenhuma “prova” ou rastro de que “Impasse" possa estar 
falando de Cruz e Sousa, mas poderia estar.  

Faz sentido pensar nisso.   
Ou não.   

 LEMINSKI, 1987, p.82. 317

 O poder de sugestão da poesia é superior ao poder do argumento. (BOR318 -
GES, 2000, p.40)
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A - Entrevista com Toninho Vaz, biógrafo de Leminski  

Toninho Vaz (1947) é autor de O bandido que sabia latim, mais 
vasta biografia documental de Paulo Leminski de que se tem notícia no 
Brasil. Publicada em 2001 pela Record, a obra serve de referência para 
os estudiosos da vida e da obra de Leminski, especialmente porque cole-
tou depoimentos de seus contemporâneos. Ainda atuante como biógrafo 
de personalidades brasileiras, principalmente de músicos, Vaz respondeu 
algumas questões enviadas por e-mail.  

Li “O Bandido que sabia latim” e fiquei com esta dúvida a re-
speito deste livro de Leminski, “Cruz e Sousa: o Negro Branco”. A es-
colha do personagem de “encanto radical”, Cruz, foi feita por Leminski 
a Schwarcz, conforme você conta. Em seguida, informa que o livro foi 
escrito em “prazo recorde”. Com alguma aproximação possível 
(número de semanas ou meses), você poderia estimar um pouco melhor 
o tempo utilizado na escrita do livro?  

Não posso estimar o tempo que ele levou para escrever o livro.  

Como se deu essa escrita, em que condições de trabalho? Le-
minski se dedicou vorazmente à tarefa ou teve de dividi-la com outras 
atividades? Ele tinha pressa em terminar? Havia um prazo estabeleci-
do?  

Não creio que tenha sido estabelecido um prazo para a entrega 
dos originais. Quando eu disse que o livro foi escrito em “prazo recorde” 
era porque não havia necessidade de fazer muitas pesquisas, pois ele já 
tinha tudo à mão e na cabeça. O “tema” Cruz e Souza  [sic] lhe era 319

recorrente, os livros de e sobre estavam à mão. E ainda tem o fato de o 
Leminski cultivar um estilo rápido, ligeiro e econômico nas palavras.  

Você conta que Leminski era um "fã" de Cruz, mas não encontrei 
referência ao poeta catarinense em textos anteriores de Leminski, seus 
ensaios, cartas ou entrevistas. E nem mesmo em textos posteriores, 
quando fala de sua formação como escritor. Quem convivia com ele 
tinha mais essa vivência de sua devoção por Cruz e Sousa? Como era?  

Apesar de suas frustradas tentativas, lembro que o Paulo escreveu 
algumas vezes sobre Cruz e Souza, tipo ensaios. Ele tinha um lugar es-
pecial para o poeta catarinense também por ele ser negro, pois o Le-
minski, apesar do nome e da estampa, tinha um lado materno de origem 
negra bastante forte. E ele se orgulhava disso.  

 Vaz optou pela grafia de “Souza”, com “z", como era usada pelo poeta em 319
seus textos autografados, e não como se convencionou usar depois, com “s”. 
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Dois dos capítulos do livro são ensaios publicados na antologia 
Ensaios e Anseios Crípticos . Estou a confirmar se foram publicadas 320

antes ou depois do livro para a Brasiliense. É uma lástima que essas 
antologias não tragam as datas de publicação de cada texto. Acaso você 
sabe algo sobre esse (re)aproveitamento de texto? Será que a pressa de 
entregar o livro à Brasiliense causou este reuso, ou foi o contrário, os 
ensaios ganharam vida própria depois?  

Posso dizer que esta prática de reaproveitamento de textos era 
recorrente no Leminski. Mas não tenho lembrança de nada pertinente ao 
caso Cruz e Souza.  

Havia algum modelo de escrita de biografias que Leminski tenha 
seguido, ou se inspirado, para os textos entregues para a Coleção En-
canto Radical? 

Certamente, se havia um modelo de escrita de biografias que ti-
vesse inspirado o Paulo, ele vinha do conceito concretista com que os 
poetas Augusto de Campos e Décio Pignatari tratavam o assunto em 
biografias escritas por eles. Minibiografias. Foi assim com o tratamento 
“biográfico” ao músico erudito Anton Weber e ao artista de vanguarda 
Marcel Duchamp: linguagem telegráfica e apenas o necessário. Para o 
Leminski, o mais importante era o “saque”, a sacada, a dica. Abaixo a 
verborragia.  

Quanto à repercussão do livrinho: na sua visão, o que a publica-
ção deste livro trouxe para Leminski, como “biógrafo”? 

