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DEPOIMENTO SOBRE MINHA POESIA
Sérgio Mattos

Vivo numa época na qual quem tem ousadia, quem corre
riscos pode dar certo. Vivo numa época em que as oportunidades são múltiplas e os valores incertos. Tudo pode depender da
simpatia de um grupo ideologicamente afinado que pode endeusar ou destruir um artista seja ele da palavra, dos pincéis ou
das notas musicais. Com a mesma facilidade, também, podem incensar quem, às vezes, não merece.
A verdade é que tenho corrido os riscos de meu tempo de
vida, sobrecarregado pela necessidade de ser um cidadão produtivo para garantir a sobrevivência. Renunciando ao lazer pelo
trabalho, ou pela dedicação à pesquisa e ao ensino. Renunciando a horas de sono em troca do prazer da leitura e, principalmente, do processo de aprendizagem eterna do construir poemas,
unindo sensibilidade e observações racionais, buscando transmitir de maneira direta, simples e comunicativa o meu recado.
É nesta procura que tenho experimentado todas as formas de
comunicar pela poesia.
Tenho procurado retirar os poemas dos livros, colocando-os em poster-poemas ilustrados, pois o poema também pode
ser admirado nas paredes, como obra de arte, ou nas telas dos
microcomputadores por meio da Internet.Tenho buscado também dar outra vida aos poemas, que estão sendo musicados,
permitindo uma comunicabilidade extraordinária. A popularização do poeta e do poema interpretado por atores tem sido
uma constante nas performances, nas quais podemos reencontrar, nos recitais e leituras públicas de poemas, a tradição oral da
poesia. Esta tem sido uma busca consciente, na qual não temo
XXI
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vir a ser criticado ou classificado por quem costuma fazer juízo
de valor.
Estes processos de difusão poética ampliam a relação do
produto final do poeta, a ideia-poema, com o leitor que assim
interage com o poeta/poema e recria vivências dentro de seu
próprio mundo. O poeta e o poema devem provocar este momento de reconstrução perante o leitor. O poeta deve provocar
o leitor fazendo com que ele encontre, no fundo de sua alma, o
sentimento perdido, a sensibilidade embrutecida, fazendo-os
aflorar, despertando lembranças e desejos. Se isso acontece, creio,
o poeta deixou de ser aquele ser que produz solitariamente,
aquele ser hermético cujo fruto só está ao alcance de uns poucos leitores dentre os quais existem alguns que fingem ter percebido a mensagem por modismos ou para serem aceitos nos
círculos que frequentam, aparentando possuir uma cultura que,
muitas vezes, não passa de uma fina camada de verniz adquirida
nas orelhas de livros.
Acredito que a poesia tem de ter um caráter universal para
permanecer. Ela deve estar acima da política e das ideologias.
Ela tem de apresentar os valores comuns a todos os homens,
independente de época; como disse Baudelaire, “a poesia é a
distância reencontrada” e a esta definição acrescento que a poesia é a soma de todas as fases da vida, com suas descobertas,
vivências e valores que transformam a criança de hoje no adulto de amanhã. O poeta tem de dominar as palavras e com elas
adestrar suas emoções, pois como disse João Cabral a poesia é “o
laboratório da linguagem”. O poeta é o artista/criador capaz de
captar a poesia presente no andar de uma mulher, no voo de um
pássaro, nos elementos da natureza e transmitir toda a felicidade e a beleza que a vida nos oferece.
Há quem aponte que minha poesia não é engajada, nem eu
acredito que a poesia e o poeta tenham que ter a responsabiliXXII
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dade de salvar o mundo. Mas, o poeta deve registrar seu tempo
e realizar a busca incessante da verdade sem ter de transigir
ideologicamente. O poema é o instrumento de que o poeta se
utiliza no seu papel de conquista da realidade.
Há quem diga que escrevo prosa em forma de poesia. Entretanto, no meu entender, minha poesia não pode ser rotulada.
Ela nasce livre e depende do momento poético em que esteja
vivendo. Indo de encontro a Mário Quintana e a João Cabral
de Melo Neto, que são contra a datação em poesia, meus poemas sempre foram datados para que se possa constatar o mundo
real no momento da criação. São datados para que o leitor possa
perceber os altos e baixos do processo poético ao longo das
fases da vida, para que o leitor possa interagir com a vivência e
a experiência do poeta, do ser vivente.
A prática de datar os poemas, desta forma, independe do
tempo que levou para ser construído, independe das lapidações
que tenha sofrido. Ao ser concluído, preservo o poema tal como
foi criado na época, na forma e no conteúdo. Quanto à prática
de datação, há quem prefira identificar o número de versões de
um mesmo poema, que pode ser trabalhado ao longo do tempo
ou por uma simples exigência da maturidade do próprio poeta.
A verdade é que, por um motivo ou outro, vários artistas continuam lapidando suas preciosidades em busca de atingir a perfeição, mas isto não precisa ser escondido do público leitor,
principalmente quando os poemas aparecem modificados em
novas edições. Contrário a esta prática, prefiro conservá-los como
foram criados, registrando, na data, o contexto, a realidade e o
sentimento do momento.
Assim sendo, diria que minha poesia nasce naturalmente
como fruto da dedicação e depuração artesanal, sem a pretensão
de querer atingir os requintes e habilidades de versejadores como
Teodoro de Banville.Ela é espontânea quanto à naturalidade e à
XXIII

