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Para os meus leitores

Na hora em que o mar
adormece,
em que de tão longe
nos chega o sopro
de uma estrela,
em que uma memória
tão antiga flutua sobre
a pele,
na hora em que algumas
paredes
se abrem,
podemos nos encontrar.
Nossa tessitura
é feita de sonhos
e palavras,
da luz estranha
que o fim da noite
emana.

Por onde se começa? De que cor o primeiro fio? A primeira vontade de escrever? A primeira palavra?
Sei que meus livros começaram muito antes que sonhasse em escrever.
Porque a escrita é um derramamento da leitura, uma
consequência.
Muito pequena, numa casa triste de imigrantes judeus
poloneses que vieram antes da guerra, eu já me escondia
dentro dos livros para fugir daquela atmosfera.
Assim que aprendi a ler, me mudei para o Sítio do Picapau Amarelo. Fui com as minhas bagagens. Todos os dias
caminhava até a casa de uma amiga que tinha a coleção
inteira e sentada numa poltrona lia sem parar até o fim da
tarde. Quando terminava, começava outra vez.
Também ia para a casa da Minha avó Fayga. Em sua sala,
dentro de uma cristaleira, havia a coleção do Tesouro da Juventude. Eu amava os Contos de Fada. Além disso, minha
avó lia a Bíblia e me contava algumas daquelas histórias.
Eu tinha um tio, irmão do meu pai, que quando nos visitava, sempre me levava livros. Eu não queria brinquedos ou
bonecas. Queria livros.

***
Fiz o primário numa escola pública, Escola Francisco Manoel, no bairro do Grajaú, RJ, até a terceira série.
Aí comecei a gostar de escrever. Ganhei um concurso de
redação.
Então também escrevia em casa.
Nessa época também gostava de ler histórias de terror
em revistas horríveis. Meus pais não me vigiavam. Eu comprava as revistas por minha conta. Então escrevia para mim
mesma histórias de horror. Nunca entendi essa minha paixão infantil.
Na quarta série fui mudada para a escola Hertzlia, escola
judaica. E mais do que nunca os livros foram a minha única
salvação, pois a turma não me aceitou, eu era uma forasteira
e pude sentir o quanto é duro ser humilhada por uma turma
inteira e pela própria professora.
Nesse ano descobri que já havia uma fortaleza dentro
de mim. Uma fortaleza feita de livros. Não só eles me protegiam como me forneceram a mais bela estratégia, inspirada em meus heróis: estudei umas férias inteiras e pulei
um ano, o admissão. Assim ultrapassei a turma que não me
aceitou. Também me dediquei tanto ao estudo do hebraico
que pude alcançar esta mesma turma, tanto anos na minha
frente. O crédito não é meu. É dos livros que lia.
E assim, de história em história, no ginásio aprendi a ler
livros maiores. Minha professora de português, Rosa Hermann, foi minha estrela guia.
Minhas redações eram lidas em voz alta. Nas provas eu
escrevia a minha redação e mais uma ou duas para alguém.
Em compensação odiava qualquer esporte e matemática era o meu tormento.

Minhas primeiras leitoras para algumas crônicas que escrevia eram minhas amigas. Na hora do recreio eu lia para
elas no banheiro no Colégio Hebreu Brasileiro!
Nessa época eu tinha um Diário. Hoje daria a vida para
ler algo daquela menina. Mas perdi meu diário, tenho o
dom de não guardar nada.
Quando entrei na adolescência, quando comecei o clássico e entrei na Aliança Francesa, aí sim, ler era quase a minha única atividade.
Fiquei literalmente apaixonada por Kafka, como antes
fora apaixonada por Anne Frank. Muito jovem li O Processo,
Metamorfose, O Castelo, Cartas a Milena...
Com uma relação difícil com meu pai, eu dei para ele as
Cartas ao Meu Pai, o que provocou uma imensa tempestade
entre nós.
Mas meu pai me apresentou aos autores russos.
Lia os autores franceses e tardiamente comecei a ler
poesia.
Nunca tive nenhum método de leitura.
Os livros sempre chegaram e chegam até as minhas
mãos.
A grande descoberta de Cortázar, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa.

