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A Associação de índices textuais que gravitam em torno dum mesmo 
núcleo semântico ao longo da tessitura discursiva de Gilson Nascimento su
gere-nos a recorrência de processos interpretativos que propiciem o sucessivo 
desvelamento dum mesmo que univocamente se repete em acordes de enun
ciados diversos, como variações orbitando e se desenvolvendo em torno duma 
matriz existencial, sede e fulcro de memórias, de associações interiores que 
afloram, por natural afinidade, à superfície, de lembranças e de evocações vi
venciais que compõem uma delicada e elegantemente urdida trama de rastros 
refletindo-se no espelho do presente. 

A impregnação nostálgica de saudade que exala do seu texto, idealmen
te conjugando a presença na ausência e a proximidade na distância, acorda
nos duas hipóteses que, longe de se excluírem, se interligam por representarem 
aqui estágios de apreensão desta pulsante realidade anímica que é o mundo da 

escritura gilsoniana. 
A primeira, de natureza mais fenomênica, indica a ressonância simbó

lica do que se sucede no espírito do narrador; quanto à segunda, desta proce
deria, pois tal sucessão constitui-se no efeiro duma causa que prefigurar-se-ia 
no psiquismo inconsciente e que ao fragor de ondas vibratórias em estágios 
conseqüentes repercutiria conformando-se em linguagem através da qual se 
representa. 

"Os temas me assediavam, pareciam gente viva, cobrando, insistindo, 

cobrando uma velha dívida." 
Neste, como em inúmeros outros enunciados, percebemos sons de an

terioridade significativa, vozes e/ou Eus emergindo das camadas profundas da 
subjetividade, ressoando no espaço movente e co-movente de sua composição, 
a sugerir uma análise de cunho psicanalítico que, priorizando as instâncias de 
representação discursivas, consiga "rastrear ou auscultar" o lacaniano dizer do 
sujeito do inconsciente, cometimento especializado, é bem verdade, porém re
lativamente mais acessível em se tratando do gênero literário eletivamente cul
tivado pelo nosso autor, no qual a interioridade transborda mais facilmente. 
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"Não se fala, portanto, ao sujeito. Isso fala dele e é aí que ele se apreen

de", ou 
"A presença do Inconsciente, por se situar no lugar do Outro, deve ser 

procurada, em todo o discurso, na sua enunciação." (]. Lacan, "Position de 
l'Inconscient", in Écrits) 

Inferências produzidas pelas alusões, tropos, proposições alegorizantes, 
repetições, animizações recorrentes, além de outros recursos e ocorrências lite

rárias (que mais pertinentemente podemos chamar de "irmanações" pelo sen
tido de intimidade que induzem entre a natureza e o narrador) em delongados 
fragmentos descritivos que permeiam a sua narração, suscitando também uma 
transposição de sentido, referendam uma distensão da saudade. 

No plano genérico objetivo de suas crônicas já claramente se evidencia 
uma modulação temporal assumindo enfaticamente o primeiro plano, me
diante a sucessão dos episódios narrados que se contextualizam quase sempre 

"nos longes da meninice, num passado remoto, em lembranças já envelhecidas" 
de nossa terra. 

O que podemos conclusivamente apreender como uma das característi

cas- e qualidades- capitais a impregnar as crônicas de Gilson é o seu espaço 
de recolhimento e silêncio na Beleza que se distância, contagiando o leitor e o 
incitamento, exrratextualmente, a evocar ou descobrir aquela correspondência 
natural que Rilke afirma dever enlaçar o autor e sua obra. 

Gilson recolhe no espelho literário que reflete o seu espaço d'Alma, a 
Poética da Arte na Vida e da Vida na Arte, fazendo desabrochar, com natural 
magia, o seu verbal caleidoscópio de Imagens e Ações, que a plurivelocidade 
de Marly Vasconcelos também escolheu. 

A par da incerteza que lhe confere uma autenticidade vivencial facil
mente reconhecível, a amena prosa de Gilson flui com a equilibrada elegância 
de quem, senhor de uma linguagem ricamente evocativa, conserva o frescor 
de observar e de colher ávida cotidiana com espontâneo interesse e com tran
qüila admiração, sendo de se ressaltar a transparência com que a reflete no 
espelho de sua sensibilidade, e a comovente singeleza com que o faz. Gilson 
parece, na verdade, escrever como quem respira, o que reverbera agradavel
mente em quem o lê, criando como que o ritmo dum suave e envolvente 
encantamento. 

Assim, através de uma prosa de grandiloqüências, de pretensiosos arti
fícios originalizantes e de efeitos literários experimentalistas que muitas vezes 
buscam, através da forma, ou mesmo da ambigüidade ou da polivalência ao ní-
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vel do significado, ferir de espanto, aturdir, chocar ou apenas até surpreender a 
recepção da mensagem pelo leitor, o gênero literário através do qual houve por 
bem ser Gilson escolhido por suas Musas interiores é exercido duma maneira 
que embala o leitor liricamente, induzindo-lhe um espontâneo assentimento 
na medida em que o dom da palavra, das associações e das imagens nele ressoa 
acendendo-lhe, de sob a superfície da leitura, uma cúmplice empatia. 

Na proverbial modéstia que aureola o homem afável e gentil, e que 
-como não podia, no seu caso, deixar de ser - permeia indisfarçavelmente o 
escritor em consonância com a visão rilkeana, é que talvez resida o incontami
nado segredo da sua prosa mais vivaz, despida de adornos e atavios, mas cálida 
e rica da vida que transpõe em verbo. 

Cumpre, ademais, ressaltar que o nosso autor também domina, muito 
naturalmente alias, a enunciação harmoniosa das suas seqüências sintagmáti
cas no seu aspecto sonoro, imprimindo-lhes uma musicalidade que Rui impe
lida como as ondas de águas mansas. 

Prossiga, meu amigo, sob a luz mortiça mas tantas vezes transfigurada 
de saudade, o seu extático caminho, pois você mesmo já constatou que "as 
belezas não morreram, perderam um pouco a força, estão com outros tons, 
mas tão vivas quanto nos outros dias." 
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