S ÉR G I O M AT TO S

simplicidade, não quanto ao ato de surgir plena e perfeita como
um resultado de arrebatadora inspiração metafísica, em que não
acredito. Ela é despojada de disfarces, mas sempre que possível
procuro recheá-la com doses de ironia.
Não faço poesia hermética. Procuro a simplicidade das palavras para comunicar minha mensagem, optando assim por um
ritmo poético mais livre e amplo. Quase toda a minha produção apresenta-se em versos livres. Essencialmente, considero-me um eterno aprendiz de poeta lírico.
Tenho buscado um estilo próprio do produzir poemas, mas
percebo, claramente, a influência do jornalismo diário neste processo. Na produção poética procuro a mesma comunicação direta e simples tentada no jornalismo, visando dar o meu recado
de maneira correta e objetiva. É claro que, apesar deste direcionamento bastante diferenciado, alguém poderá identificar influências de A ou de B. Li tudo e continuo lendo e relendo sem
qualquer preconceito, pois para mim poesia é como uma bíblia,
cada vez que lemos um poema, podemos descobrir, sentir ou
apreender algo novo que não havia sido percebido na primeira
leitura.
Impossível seria enumerar todos, mas, ao longo dos anos,
tenho lido clássicos, parnasianos, modernistas e contemporâneos. Destaco alguns dos meus poetas preferidos, não necessariamente nesta ordem: Eliot, Pound, Maiacovski, Neruda e Pessoa.
Augusto dos Anjos, Castro Alves, Jorge de Lima, Gregório de
Mattos, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Vinícius, Drummond, João Cabral, Quintana e Manuel Bandeira. Não citarei
meus contemporâneos e poetas locais, que admiro, para evitar
omissões.
A poesia pode ser feita sem rima e métrica, pois as fórmulas
foram abolidas desde o modernismo. Mas o poeta pode rimar,
sem metrificar. Ele pode criar em versos livres e sem formas
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fixas, transformando o espírito poético. O impulso poético existe independente de rima ou de métrica. Particularmente, gosto
das rimas nos versos, como marcadores de compasso sonoro, e
tenho perseguido esta rima desmetrificada, principalmente quando, em microversos ou quase haicais, misturo a fórmula proposta por Guilherme Almeida quanto à rima, desprezando,
entretanto, a métrica, quando não desprezo as duas.
Adaptando o haicai à nossa tradição poética, Guilherme
Almeida propôs, mantendo o ritmo estrófico ternário, uma estrutura de versos de cinco/sete/cinco sílabas métricas, com duas
rimas unindo o primeiro com o terceiro verso e outra interna
no segundo verso, ocupando a segunda e a última sílaba. Na
verdade, ele criou um modelo para o haicai em português, que
nada tem a ver com o haiku japonês.
Seguindo este modelo, identificado por muitos como sendo um micro-soneto parnasiano, Guilherme Almeida oferece
aos poetas que o utilizam uma oportunidade de exibir sua perícia técnica. Tenho utilizado, em micro-poemas, o exercício
desta rima proposta por Guilherme e esta é uma prática extremamente trabalhosa e desgastante, mas ao mesmo tempo um
desafio e um risco que traz satisfação também.
Alguns leitores, talvez, por desconhecerem a proposta, podem achar que estamos apenas brincando com as palavras, abusando do seu valor fonético ou praticando um jogo verbal. Não
sei se vale a pena tentar explicar o poema pelo poema, entrar
numa discussão estéril, pois a aliteração e assonância são recursos naturais de todo e qualquer processo poético.
Em minha produção poética procuro internalizar cada verso. E assim, pensamento e vida se interpenetram no poema.
Observo o cotidiano em busca de identificar um sentido poético. Acredito que o poema deve procurar atingir o leitor, despertando nele associações e lembranças, permitindo-lhe navegar
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nas entrelinhas (ou entre versos) recriando suas próprias situações e vivências, fechando um círculo de comunicação entre o
poeta e o leitor.
Em síntese, procuro fazer uma poesia que é uma espécie de
celebração do cotidiano. Com uma linguagem simples, sem falsos apelos de sublimidade, procuro falar do homem e de suas
aflições, do amor, dos sonhos, decepções e das nossas aspirações.
Não abuso de recursos metafóricos nem de adjetivos desnecessários. Procuro realizar um trabalho intelectual pragmático:
dar o meu recado objetivamente e o meu testemunho lírico a
respeito de nosso tempo.
Assim entendo a poesia e assim procuro construir meus
poemas.
Esta publicação, Essência Poética, contém os nove livros que
produzi ao longo de minha caminhada, oito deles já publicados
e o último, Restantes, com poemas inéditos de várias épocas.
Essência Poética se deve ao fato de estarmos comemorando
45 anos desde a publicação do meu primeiro poema em letra
de forma.
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NAS TEIAS DO MUNDO

