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A Mirella Márcia e Judith Groisman 

Em recente entrevista e "artigo"  publicado no Jornal do Brasil 
em 31/01/2002, intitulado "Carta aberta aos poetas brasileiros", 
o poeta Alexei Bueno começa sua "carta" dizendo: "Há um mal-
estar generalizado entre os poetas brasileiros, atirados, há um 
bom tempo, a uma terra de ninguém crítica e ideológica, à 
incompetência normativa e à pura mistificação. Como tenho 38 
anos, certa experiência na área e não sou burro, entrego essas 
rápidas reflexões aos meus companheiros de arte, sobretudo aos 
mais jovens". Perfeito.  

Tenho quase a mesma idade do poeta Bueno e, creio, ainda posso 
me incluir no seu "público-alvo": os poetas mais jovens. Então, 
senti-me impelido a responder a carta do colega que, como se 
pregasse num deserto, não obteve resposta devida a sua missiva. 
Afinal, saiu apenas, no mesmo JB, no dia 03/02, uma matéria da 
jornalista  Eliane Azevedo onde os poetas e acadêmicos de 
sempre, a exemplo de Ítalo Moriconi e Heloísa Buarque de 
Holanda, comentam as ácidas palavras do poeta. Nenhum 
"marginal", ou "marginalóide" como quer o poeta, foi ouvido.  

No seu bem intencionado recado aos poetas, o poeta, que  não é 
burro, me deu a impressão de querer falar mal de todo o mundo 
como uma forma enviesada de falar bem dele mesmo. O que, de 
certa forma, obnubilou algumas "verdades" que ele trouxe à luz. 
Vendo sua pose  no jornal com um longo charuto entre os dedos, 
uma fumaça difusa no ar e um olhar que revela a doce insânia 
dos poetas, fiquei, a princípio,  com a falsa impressão de que 
Bueno desejava apenas isso: fazer pose. Ou que desejasse, ele 
mesmo, pré-fabricar a sua glória. Mas ele diz: " Como eu tenho 
um nome firmado no ramo, é mais interessante que eu fale". É 
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mesmo uma pena que apenas eu, que estou, há muito, fora do 
mercado e, mesmo  não tendo nome firmado em ramo algum, fui o 
único a me sentir estimulado a repercutir as suas palavras. 
Pelo menos o poeta não se sentirá mais falando sozinho. E não 
ficará apenas um "diz-que-diz" entre puristas e elitistas.  

Sob o pretexto de falar sobre a falta de diálogo entre os 
poetas e a crítica ou, em última instância e, na ausência dessa 
ponte, entre os poetas e a sociedade, o jovem poeta carrega um 
pouco nas tintas, não deixando pedra sobre pedra. Parece ter se 
deixado contaminar por sentimentos não muito nobres. Chama o 
provecto clã dos concretos de "famigerados concretistas", usa 
expressões e sentenças como "poetastro completamente abominável 
como Souzândrade" e outras que evidenciam o tom raivoso do seu 
texto: "sandices críticas", "deveria ser jogada ao lixo", "palavra 
sumariamente ridícula", "múmias marqueteiras". Veja o que ele 
diz de um seu colega contemporâneo, ou talvez caísse melhor a 
palavra "concorrente": "O sr. Carlito Azevedo, serviçal mais 
aplicado da máfia concretista-marginalóide disse que eu era 
'conservador'". A palavra "eu" perpassa toda a sua "carta". 
Sinais de egocentrismo? Talvez.Tem mais,  o poeta volta sua 
metralhadora irada para uma outra "panela" ou "igrejinha" que 
não a sua: "(...) e agora, a 'verdadeira' poesia é a dos srs. 
Bonvincino, Azevedo (Carlito, de novo!), Asher (Nelson), ou outras 
covardias pasteurizadas(...)". Sobraram lascas até para os 
saudosos Leminski e Ana Cristina César.  