***
Então, abruptamente, minha adolescência foi interrompida por uma paixão e um casamento aos dezessete anos.
Tive um filho com dezoito.
Foi como me afogar num pântano.
Nada nos prepara para ter um filho. Para essa doação
desmesurada da nossa substância.
Eu me perdi de mim. Entrei num labirinto e levei muitos
anos para achar a saída.
Eu não me reconhecia. Não sabia mais meu nome.
Só não enlouqueci porque comecei a escrever. Depois
de ficar seca, dez anos de silêncio e tristeza, retomei um fio
de água que ainda me habitava. Podia ouvir o seu chamado.
Escrevia contos curtos e comecei a ler poesia. Comecei
com Neruda, mas já lia os poetas franceses. Drummond,
Bandeira, Cecília, Éluard, Lorca, Gullar. Foram eles os meus
professores.

Meus contos eram péssimos e foram se transformando
em poemas. Que também eram péssimos. Mas eu sabia que
havia algo dentro de mim que podia encontrar seu caminho.
Quando meu filho André tinha sete anos, ele já era um
leitor e me via escrevendo, ele queria ler o que eu escrevia. Então, de brincadeira, fiz para ele uma série de poemas.
Ainda sob forte influência da Cecília Meirelles. Mandei os
poemas para a sua professora. Ela me escreveu um bilhete
entusiasmada.
Aí começou a grande mudança da minha vida. Aí foi
quando a Terra me levou junto em sua rotação. Porque eu
nunca havia pensado em escrever para criança. Nunca sequer havia cogitado. E de repente eu tinha vinte e três poemas e gente me dizendo: — São lindos! Por que não publica?
Meu coração disparava quando eu começava a imaginar
um livro com meu nome na capa.

***
Um dia fomos convidados a um jantar na casa de um casal. Assim conheci Elvira Vigna, ilustradora, escritora, artista
plástica, editora e alguém que me deixou muito abalada. Falei dos vinte e três poemas. Ela me pediu para ler. E adorou e
se ofereceu para ilustrar de graça e a me ajudar a encontrar
um editor. Tarefa nada fácil. Mas conseguimos.
Elvira foi e é minha parceira em muitos e muitos livros
até hoje.
Juntei a coletânea com o título de Fardo de Carinho.
Quando penso nesse título, sei claramente que ele nasceu
da constatação inconsciente de que a vida para mim era um
fardo, mas ao mesmo tempo, eu tinha um carregamento de
amor e carinho dentro de mim. E tinha um carregamento
de poesia.
Meu livro Fardo de Carinho saiu em 1980 pela Editora
Murinho. Nesta época eu morava em Visconde de Mauá
com minha família. Morei três anos na montanha, uma época de aproximação com a minha fonte poética, de grandes
descobertas .
Tínhamos um amigo, o grande Maestro Nelson Ayres.
Ele estava começando a namorar uma moça. Foi encontrá-la em Paraty e voltou encantado. Me contou que ela tinha
dois filhos e meu livro Fardo de Carinho. Foi a primeira notícia que tive de uma leitora. Ele me disse:
— Ela e as crianças adoram o seu livro.
Imaginar que alguém, uma desconhecida, numa outra
cidade, lia o meu livro, me dava vertigem.
Eles se casaram e Claudia Simões, a segunda leitora que
conheci, é minha grande amiga e ilustradora. A primeira
leitora foi Paula Saldanha, que recebeu o Fardo de Carinho,

amou e falou dele em seu programa que se chamava Glo
binho. Depois nos conhecemos, não sei mais como. Acho
que numa atividade numa praça. Ela fazia um trabalho belíssimo na época, também era autora e ilustradora e gostou
tanto dos meus poemas que ilustrou a primeira edição do
meu livro Classificados Poéticos.
Meus livros começaram a aparecer dentro de mim e de
repente a poesia era vulcão. Eu já havia encontrado a minha
escrita. E continuava escrevendo meus poemas para “adultos” e guardando na gaveta.
Fiz uma Oficina de Poesia em 1984 com Antonio Carlos
Sechin e ele revisou uma coletânea que publiquei, meu primeiro livro que não era para criança, se chamava Viagens.
A oficina foi o que fiz de mais importante em relação ao
meu trabalho. Saí forte e muito mais segura.
Depois, meu trabalho para adulto foi encontrando um
caminho dentro do mercado editorial. É publicado como
poesia para jovens.

