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Notícias de Bordo e Cantos de Fuga e Ancoragem33 

Linhares Filho 

Agradeço a Deus, de quem tudo provém, a centelha com que me ilu
minou o cérebro e a emoção com que me edulcorou o peito de versejador, os 
bons ventos que fez rondar o barco de que se emitiram essas Notícias de Bordo 
e esses Cantos de Fuga e Ancoragem, enfim pelas aragens providenciais que fez 
soprar sobre este exitoso evento, em que recebo o apoio da presença de tantos 
amigos, sentindo-me feliz pelo desempenho da missão de poeta. Em verdade, 
nessa missão, em obediência aos desígnios divinos, vejo-me recriador, profeta, 
defensor do povo, cultivador do Sehnsucht enquanto "inquietação perpétua'', 
e considero-me preso à tridimensionalidade do tempo, ao presente, ao passa
do e ao futuro, cultivando sempre o Sonho, estado que me identifica como 
homem e me encaminha para a plenitude do Ser. 

A metáfora marítima persegue-me, levando-me a construir, como diria 
Geir Campos, uma "Metanáutica'' e, para significar poeticamente o itinerário 
existencial numa época de avanços tecnológicos e científicos, com trens-bala, 
metrôs e naves espaciais, prefiro ficar com o barco e o mar, e movido pela 
busca ininterrupta da Essência da vida e da ânsia da descoberta, atitudes estas 
do povo de nossas origens, o qual, através das ondas, jamais chegou ao porto 
último. E sou profundamente marcado pela cultura lusitana, além do mais 
por ser professor de Literatura Portuguesa apesar da intensa brasilidade dos 
meus sentimentos. 

Além disso tudo, embora não me desligando de minha origem sertane
ja de homem da caatinga, o mar seduz-me pelo seu encanto, pelo seu mistério, 
pelo sentimento de aventura que suscita e pelo símbolo que traz da Vida e da 
Morte, esta um dos motivos recorrentes em minha poesia, por ser ponto defi
nitivo da existência e, enfim, o começo da verdadeira vida na minha ótica de 
cristão católico, que espera seja ela o passaporte para a eternidade feliz. 

As Notícias de Bordo quais são? As aéreas, as levadas pelo vento. E eis 
que esse elemento encantatório, um dos quatro da natureza, é o responsável 
como Hermes pela transmissão da mensagem dos deuses, portanto, da Poesia. 

33 Palavras proferidas no Centro Cultural Oboé, a 22 de março de 2007, por ocasião do lança
mento desses livros. 
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Drummond fala das "aragens conversadeiras, I ágil correio do universo". Con
tra a visão de "objetivismo absoluto" de Caeiro, Fernando Pessoa conceberia 
platonicamente que o vento "Fala-me de muitas outras cousas. I De memórias 
e de saudades/ E de cousas que nunca foram." Francisco Carvalho entende 
que da partilha de bens a ele "coube o vento". Pois esse elemento da Natureza, 
que leva as notícias de bordo, ele, um mito, logo, "o nada que é tudo", se, por 
um lado, representa a inutilidade e a efemeridade, por outro simboliza a ma
gia, o poder, a agilidade da Poesia. 

Que são os Cantos de Fuga e Ancoragem? Polissemicamente, músicas ou 
poemas e lugares. Cantos de diásporas, de evasões, pelas quais a mimese atinge 
epifanicamente a catarse. A ancoragem espero que não seja de parada definiti
va, mas a da "calma antes da partida, I que ocorrerá com nova aurora", como 
escrevi na "Canção de Ancoragem", de Andanças e Marinhagens. Claro que 
confio ser para Deus a última fuga e esteja nele o derradeiro porto. Mas, antes 
deste, a Amada, que atende pelo nome de Mariazinha, é o destino do êxodo 
e da ancoragem, porque nela está a tríplice modalidade do Amor: eros, filia e 
ágape, portanto, para mim, junto com a Eucaristia, uma antecipação do céu. 