PREFÁCIO
Carlos Eduardo da Rocha*

Pedro Nava, no prefácio que escreveu para o Poemas Bissextos, de Fernando da Rocha Peres, dá o significado literal da palavra prefácio, que é “discurso preliminar posto no limiar de uma
obra para explicar de modo sucinto suas finalidades e intenção
com que foi concebida”.
Dentro desse conceito os próprios autores prefaciando suas
obras explicavam suas intenções como fizeram desde a antiguidade até o século XIX.
Como Pedro Nava, considero a inutilidade de explicar a
poesia, na verdade um poeta não necessita de explicação para a
sua obra, o poema como o amor é determinado e acontece.
O que precisa mesmo o poeta é apenas lançar a sua mensagem, com o espírito verdadeiramente da poesia, como está fazendo Sérgio Mattos em seu livro Nas Teias do Mundo.
Os seus belos poemas refletem o mundo próprio do poeta
e as teias são urdidas com os fios de um terno lirismo onde a
pureza da infância é uma constante de poesia:
Vez por outra
em sonhos eu sinto
a lembrança da criança
que um dia deixei de ser.

No poema metáfora número dois evoca o sentido lúdico
das primeiras emoções amanhecentes:
O mundo dos brinquedos
entardeceu no tempo.
* Carlos Eduardo da Rocha era poeta, crítico de artes e membro da Academia de
Letras da Bahia. Assinou o prefácio de Nas Teias do Mundo, lançado em 1973.
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Ainda em outros poemas a nostalgia da inocência poética
cresce numa afirmação comovedora quando diz:
Se me fizessem calar,
as paralelas linhas da distância
me ensinariam a falar,
pois sou criança.

Outras teias mais fortes de conteúdo emocional se entrecruzam na poesia de Sérgio Mattos quando os temas de amor,
despidos da sensualidade vulgar, reforçam a trama de suas
teias:
Minha dor se dilui
e enquanto teus dedos deslizam
em meus cabelos
renasce mais uma estrela infinita.

Em outros versos um lirismo exaltado como que é proclamado pelo poeta quase num grito de afirmação:
Andei exclamando paixões
e interrogando amores.

E nessa exaltação lírica o poeta Sérgio Mattos afirma-se
numa atitude intimista, rara em nosso mundo de hoje de tantas
preocupações de massa:
Permaneço disperso, sentindo o teu perfume
e tua presença, suspensa nas nuvens da imaginação.