O Classificados, meu quarto livro, explodiu. As pessoas
amavam. De todos os lados eu recebia recados. Orígenes
Lessa, da Academia Brasileira de Letras me escreveu um bilhete falando do seu encantamento.
Um dia, a psiquiatra Bertine, me convidou para fazer
uma manhã de autógrafos no Hospital do Engenho de Dentro. Naquela época ainda havia internos. Era uma festa de
Natal. A primeira que os pacientes teriam em muitos anos.
Eu me sentei com meus livros e uma enfermeira ao meu
lado tomando conta de mim.
Os loucos e as loucas fumavam muito e muitas passeavam de mãos dadas.
Duas amigas , já bem idosas, vieram até a minha mesa.
Uma delas abriu o Classificados e leu:

Procura-se um equilibrista
que saiba caminhar na linha
que divide a noite do dia
que saiba carregar nas mãos
um fino porte cheio de fantasia
que saiba escalar nuvens arredias
que saiba construir ilhas de poesia
na vida simples de todo dia.
Ela leu muito bem e quando terminou olhou bem pra
mim e me perguntou:
— Fala a verdade, você é maluca também, não é? Pra
escrever uma coisa assim tão bonita!

***
Em 1990 ganhei um Concurso Nacional de Poesia em
Garibaldi, no Sul. Foi algo extraordinário. Eu havia ido visitar
um grande amigo poeta que estava doente, terminal, com
Aids (naquela década maldita ninguém escapava). Tomávamos café em algum bar, ele já tão fraco, e ele tirou do bolso
um papel e me disse: Manda teus poemas para esse concurso.
Mandei no último dia e ganhei.
O Prêmio era imenso. Uma viagem a Garibaldi com tudo
pago, a publicação do livro, e ainda dinheiro.
Pinky Weiner me deu a capa belíssima de presente.
Na entrega do Prêmio, uma grande solenidade, no final,
uma mulher se aproximou de mim, bastante emocionada,
e me contou que sua filha esteve hospitalizada sem poder
andar, com alguma doença, não sei qual. Um padre amigo
da família (seu nome era o nome do Prêmio, uma homenagem, pois ele havia sido assassinado), presenteou a menina
com o Classificados.
A menina se apaixonou tanto por um dos poemas, me
contou a mãe, que ela dizia que esse poema a faria andar
outra vez e além disso, ela dizia que o poema era dela.
A mãe me pediu que fosse visitá-la em Bento Gonçalves,
outra cidade. Ela voltou a andar, claro que não pelo meu poema, mas ela achava que sim.
Fui vê-la, era linda e tímida, teria uns oito anos e me entregou uma carta: Nunca deixe de ser a poeta das crianças,
ela escreveu.

Quero asas de borboleta azul
para que eu encontre
o caminho do vento
o caminho da noite
a janela do tempo
o caminho de mim.

***
Um dia, numa praça em Macapá, viajando pelo Sesc, tive
um grande encontro com um palhaço. Ele viajava comigo
e eu estava impressionada vendo a sua atuação tão lírica
e delicada. Nós dois éramos convidados da Feira de Livros.
Rabisquei o poema do Equilibrista num pedacinho de
papel enquanto ele atuava e o entreguei. Ele leu e ficou
muito impactado. Ao sair dali já éramos amigos de infância
e ele me contou tudo sobre a vida dentro de um circo. A minha curiosidade era imensa. Eu havia acabado de publicar
meu livro O Circo!
A sua maneira mambembe de viver, a sua coragem de
simplesmente viver dia por dia, me ajudou muito. Eu consegui me desfazer de um longo casamento que me dava
segurança e infelicidade. Virei mambembe também. Ele me
ajudou a ler meu próprio poema O Equilibrista, a encontrar
coragem para arriscar tudo, para andar na corda bamba,
para ser de circo também.
Eu estava em Feira de Santana pelo Proler, o Programa
de Leitura mais bonito que já existiu, um bando de artistas
viajando juntos, quando quase no final uma mulher se aproximou de mim.
Ela me disse: — Seu livro Pássaros do Absurdo é meu livro
de cabeceira. Sou apaixonada pela sua poesia. Mas te vejo
tão triste! Deixa eu te levar para Salvador, deixa eu cuidar
um pouco de você!
Eu deixei. Verbena Rocha cuidou de mim. Eu estava recém separada, havia passado por uma cirurgia brutal na
coluna, precisava mesmo de colo. Jamais poderei dizer o
quanto é maravilhoso o pão da sua amizade.