Não canto sozinho o mar. Como se sabe, há uma tradição e uma per
manência de vozes, fazendo coro, em nossa língua, com o meu canto ma
rítimo: Luís de Camões, João de Deus, Antônio Nobre, Camilo Pessanha, 
Fernando Pessoa, Miguel Torga, Sophia de Mello Breyner Andresen, Manuel 
Alegre, todos celebraram em Portugal o oceano. No Brasil, Gonçalves Dias 
em "O Mar", de Primeiros Cantos; Castro Alves em "O Navio Negreiro"; Vi
cente de Carvalho em poemas como "Palavras ao Mar", "Cantigas Praianas", 

''A Ternura do Mar"; Jorge de Lima na Invenção de Orfeu; Cassiano Ricardo 
em "Declaração de Amor" e outros pontos de Martim Cererê; Augusto Fre
derico Schmidt em "Canto do Estrangeiro", de Navio Perdido; Lêdo Ivo em 

"O Nome dos Navios", de Mar Oceano; Artur Eduardo Benevides sobretudo 
em O Tempo, o Caçador e as Cousas longamente Procuradas; Gerardo Mello 
Mourão, que há pouco nos deixou, na Invenção do Mar, Geir Campos em Me
tanáutica; Ivan Junqueira em "O Mar e sua Orla Solitária", de Três Meditações 
na Corda Lírica; Neide Archanjo em As Marinhas; José Rodrigues de Paiva em 
Memórias do Navegante; Nilto Maciel em Navegador, Cristiane Marinho em 
Diário de Bordo: uma antiepopéia. Essa freqüência do motivo marítimo atesta 
a sua essência e modernidade. 

Meus amigos, diante da misericórdia de Deus para com a minha indig
nidade, propiciando-me tão significativas razões para alegrar-me, sou levado a 
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cantar como o salmista: Haec dies, quam ftcit Dom i nus: exsultemus et laetemur 
in ea. ("É este o dia que o Senhor fez: exultemos e rejubilemos nele.") Além 
de eu assistir hoje ao nascimento de dois filhos espirituais, lançados para que 
cumpram o seu destino de fecundar espíritos, tenho o prazer de ver junto a 
mim, para abraçá-las, essas que chamei "pilastras do meu sangue", minhas 
filhas, Maria da Conceição, Mônica, Catarina e Isabel, que vieram conferir 
de perto e receber concretamente um quinhão da verdadeira herança que lhes 
deixo, o Sonho, doçura com que salgarão o peito, para que não apodreçam, 
como o fizeram com meu peito as doces águas do rio Salgado; o Sonho que 
lhes abrandará o coração para se relacionarem com os semelhantes e poderem 
possuir a terra; o Sonho que pode equivaler à vontade propulsora, que as fará 
desfrutar a vida e enfrentar a morte; o Sonho que as humanizará sempre e que, 
por assemelhar-se à esperança, as levará a ancorar na felicidade do Amor, que 
é o próprio Deus. Essa a experiência que transmitirão em ensinamento aos 
meus netos Filipe, Camila e Lucas, conseqüentes beneficiários, como almejo, 
de minha herança espiritual. 

Motivo ainda de comemoração com os amigos é o fato de também hoje 
ocorrer, na Academia Brasileira de Letras, o lançamento da Revista Brasileira, 
publicação que atinge o seu 50° aniversário, e que estampa o meu ensaio sobre 
Plenilúnio, de Lêdo Ivo, graças a cujo prestígio esse estudo de interpretação e 
crítica se publica. 

Confiei ao poeta Carlos Augusto Viana, que acaba de receber o prêmio 
UNIFOR de Literatura, a apresentação de meus livros. Escolhi-o devido à 
comprovada sensibilidade de poeta e de crítico desse estimado amigo, que 
depois de honrar-me sendo um meu aluno-mestre no Mestrado em Letras 
da Universidade Federal do Ceará, honra-me agora por ser meu confrade na 
Academia Cearense de Letras. O teor comovente e criativo da poesia de Carlos 
Augusto eleva-o à altura de um lírico admirável, e a agudeza interpretativa 
de seus estudos literários confere-lhe autoridade para as singulares opiniões 
críticas que emite. Daí a beleza e a força de convencimento do seu juízo sobre 
meus livros, com o qual soube disfarçar a generosidade pela amizade que me 
dedica. Por ser hoje o seu aniversário natalício, não gostaria de ofertar-lhe o 
presente grego do fardo da recente apresentação, mas só o louvor que o poeta 
merece. Em todo caso, fico-lhe profundamente agradecido por suas palavras. 