Em muitos dos seus pequenos poemas, mesmo quando sentenciosos, Sérgio Mattos não abandona o seu temperamento
lírico, e o seu poema Rebeldia é curiosamente uma violência
inconcebível num poeta de tanta mansidão:
6
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Despedacei uma rosa
e me deitei de costas para a lua


O título do poema e as reticências confirmam a atitude
poética de valorizar, ainda que com uma vaga ironia, dois dos
maiores lugares comuns da eterna poesia lírica, a rosa e a lua.
Sem hermetismos tão em moda, os poemas de Sérgio Mattos construídos com a boa matéria da palavra e valorizada, repito, não necessitam de prefácio. A simples apresentação dos seus
versos é o que de melhor posso fazer e o único prefácio que me
permitiria por convicção e também pela certeza de que somente a vivência do poeta mais velho, e só por isso, me foi solicitada
a honrosa missão de apresentar um novo poeta, o que faço com
muita alegria e com uma SAUDAÇÃO.
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ORELHA
O VIGIA DO TEMPO
Guido Guerra*

A revista Experimental revelou-nos um excelente aprendiz
de poeta: Sérgio Mattos. E o aprendiz se fez poeta. Confirma-o,
agora, seu livro Nas Teias do Mundo, ora editado pela Empresa
Gráfica da Bahia. E Sérgio soube aprender, soube amadurecer,
crescendo em seu ofício: “o raio/ regou/ regaço/ da amada/ o
raio/ partiu/ pariu/ pereceu/ de saudades/ numa noite de trovoada”.
Com efeito, uma das características de Nas Teias do Mundo é
a secura verbal, uma contenção que não castra a emoção nem
sacrifica sua poesia:“reguei flores, flores da vida/ flores da morte” – um lirismo seco, denso, longe de qualquer pieguismo, sobretudo na procura do menino que o poeta foi.
Importante, a par disto, é que, ao registrar seu tempo, Sérgio
Mattos não compromete os valores de sua poesia, porquanto
não perde a noção do homem e dos valores do homem:“chorei
larvas/ e comi carvão”. Por outro lado, o poeta não ignora o
conflito de sua geração, quando, sem qualquer imediatismo, registra o desencontro: “com ele andei/ na noite sem lua/ no dia
sem paz/ e no mundo sem Deus”. Ou ainda: “carregaram-me
despido da verdade/ e quando o sentido me despertou:/ sem
rastro, nexo ou resto – nasci”.
Ademais, creio que, num dos poemas deste livro, Sérgio Mattos define sua poesia, seus objetivos e seu marcado
* Guido Guerra era membro da Academia de Letras da Bahia, jornalista, cronista,
contista, romancista e biógrafo baiano. Escreveu a orelha do livro Nas Teias do Mundo no
ano de 1973.
9

S ÉR G I O M AT TO S

partidarismo pelo povo: “o poeta é o vigia do tempo”. Neste
verso solto, está sua consciência de ofício – não a arte pela arte,
mas a arte pelo homem, realizando-se através do homem, existindo em função do homem, começo, meio e fim.
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O TEMPO PASSA
Há pouco tempo,
naquela vila estreita
que o progresso mudou,
existiu uma criança
que nunca mais eu vi.
Criança ativa,
foi crescendo, crescendo,
cresceu.
E um dia partiu
Vez por outra,
em sonhos eu sinto
a lembrança da criança
que, um dia, deixei de ser



(1967)
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METÁFORA 1
Árvores que crescem
são forças revolucionárias
Alocuções de protestos?
– inconformismo –
é o princípio da dinâmica.
Massa (encefálica) em movimento
Reação de causa e efeito
Árvores que crescem
dão frutos secretos:
– elásticos e explosivos –
(1968)
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INQUIETAÇÃO
Já não existe
noite sem luz
– Tudo está claro
Já não existem
a rua sem movimento
e o movimento nas praias
– Queria ter paz para todos
Já não existem
lágrimas nos olhos
e paz nos corações
– Tenho lágrimas para todos
(1968)
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CONCEPÇÃO
O mundo de essências
está nas mãos do poeta
Com as mãos ele articula
o destino de todos os seres
Porque vivemos
num mundo sem custódias
e o poeta é o vigia do tempo.
(1968)
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A UM POETA
para Vinícius de Moraes

Cantando
fez chegar
a meus ouvidos
o sonoro
quebrar do mar.
Era um homem
Um homem
que a tudo descobriu
– era um poeta
Com ele andei
na noite sem lua
no dia sem paz
e no mundo sem Deus


(1968)
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O VENTO SOLUÇOU
Embriagado
teu braço
ao mar tocava
Em princípio melancólico
encrespavas as ondas do mar
enquanto secas folhas dançavam
Sumiram os pássaros
e o sol também
– a cidade emudeceu –
Comovido,
o vento começou a soluçar
(1968)