No final da Oficina de Leitura e Escrita comigo em Feira
de Santana, um rapaz se aproximou e me perguntou se eu
iria para Salvador. Disse que sim e me perguntou se podia
me visitar. Dei o endereço da Verbena e o recebi para um
café. E ele me contou: Sua mãe era lavadeira, não me lembro
se falou do pai, mas sua família era muito pobre e seu destino seria talvez ser um trabalhador rural. Mas, ele me disse,
havia lido um pequeno livro na escola, o Classificados Poéticos e esses poemas o incendiaram, insuflaram nele o desejo
de ir longe. Ele agora fazia faculdade. Queria me contar. Nos
correspondemos por alguns anos, ele era professor.
Então, Verbena me levou para a sua casa na praia de Ipitangas e junto com outra pessoa incrível, Regina, me apresentaram um cartunista que vivia ali perto. Caó Cruz Alves.
Ele chegou num jipe velho. Não tinha chave. O jipe ligava
com um palito de sorvete e me levou seus desenhos. Caó
é um lírico, dono de um talento extraordinário. Claro que
escrevi o poema do jipe que virou livro e que as crianças
amam. Caó achou meu texto meio surreal, mas adorou e temos até hoje uma bela parceria.

***
Muita gente me pergunta: — Mas as crianças entendem
o que você escreve?
Pinky Weiner me deu a capa do Pássaros do Absurdo de
presente porque amou um texto que ilustrou para mim e
me disse que não sabia que se podia escrever assim pra
criança.
Zeca Assunção, um grande músico, quando leu o Classificados Poéticos, me disse: — É maravilhoso, mas não é para
criança!
Recebo muitos vídeos de crianças lendo meus poemas,
apaixonadas. Elas se identificam com meus poemas.
As crianças entendem tudo o que eu escrevo. As crianças são poetas naturalmente e a poesia para elas é como
água. Ao virarmos adultos, ao perdemos o assombro, a poe
sia desvira e não entendemos mais nada. Porque a falta de
lógica da vida é poesia e se quisermos controlar tudo morremos asfixiados.
A chave para a vida é a gente prestar muita atenção nas
crianças, em suas brincadeiras, no zig zag dos seus pensamentos, a facilidade de entrar e sair da fantasia. É maravilhoso.
Quando somos leitores, vamos encontrando outros passageiros do mesmo barco, do mesmo trem, do mesmo balão. Um livro que a gente ama e outra pessoa ama, já é um
passaporte para o entendimento e a amizade.

***
Grávida do meu filho músico, o Guga, conheci uma mulher, em 1972, Monica Botkay, e começamos a trocar livros.
Monica lia em francês e me emprestou La Vie Devant Soi, do
Émile Ajar. Li tantas e tantas vezes este livro maravilhoso ao
longo da minha vida e Monica é minha amiga da vida inteira. Nossa paixão por livros nos uniu para sempre. Somos
irmãs com este pequeno livro no meio.
Meu médico de toda a vida, Dr. José Augusto Messias,
foi virando meu irmão ao longo dos mais de quarenta anos
em que caminhamos juntos, porque nunca enjoamos um
do outro, já que lemos tanto, temos sempre o que dizer.
Um dia, numa praça em São Luis do Maranhão, um jovem chegou com meu livro Fruta no Ponto debaixo do braço. Ele amava a minha poesia e me convidou para conhecer a cidade. Conversamos muito, ele era poeta também e
posteriormente me enviou por correio alguns poemas . Mas
nos perdemos. Vinte e cinco anos depois fui a São Luis e ele
estava na plateia onde eu fazia a minha fala. Não o reconheci, mas quando disse seu nome, William Amorim, me lembrei perfeitamente do livro que carregava debaixo do braço, o meu Fruta no Ponto, do que conversamos sobre poesia
e vida naquele dia distante. E então eu estava, estávamos,
novamente naquela praça, o tempo dissolvido em versos,
e continuamos a conversar até hoje. Desconfio que nunca
mais vamos parar. Ainda estamos naquela praça.