Também aí você vai encontrar a influência dos mestres concretos 
nas escolhas do Leminski. Tem certos diamantes, certos trigos, que pre-
cisam ser separados do joio. Ele repetia o benefício que recebera quando 
lhe foi chamada a atenção para Ezra Pound, Mallarmé, Maiakovsky, 
Souzandrade, Duchamp, jamais estudados nas escolas... O papel muitas 
vezes solitário da vanguarda. Por vários motivos, o Leminski achava 
Cruz e Souza injustiçado, o Nelson Cavaquinho da poesia brasileira. 
Muitas pessoas, acostumadas ao estilo tradicional das biografias, recla-
mam do que chamam de superficialidade do Leminski como biógrafo. 
Eu prefiro concordar com você quando diz que existia um “modelo de 
escrita” determinado. [FIM]  

 “Alegria da senzala, tristeza das missões” e “Significado do símbolo”. 320
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B - Lista de poemas de Cruz e Sousa citados na obra 

 Para facilitar a pesquisa, as referências desta lista estão nas 
antologias Vida (Cia das Letras, 2013a) e no arquivo digital das obras 
completas de Cruz e Sousa, vol. 1, organizado por Lauro Junkes (Jara-
guá do Sul: Avenida, 2008),    

EM ORDEM DE APARIÇÃO NA OBRA 

1 O Assinalado  
originalmente publicado em: Últimos Sonetos (p. 542)  
onde aparece: preâmbulo, p. 19  
como: integral [sem o título]   

2 Eternidade retrospectiva  
originalmente publicado em: Últimos Sonetos (p. 545)  
onde aparece: cap 1, p. 22  
como: integral 

3 Violões que choram  
originalmente publicado em: Faróis (p. 454)  
onde aparece: cap 2, p. 26  
como: apenas um verso 

4 Vida obscura,  
originalmente publicado em: Últimos Sonetos (p. 522)   
onde aparece: cap 4, p 31  
como: apenas um verso, epígrafe 

7 Triunfo supremo (“esses versos são o epitáfio de Cruz”)   
originalmente publicado em: Últimos Sonetos (p. 565)  
onde aparece: cap. 7, p. 42  
como: apenas um verso, epígrafe  

8 Mudez Perversa   
originalmente publicado em: Últimos Sonetos (p. 534)  
onde aparece: cp. 7, 45  
como: integral  

9 Ressurreição   
originalmente publicado em: Faróis (p. 472)  
onde aparece: cap 7, p. 45  
como: integral 
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10 Dilacerações  
originalmente publicado em: Broquéis (p. 409)  
onde aparece: cap 8  
como: só um verso, epígrafe 

11 Lubricidade  
originalmente publicado em: Broquéis (p. 390)  
onde aparece: cap 8  
como: apenas 2 versos, epígrafe.  

12 Alda  
originalmente publicado em: Broquéis (p. 414)  
onde aparece: cap 8, página 54-55  
como: integral 

13 Cristo de bronze 
originalmente publicado em: Broquéis (p. 391)  
onde aparece: cap 8, p. 55  
como: integral 

14 Primeira Comunhão  
originalmente publicado em: Broquéis (p. 401)  
onde aparece: cap 8, p. 56  
como: integral  

15 Esquecimento  
originalmente publicado em: Faróis (p. 449)  
onde aparece: cap 9, p. 57  
como: trecho, usado como epígrafe  

16 Sonata 
originalmente publicado em: Broquéis (p. 418)  
onde aparece: cap 11, p. 63  
como: trecho, usado como epígrafe  

17 Angelus…  
originalmente publicado em: Broquéis (p. 415)  
onde aparece: cap 11, p. 66  
como: trecho 

18 Esquecimento  
originalmente publicado em: Faróis (p. 449)  
onde aparece: cap 11 p. 68  
como: trecho 
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19 Tédio  
originalmente publicado em: Faróis (p. 441)  
onde aparece: cap 11, p. 68  
como: trecho 

20 Silêncios  
originalmente publicado em: Últimos Sonetos, p. 562).  
onde aparece: cap 12 , p. 69  
como: trecho 

21 Acrobata da dor  
originalmente publicado em: Broquéis (p. 414)  
onde aparece: cap 12, p. 69-70   
como: integral  

22 O assinalado  
originalmente publicado em: Últimos Sonetos (p. 542)  
onde aparece: cap 12, p. 70-71 

como: integral  

23 Caveira 
originalmente publicado em: Faróis (p. 447)  
onde aparece: cap 12, p. 71-72  
como: integral  

24 Dupla via láctea  
originalmente publicado em: Outros Sonetos (p. 131)  
onde aparece: cap 12, p 72-73  
como: integral  

25 Esquecimento  
originalmente publicado em: Faróis (p. 449)  
onde aparece: cap 12, p. 73  

como: parcial, estrofe  

26 Rir!   
originalmente publicado em: Outros Sonetos (p. 119).  
onde aparece: cap 12, p. 73  
como: na íntegra  

27 Meu Filho  
originalmente publicado em: Faróis (p. 481)  
onde aparece: cap. 13, p. 75  
como: só um verso, no título do capítulo (o leitor não é informado de 
que se trata de um poema de Cruz)  
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