16

NAS TEIAS DO MUNDO

FORMAS VIVAS
Com vontade estéril,
estavas modulando as sombras
quando de repente
fecundo:
Transformaste todo
o amanhecer.
– e as formas vivas
começaram a correr
(1968)
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EPISÓDIOS
I
Meu olhar estava longe,
sem direção, procurava
as coisas diversas
– Sonhava –
II
Se me fizessem calar,
as paralelas linhas da distância
me ensinariam a falar:
pois sou criança.
III
Desprezível seria
se em torrentes
de lágrimas
alegria buscasse


(1968)
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METÁFORA 6
Em montes distintos
uma vontade lubrificante
nasceu
O espírito vibrou
O corpo executou
E no ventre – corpo,
a vida em carícias flutuou


(1968)
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LACUNA
Nos fragmentos do espaço
no vento esvoaçante
estão os sentimentos esfarrapados
Inundando a terra ensanguentada,
um testemunho é acorrentado
nos anseios da fertilidade.
E na névoa da madrugada,
os pensamentos revoltados
são sepultados
num orvalho de prata
pelo poeta que palpita
em busca da liberdade


(1968)
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METÁFORA 7
O mundo dos brinquedos
entardeceu no tempo
Fechei a janela do dia
e encontrei todo mundo
no meio da noite


(1969)
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SAUDADE
No rosto os restos, às régias
as pétalas, a vela e o fogo
Assinalado no peito entristeci
no tempo e no leito espero
prosternado, sonolento, tua volta


(1969)
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RECAÍDA
Sob o real, a água e o vinho
ancorado em membros e mente
permaneço encerrado entre o
céu e o inferno.
E adormecido em lágrimas
fico entre a vida e a morte
quando a paz me faz pensar


(1969)
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A um só tempo
tornei meus vícios impotentes
e cavalguei nas ondas do espaço.
Pisei os ventos para ouvir o primeiro som,
mas as teias da ilusão
tornaram-me indeciso.
(1969)
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A ILUSÃO PERTENCEU-ME
A ilusão pertenceu-me em sonhos
e com vontade de herói entrelacei-me
entre as armas de tão bela batalha
E a incandescente espada perdeu-se
entre espasmos, enquanto
a ilusão flutuava no espaço
e eu agitava o lençol manchado


(1969)
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TUDO QUE FUI
(dedicado aos que não existiram)

Fui desejo onde as peças nadam
sem um compasso marcar.
Fiz de um saco minha morada
e do sangue meu alimento;
da penumbra, minha companheira,
e do coração, um aliado.
Carregaram-me despido da verdade
e quando o sentido despertou:
sem rastro, nexo ou resto – nasci.
(1969)
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CONDENADO
Reguei flores
Flores da vida, flores da morte.
Queimei paisagens
e namorei a fumaça


(1969)
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BURGUÊS DESAMPARADO
Ao meu lado as palavras são dardos
que ferem e não matam
O meu sangue sobe às faces
e não desce.
Cheio de tristeza, procuro o silêncio
e na penumbra , ferido e despojado,
tento encontrar a TIGELA DE OURO.
Com a espinha torcida no dorso
espero a aurora com remorso,
pois gostaria de flutuar no espaço
preso a um CORDÃO DE PRATA,
numa cálida noite de lua.
(1969)
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REBELDIA
Despedacei uma rosa
e me deitei de costas para a lua
(1969)
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TARDE CHUVOSA
para Raul Sá

Era uma tarde chuvosa
e na vidraça molhada
escrevi um poema


(1969)
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MUNDO DE SOMBRAS
para Genival Freitas

Forjei um mundo de sombras desconexas
onde as flores eram regadas com lágrimas:
A solidão me fez companhia
e juntos afogamos todas as flores
(1970)
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SECA
Cavalguei pesadelos em nuvens brancas
e cantei como cigarra no verão
Andei rios em terra de céu azul,
onde vida – e – morte é sol.
(1970)
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SINFONIA DO AMOR
Há pássaros noturnos que cantam
no alto das casas
Há nuvens brancas na noite
no alto dos céus
Há braços e pernas que dançam
sob uma luz de sombras
e um murmúrio de lágrimas:
– a dança do amor é densa
(1970)
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DESEJO ANCESTRAL
Desejei ser um fóssil
da criação
chorei larvas
e comi carvão.
Foi tudo ilusão


(1970)
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COMUNICAÇÃO
para Quintino de Carvalho