***
Fruta no Ponto me deu o primeiro prêmio de poesia pela
FNLIJ. Havia uma festa na minha casa. A sala estava cheia de
convidados. O telefone tocou. Uma voz me disse:
— Alô, aqui é a Eliane Yunes. Queria te dizer que você
ganhou o Prêmio Odylo Costa Filho, de Melhor livro de Poesia. Teu livro é maravilhoso.
Bartolomeu Campos de Queiróz, em Belo Horizonte, já
havia dito que o livro era maravilhoso.
Ele viu as ilustrações muito antes do que eu.
Em cinco minutos eu fiz uma febre de quarenta graus.
Meu corpo não suportou uma emoção tão imensa.
Numa Universidade, no Rio de Janeiro, ao fim da minha
fala uma mulher se aproxima e me conta: Ela tem uma casa
imensa na periferia, onde acolhe meninos e meninas de rua.
Eles moram lá e ela faz com eles um trabalho de reconstrução com literatura. Eles chegam sem nenhuma autoestima,
e ela trabalha com meu livro Fruta no Ponto, que eles amam.
O resultado é imenso, ela me diz.
Quando estou triste imagino uma cena que aconteceu
de verdade: um tradutor lá no Japão, do outro lado do mundo, que fala espanhol e português, estava deprimido e sem
trabalho. Ele passeava na beira de um lago, perto da sua
casa, bem cedo de manhã, falando alto meus versos. Era a
única coisa que o deixava feliz, sua mulher me contou. Meu
livro Carteira de Identidade havia chegado até as suas mãos.

***
A primeira vez em que fui a uma escola para falar de um
livro, foi em Belo Horizonte. A Editora Miguilim me levou.
Falei, li alguns poemas, as crianças deviam ter uns seis ou
sete anos. Um menino levantou a mão, queria me perguntar
algo. Nessa época eu gostava de usar um brinco diferente
em cada orelha e o menino queria saber porque. Acho que
com aquela pergunta tive um insight profundo de como são
as crianças: elas são um observatório do inusitado.
Participei de uma Gincana Literária em Olaria, a Flupp.
Fui uma das autoras homenageadas. E a os livros criaram
uma aproximação afetiva entre as escolas que antes eram
rivais de verdade. Era lindo de ver escolas que eram rivais
torcendo juntas, vibrando juntas. Um milagre que a literatura fez.
Uma Escola Rural na região de Joinville me convidou
para um projeto: Café, Pão e Poesia.
Ao chegar e conhecer Silvane, a Diretora, ao conhecer
a escola mais fantástica de que já tive notícia, entrei em estado de alumbramento. Crianças criando orquídeas, sendo
alfabetizadas com um alfabeto de flores, plantando placas
com poemas no jardim, imersas em poesia a cada segundo
de atividade, todas as matérias integradas!!! Mas isso sim
era uma escola. E.M. Hermann Muller. Silvane trabalhava
em parceria com a comunidade e com voluntários: aulas de
música, yoga, etc. Silvane, que era minha leitora e as crianças, sugeriram meu nome para a produtora de plantas Agrícola da Ilha e fizeram a Hemerocallis Roseana Murray que
me foi entregue na cerimônia mais emocionante da minha
vida. O parque da Agrícola da Ilha é de uma beleza extraordinária e chegaram dois ônibus abarrotados com as crian-

ças da escola e toda a comunidade. Traziam camisetas que
o Caó desenhou, onde o meu rosto era uma flor. Caó, meu
amigo cartunista combinou tudo escondido com a Silvane
e eles nem se conheciam!
Tenho a flor em meu coração mas também tatuada no
ombro. Poucas emoções na minha vida foram maiores do
que receber uma flor tão linda com meu nome.