O atual evento encontra-se sob as bênçãos da força aniversária não só 
de Carlos Augusto Viana, mas também de outro grande poeta, Horácio Dídi
mo, companheiro do grupo SIN, o qual festejará amanhã o seu genedíaco. E, 

167 



por falar em grupo SIN, desejo congratular-me com todos os companheiros 
desse movimento, que comemorará proximamente, em 2008, quarenta anos 
de fundação e contará com um prometido estudo de Rodrigo Marques, que já 
me entrevistou inteligentemente, com esse objetivo. 

Confesso-me penhorado pela delicadeza e alta inspiração dos sonetos 
com que o poeta maior, Francisco Carvalho, homenageia-me num dos livros 
hoje lançados, como também pelo estudo que me enviou sob o título "Festa 
do Intelecto", uma extraordinária página de interpretação e crítica. Considero 
o seu pronunciamento a melhor opinião que escreveu sobre minha modesta 
poesia. Naturalmente a sensibilidade do poeta e a atenção do amigo guiaram
no na produção de um escrito que tanto me agradou. Se não acreditasse na 
seriedade de sua crítica, inclinar-me-ia a vislumbrar generosidade, apenas, em 
suas palavras. Mas decerto elas representam para mim, dada a autoridade in
telectual de um poeta de sua estirpe, um verdadeiro prêmio, a valorizar o meu 
trabalho. 

Grato confesso-me também ao amigo José Telles, poeta de escol, que, 
com exuberância de meios, dedicação fraterna e prestÍgio de líder, muito em
preendeu para o bom êxito deste lançamento. 

Inclino-me em reverência aos que, com a sua autoridade crítica, ilus
tram as contracapas e as orelhas de meus livros: Carlos Drummond de Andra
de, Lêdo Ivo, Gilberto Mendonça Teles, Ivan Junqueira, Abgar Renault, Artur 
Eduardo Benevides, Sânzio de Azevedo, Caio Porfírio Carneiro, Nilto Maciel 
e Edmílson Caminha. 

Agradeço ainda aos editores e amigos Geraldo Jesuino e Luiz Falcão, e 
neles às editoras lmprece e Imprensa Universitária, pelo cuidado e competên
cia na confecção dos meus dois livros, ainda ao primeiro e a Heron Cruz pela 
respectiva concepção das duas capas verdadeiramente artísticas. 

Meu muito obrigado a Fernanda Quinderé pelo modo afável e a habili
dade com que me entrevistou no seu apreciado programa da TV Diário. 

Um caloroso agradecimento aos anfitriões desta casa, Newton Freitas 
e Tarcísio Tavares, impecáveis como produtores de eventos em nosso meio, 
movendo admiravelmente a máquina propagandista de que dispõem para a 
glória da cultura cearense. 

Aos meus familiares, aos conterrâneos de Lavras da Mangabeira, aos 
colegas e alunos, aos amigos em geral, meu profundo reconhecimento pelo 
júbilo que me trouxeram deste convívio. 

Se, conforme o axioma clássico, "poetas por poetas sejam lidos e enten-
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di dos", o vosso gosto de consumidores de poesia pelo próprio fato de terdes 
aqui acorrido, torna-vos a todos poetas, oh! meus amigos, sobretudo pela lei
tura que fareis, confirmando vossa adesão ao espírito do poético. Que sejais 
todos poetas assim, é o que almejo, é o que prego, é o que defendo, para que 
a nossa sociedade se transforme, se musicalize, se humanize e, a partir de 
vós o mundo mau e violento, materializado e perverso, a abrigar tanta fome 
e sofrimento, melhore e se regenere, pois, quanto a mim, no ensejo deste 
banquete espiritual, repetindo Jorge de Lima na "Distribuição da Poesià', "Só 
tenho poesia para vos dar. I Abancai-vos, meus irmãos." Sonhai, pois, nunca 
acomodados ou abúlicos, mas cheios da perene inquietação de quem busca. 
Sonhai assim, e sereis ainda mais poetas, mesmo que não componhais versos. 
Sonhai inventando os instantes de cada dia. Sonhai, e sereis poetas. Poetas 
sereis e mais humanos. 
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