O mundo fatigado cai numa máquina de
jornal
onde uma angústia permanente em
busca da verdade
a todos cega: apenas a notícia existe.
Sinto, não vejo, violência, injustiças e
explosões
Triturar o sentimento é uma fórmula
– a comunicação mágica está no corpo
destroçado das manchetes!
(1970)
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CHUVA DE VERÃO
Raio
quente.
Chuva
fria.
Trovão
no coração
da amada.
O
raio
regou
regaço
da
amada.
O raio
partiu
pariu
pereceu
de saudades
numa noite
de trovoada


(1970)
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CÍRCULO VICIOSO
Num círculo de palavras
me feri e num círculo,
ou circo, me refiz.
Rodei, rondei, circulei
entre ditongos e hiatos,
graves e agudos acentos.
Como sempre,
acabei sonhando no
círculo da vida


(1970)
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CONFISSÃO
Enamorei-me da imensidão.
O ritmo surdo da vida me embalou
Chorei em versos os meus pecados
e passei de um sonho para outro.
Flutuei no espaço como uma pluma
e fugi para o infinito.
(1970)
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QUANDO SINTO
Quando sinto o desencanto, procuro tuas
mãos
que trazem o conforto e me fazem
palpitar.
Permaneço disperso, sentindo teu
perfume
e tua presença, suspensa nas nuvens
da imaginação.
Do papel onde escrevo, tuas curvas
tomam formas
e, como sombras, teu corpo nu, eu vejo.
Um sorriso vago enche-me o rosto
e na tentativa de acariciar-te, ouço longe,
muito longe, passos, vozes e o bater da
máquina de escrever.
Teu corpo nu desaparece, enquanto o
tempo volta a agir
e minhas mãos a trabalhar.
Um leve tremor invade-me a alma
e uma complacente esperança
consola-me, porque tenho certeza
de ao chegar em casa, sobre a cama,
encontrar teu corpo quente
(1971)
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SONHEI HORIZONTES
Sonhei horizontes
vivi entre vírgulas, um hiato.
Andei exclamando paixões
e interrogando amores
(dois pontos)
De repente,
quebrei lanças de solidão
na solidez de teu coração


(1971)
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NOSTALGIA
Medindo o fado hipócrita
despertei minha entorpecida agonia
despojando minh’alma infinita
dos delírios de uma falsa alegria.
Uma revolta incontida desafia
no meu peito um gemido
sonoro, sem lágrimas, que desvia
meu incontido grito endurecido.
Desprezo a cândida falsidade
da ostentação enganosa de teu encanto
acomodado ao fingimento e vaidade.
Melhor correr perigo em pranto
vencer as fantasias e desonestidades
numa mesa, tomando um chope e tanto.
(1972)
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DECEPÇÃO
Logrei o êxito de uma paixão
carregando nos ombros, em prantos,
o peso exato da decepção
por não me ter afogado nos teus encantos.
(1972)
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REGISTRO
Criamos um momento
de calma e esperança,
quando, sem enganos,
nos olhamos e ganhamos tempo.
Senti a ternura de sua mão
e o destino nosso encontro marcou,
abrindo, docemente, uma página da vida
onde nossas mãos se cruzam
e o amor floresce.
(1972)
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CAMINHO DA ESPERANÇA
No simétrico caminho da esperança
meu barco rodeia o espaço
e quando a luz escassa
atrai um tempo frio,
meu sonho se acende,
alheio à própria vida,
e me impele, sem artifícios,
para teus braços.
Minha dor se dilui
e, enquanto teus dedos deslizam
em meus cabelos,
renasce mais uma estrela infinita.
(1973)
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CINZAS
Da espiral da catedral
contemplei a praça
profundamente solitária
de gestos, de ritmo
e de loucos coloridos.
Os últimos acordes
ainda estavam no ar
quando o sino anunciou
o fim de mais um carnaval.
(1973)
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O VIGIA