O poeta  até que tem  certa razão em alguns dos seus queixumes 
e críticas. Por exemplo quando faz referência a uma tal 
"ditadura Cabralina" . Mas é preciso respeitar e  reconhecer a 
importância, e a relevância, dos poetas concretos, bem como 
reconhecer o trabalho de "formiguinha" dos poetas marginais ao 
difundir e divulgar a poesia moderna, ao longo das últimas 
décadas para o grande público, normalmente avesso à poesia. Os 
marginais certamente poderiam dar-lhe o troco rotulando-o de 
poeta burguês, burocrata ou coisa do gênero. E reduzir suas 
críticas aos seus iguais a intrigas próprias da corte. É preciso 
deixar de lado o rancor.  

O "mercado" da poesia é restrito e está saturado. Tem muita 
oferta para pouca demanda. Talvez por isso existam mesmo as 
"máfias" apontadas pelo sr. Bueno. Talvez não cheguem a ser 
máfias, mas parece haver uma  disputa fratricida pela 
hegemonia dentro de um mesmo cânone. Escuta-se o alarido das 
"panelas" na cozinha da literatura brasileira. Então, na linha 
da teoria da saturação do "mercado", é natural que os 
"produtores" disputem  potenciais "consumidores" à tapa numa 
baixaria e  grita que em tudo se assemelha às estratégias de 



marketing nas feiras livres. Essa é, talvez, uma visão viciada 
de economista. Ossos do ofício. Fazer o quê? 

Os poetas, como de resto os intelectuais,  são como mordomos de 
mendigos. Em um país que beira a indigência - cultural, 
inclusive -  perdem-se numa erudição leviana ou numa soberba 
letrada. Ardem, sem perceber, nas fogueiras das vaidades das 
academias ou dos Cadernos B, Caderno 2 e Ilustradas da vida. 
Parecem pregar a um deserto de almas, digo de leitores. É pouca 
platéia para muito pregador. Mas apesar disso - e louve-se a 
iniciativa - o JB deu duas páginas do seu Caderno B ao poeta. 
Teria sido a gentileza de alguma amigo editor ou apenas uma 
armadilha armada para que os poetas mostrem em público as suas 
vergonhas? 

Caro leitor, se você nunca ouviu falar  nos nomes dos poetas 
aqui citados, o 

meu incluso, não se sinta queimar nas chamas  da culpa. Isso é  
apenas um sinal de que você talvez não esteja prestigiando, como 
deveria, o talento desses  bardos. Também, tem tanta coisa mais 
interessante para fazer do que ler poesia: tem o futebol, tem a 
Casa dos Artistas 2, tem o Big Brother Brasil, tem as novelas, 
tem o Show do Milhão, tem o Programa do Gugu, o do Ratinho, 
tonta cousa. Mas, se você ainda deseja salvar sua alma da 
sombra eterna, experimente um dia desligar a TV e ler um bom 
livro de poemas. Sobre os poetas citados, são todos bons poetas. 
Uns mais vaidosos que os outros, é bem verdade, mas merecem a 
curiosidade da sua leitura. 

Para pôr um ponto final nessa conversa de comadres, ou melhor, 
de compadres, também gostaria de pretensamente dar um conselho 
aos colegas poetas, jovens e velhos:  leiam bastante, dediquem-se 
com absoluta entrega e afinco ao seu ofício,  mas se preocupem 
também com a formação de um público leitor, como fazem os 
professores e os chamados poetas marginais. Não se alinhe a 
cânone ou "patota" alguma. O trabalho  do poeta deve 
transcender os gabinetes. Nunca é demais lembrar: o trabalho do 
poeta  também tem um quê de catequese e sacerdócio. É  prudente 
finalizar com a lembrança  de um despretensioso poema do 
mestre Drummond : "O poeta municipal/ discute com o poeta 
estadual/ qual deles é capaz de bater o poeta federal./ 
Enquanto isso o poeta federal/ tira ouro do nariz". Que a poesia 
sobrepuje a mediocridade. 
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