***
As escolas negligenciam absurdamente a leitura e a literatura, embora existam ótimos projetos. Mas seria tão simples. A leitura tem que ser a carruagem que conduz a escola.
Uma escola sem literatura é um cárcere. Tantos temas podem ser discutidos a partir de um conto, um romance, um
poema.
A verdade é que as crianças saem da escola lendo mal,
sem entender o que leem.
Mas nós, seres humanos, nos alimentamos de histórias.
Cada vida são tantas histórias e não existe enredo prévio,
assim, lendo histórias, vamos também aprendendo a viver.
A escola tem que ser um lugar de reflexão, pensamento,
criação. Mas a escola é obcecada com projetos e resultados.
A escola é dura, gradeada, engessada. Silvane, a Diretora
genial que conheci, foi afastada. Não sei como se encontra
agora a E.M. Hermann Müller sem a sua coragem e ousadia.
O Professor deve imaginar que em sua sala há que desenhar uma janela por onde, como num quadro do Chagall,
se possa sair voando. Só a literatura e a arte podem ser a
janela.
Mas o professor tem que ser um leitor apaixonado. Tem
que agarrar um livro com as duas mãos e o corpo inteiro.
Tem que gostar de poesia.
Porque a poesia trabalha com imagens, símbolos, trabalha no contratempo, ela é muito necessária na escola.
Nunca estudei pedagogia, mas quando entro numa escola eu tenho um relógio interno que mede as correntes de
afeto que atravessam o ambiente. Se não há leitura, literatura, amor, eu sinto com o meu corpo.

Porque quando criança, eu vomitava na minha primeira
escola todos os dias. E nas outras, eu me sentia estrangeira e deslocada. Nunca amei nenhuma escola onde estudei.
Eram lugares feios e hostis e desagradáveis.

***
Um dia, uma jovem de uns dezesseis anos, minha leitora,
me escreveu pelo blog e me perguntava o que deveria fazer: amava dança, era o que queria estudar, mas sua família
não estava de acordo. Eu respondi que ela deveria fazer o
que amava e não pensei mais no assunto. Muitos anos depois ela voltou a escrever. Ia fazer vinte e três anos e havia
pedido de aniversário aos seus pais uma viagem até Saquarema. Queria me conhecer e participar de um encontro do
Clube de Leitura. Eu adorei a ideia e ela veio de São Paulo.
Eu a recebi no portão, com sua doçura, seus cachos lindíssimos, seu corpo ondulante. Ela dançou no Clube para os
leitores! Ficou uma semana comigo e Mariana faz parte da
minha vida. Somos amigas e cúmplices e o tempo de vida
que nos separa não faz a menor diferença. Às vezes ela me
pede um conselho e outras vezes sou eu quem peço. Todas as férias ela passa alguns dias comigo. Faz Faculdade de
Dança e é uma das primeiras leitoras dos meus textos inéditos. Ela é minha leitora desde criança. E agradeço a dádiva
da sua amizade.
Recebo uma mensagem de uma leitora que não conheço. Joana Cavalcanti. Ela mora em Porto, Portugal. Ela me diz:
“A tua escrita é para mim um bálsamo, um berço, uma oração.
Leio o teu poema Oração quase todos os dias.
Posso te dizer que a tua escrita me salvou em muitos momentos...
Juntamente com a escrita de Fernando Pessoa e Saramago a tua
escrita me apaziguou da saudade, da solidão e do novo que eu haveria de conhecer e dominar.
Até hoje, após quase dezesseis anos, eu continuo a ler e reler teus
textos”.

ORAÇÃO
A todos os ventos
Eu peço coragem
A cada estrela e estrada
Ao mar que não morre nunca
Eu peço coragem e ao sol e à lua
E a todo o firmamento
A cada pássaro
A cada pedra
A cada bicho da terra e do ar
Peço coragem a tudo o que vive agora
E ainda viverá
Coragem para cavalgar os dias
Navegar nas horas
E a cada minuto e segundo sonhar.

Escrevi o poema Oração para um espetáculo teatral do
José Mauro Brant e ele me diz que até hoje, depois de tantos
anos, lê o poema todos os dias, como uma oração.
Uma leitora que não conheço, Kika Freyre, me conta que
usa meu poema no hospital, como oração mesmo, com
pacientes. E imagino, como unguento. E me conta que lê
o meu poema em crioulo, lá em Cabo Verde onde trabalha.
Então nunca sabemos o que acontecerá com algo que
escrevemos. Acho esse fato de uma beleza fulminante.

***
Soube por acaso que uma Escola Rural da minha região
estava fazendo uma Feira de Livros e eu era a autora escolhida. Soube que as crianças foram até a livraria de Araruama
com moedinhas para comprar meus livros. Que venderam
picolés para conseguir as moedinhas.
Eu me ofereci para ir até a E.M. Joaquina. É uma escola incrível, funciona num sítio, em frente a uma lagoa. As
crianças podem levar seus cachorros, a Diretora Elsimar é
costureira e faz fantasias para as crianças! Uma escola nada
convencional, onde o amor circula pelas árvores, pelos corredores. As mesmas crianças já vieram até a minha casa no
Projeto Café, Pão e Texto, onde recebo escolas na varanda
para um encontro comigo.
Algumas vezes recebi adolescentes e foi uma experiên
cia maravilhosa. Jovens da E.M. Brasil de Olaria gostaram
tanto dos meus poemas que quiseram que a sua Sala de
Leitura tivesse o meu nome. A Sala se chama “Nos Caminhos
de Murray”.
Adolescentes amam poesia e adoram escrever poemas
também. O professor tem que saber disso. A poesia é terapêutica.
Faz tanto tempo abri uma apresentação de um livro do
meu marido Juan Arias com o Paulo Coelho, “Confissões de
Um Peregrino”. Um livro de entrevista. O Paulo Coelho estava presente.
Era em Juiz de Fora no Teatro centenário da cidade, uma
joia. Eu abri com um poema, não me lembro qual.
O teatro estava abarrotado, havia tanta gente dentro
quanto lá fora.
Falei meu poema.

No dia seguinte, no calçadão, uma mulher me para e diz
um pedaço do meu poema que ela ouviu uma vez apenas.
E uma vez, no Recife, quiseram fazer uma experiência.
Fui convidada para autografar meus livros num supermercado.
Foi muito estranho. As pessoas passavam por mim com
seus carrinhos abarrotados, eu numa mesa com meus livros,
um vaso de violeta em cima da mesa e não me viam. Porque
eu estava fora do contexto.
Mas uma mulher me viu e parou. E apanhou meu livro
Poemas de Céu e leu o poema Buraco Negro.
Quando acabou de ler me disse:
— Eu vim aqui no mercado fazer minhas compras, só
isso. Você sabe o que fez comigo?
Ela comprou o livro. Foi o único que vendi. A experiência
foi um fracasso.

BURACO NEGRO
Essa coisa esquisita
que às vezes
a gente sente,
como se tivesse
um pedaço faltando,
essa vontade que se tem
de não se sabe o quê,
esses abismos que nascem
repentinamente,
esses buracos
negros do céu
dentro da alma da gente.

***
No Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, num Projeto de
Leitura que recebia escolas, leio um conto para os adolescentes: ” Uma História de Fadas e Elfos” .
Ao terminar, com os alunos já se dispersando para ir embora, um menino se abraçou com uma árvore e disse baixinho, mas eu ouvi: — Eu sou o elfo...
Na cozinha dos meus amigos camponeses, em Visconde de Mauá, num tempo tão antigo que nem havia luz, leio
alguns poemas para o casal Seu Elói e Dona Maria. Analfabeto, com a pele dura de tanto trabalho no campo, de sol a
chuva, Seu Elói escuta enrolando um cigarro.
Quando termino ele está transtornado. Nunca havia escutado um poema na sua vida e queria me dizer a sua emoção. Ele me dizia: — Eu entendi tudo, eu entendi tudo!
No Museu do Trem, no RJ, com um pano imenso aberto no chão, Demóstenes, artista maravilhoso que vive em
Tiradentes, ensina as crianças a bordarem em grupo, no desenho que ele fez ali, na hora. Enquanto isso leio meu livro
Maria Fumaça Cheia de Graça.
As crianças viajam enquanto bordam. Sobem no trem
junto comigo. E vamos juntos, a poeta, o ilustrador, as crianças, nessa aventura da criação, já que somos os únicos animais que criamos coisas e mundos.
A leitura compartilhada, a Roda de Leitura, que aprendi
com a Suzana Vargas, é algo maravilhoso, possibilita além
da emoção, um adentramento no outro, a descoberta de
mundos ocultos no outro.

***
Tenho um Clube de Leitura em casa. Não fazemos leitura
compartilhada, cada leitor lê o livro indicado na sua casa,
mas as discussões sobre os livros foram criando um elo tão
imenso entre as pessoas, algo tão forte e indestrutível que o
grupo acabou virando uma família.
Quando faríamos o encontro para ler Sagarana, um amigo me telefonou dizendo que um amigo seu, especialista
em Guimarães Rosa soube disso pelo blog e pedia para vir.
E veio. Com sua mulher Ana, dona de uma voz magnífica
e uma lindíssima delicadeza e seu irmão Ronaldo, músico
talentosíssimo.
Cristiano Mota Mendes veio e ficou em minha vida como
farol.
Lemos juntos, trocamos livros, sensações literárias, poe
mas.
Porque eu tenho que ter amigos que possam conversar
comigo de livros. É imprescindível. Quando falamos de livros, falamos de tudo.

***
Abro a mensagem. Ela me diz que é uma professora de
teatro que trabalha com jovens ex-dependentes químicos
em tratamento. Uma turma bem complicada. Era a primeira
aula e ela pergunta a eles que lembranças traziam da escola.
Uma adolescente, ex-dependente de crack, se levanta, fica
em postura de bailarina e fala o seguinte poema:

A BAILARINA
Caminha na ponta dos pés
a bailarina,
como se o circo fosse feito
de neblina:
Vai bailar a bailarina,
vai voar a bailarina
e é tão fina, tão fina...
vira vento a bailarina,
vira nuvem, vira ilha,
e num último salto
ilumina o palco,
transformando o silêncio
em maravilha.
E diz meu nome no final. E diz que é só do poema que
ela lembra.
A poesia ocupou um espaço de cura. Do resto ela não se
lembra.

***
Com um pequeno, minúsculo livro debaixo do braço,
Tantos Medos e Outras Coragens, fui até Sevilha na Espanha
receber meu diploma da Lista de Honra do I.B.B.Y.
Então conheci Juan Arias, escritor e jornalista, com quem
me casei e fiz do espanhol minha segunda língua.
Uma musicista me pede que leia um original seu. Kalu
Coelho. Ela me diz que é minha leitora desde muito tempo.
Ela escreveu um diário belíssimo durante a sua gravidez e
eu leio comovida.
Então nos encontramos pessoalmente. Kalu me conta
que no espelho do banheiro da sua filha Luna, de quatro
anos, escreveu o meu poema Menina Vaidosa, do livro Caixinha de Música, que foi musicado pelo meu filho Guga:
Kalu musicou, ela também, alguns poemas e me diz:
Seus poemas já trazem a música implícita. O músico só precisa recolher.
Ela me diz que a minha poesia ocupa tanto espaço na
sua vida, que até me conhecer, eu era como uma entidade.

MENINA VAIDOSA
Menina vaidosa é assim:
colar de areia,
anel de lua cheia,
brinco de jasmim.
Menina vaidosa é assim:
pulseira de brisa,
broche de estrelas,
cheirinho de alecrim.

***
Há dentro de mim um mar de histórias de leitores.
Uma cordilheira de leitores, anônimos, até que algum se
ilumina, entra no palco e adquire nome e vida.
Os livros que leio, os livros que escrevo, são a minha vida.
Os que leio fazem com que eu viva ao mesmo tempo em
muitas dimensões.
Os que escrevo me levam por aí. Com eles já andei pelo
Brasil e por alguns lugares do mundo.
São os livros que me conectam com as pessoas. São histórias e poemas que vão fazendo outras e outras histórias. E
outros poemas.
Então esse relato não tem como acabar, porque amanhã, ao dobrar a esquina, posso me encontrar com algum
leitor anônimo e descobrir seu nome e sua luz.
Posso me sentar ao lado de uma pessoa num ônibus ou
no Banco, que lê um livro que amo furiosamente e começamos a conversar e descobrimos tantas coisas em comum e
já viramos amigos de infância.
Enquanto eu viver este relato não tem fim.