DO

TEMPO

PREFÁCIO
Antônio Loureiro de Souza*

Sérgio Mattos não é mais um poeta novo. Novo no sentido
de surgimento. Colaborando efetivamente na imprensa, participando de antologias e publicando livros, já se tornou conhecido. Conhecido e apreciado porque, embora jovem, não havendo
atingido, ainda, os 30 anos, a sua poesia é cheia, replenada de
uma intensa carga lírica e poucos não são os seus poemas onde
predomina uma forma conceitual que a maioria dos aedos só
consegue na maturidade. Simples, espontâneo, seguro na afirmação, com imagens surpreendentes pelo conteúdo estético, já
pode ser havido a esta altura, pela crítica mais sisuda, como um
poeta real, verdadeiro, e, não, um fabricador frascário de palavras
alinhavadas ao jeito de poema. Integrando a denominada poesia
nova, libertária, franca, aberta para a análise dos problemas universais, ele se situa entre os jovens que, na Bahia, levam a sério a
tarefa, que vem de dentro de si mesmo, de transbordar emoções,
contagiando o leitor com a força da sua criação artística, o que,
no final das contas, é o fundamental para todos os vates, em
todos os tempos. Se considerarmos que poesia, no seu sentido
mais puro é, como definia Benedetto Croce, a expressão de um
sentimento interior que aflora para transmitir uma emoção legítima, Sérgio Mattos, consubstanciando tal definição, se afirma
poeta. Se há, na maioria da sua produção, um tom, não diríamos
severo, mas sério, mesmo ao abordar temas aparentemente frívolos, é que, como afirmamos já, esse tomo de maturidade é
* Antonio Loureiro de Souza era jornalista, historiador, professor da Universidade
Federal da Bahia e membro da Academia de Letras da Bahia. Escreveu o prefácio do
livro OVigia do Tempo, em 1977.
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uma característica natural e essencial da sua própria natureza
criadora. Até mesmo o amor – fulcro onde se assenta toda a
poesia universal, em todas as épocas – ele trata com um tom de
reserva. A tônica amarga é rara em sua poética. Ficaria antes
com a sentença de Álvaro Moreyra: “As amargas, não”. É que,
em sendo jovem, havendo embora lutado pela vida. Para triunfar pelo estudo, pelo trabalho, sente-se que não é da sua formação espiritual e intelectual ver a vida em estado agônico, antes
iluminada de sonhos e de beleza, onde ele esparge os seus versos
como cânticos de uma alma ansiosa de perfeição.
Na primeira revista de poesias – Experimental-1, coletânea
que reúne quatro poetas, inclusive Sérgio Mattos, publicada em
1968, vai, portanto, para quase dez anos, quando o poeta mal
transpunha o limiar dos 20 anos, já se nota no poema “Metáfora 1” estes versos prenhes de inquietação:
Árvores que crescem
são forças revolucionárias
Alocuções de protesto?
– inconformismo –
é o princípio da dinâmica.
Massa (encefálica) em movimento
Reação de causa e efeito
Árvores que crescem
dão frutos secretos:
– elásticos e explosivos –

Não há contestar o sentido simbológico dado pelo poeta e
a quase oculta mensagem que reveste o poema, explicado no
próprio título, refletindo um sentido de libertação e de universalidade.
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Um ano decorrido desse Experimental-1, surge o de número 2, igualmente enfeixando sete poetas, Sérgio inclusive. Surgem aí, novamente, outras metáforas. Esta, por exemplo:
Sonhos pseudos,
afirmação autômata,
delírio no pensar-ser
dos degraus da política.
Alguns, em linhas
no nacionalismo fogem.
Outros,
na política pelejam
autodeterminando
a busca em afirmação


Será um poema hermético? Metafórico, sim. Jamais hermético. Ao jeito e ao modo, em alguns passos, de certos poemas
de Fernando Pessoa.Se não têm, como os deste, a mesma grandeza, possuem uma força que é bem um índice de aproximação.
Ainda em Experimental-3, do mesmo ano (1969), desta vez
reunindo 11 aedos, todos em plena floração, Sérgio é menos
simbológico. Embora apareça outra “metáfora”, há este “Saudade”, que é um grito, quase alucinado, de amor. Aí entram o
sonho e o anseio. A suave angústia. A eterna espera do seu
outro “eu” para uma integração recíproca. É o jovem de 21
anos amando a vida, amando o amor, desesperado pela ausência
e sentindo o “gosto amargo de infelizes”, de que nos fala Garret.
Senão vejamo-lo:
No rosto os restos, às régias
as pétalas, a vela e o fogo
Assinalado no peito entristeci
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no tempo e no leito espero
prosternado, sonolento, tua volta.

Mas Sérgio Mattos teria que deixar as antologias, as publicações experimentais para aparecer, só, em livro. Há um pequeno hiato de 4 anos,afora publicações isoladas,esparsas nos jornais.
E surge, então, o seu Nas Teias do Mundo, com penetrante prefácio de Carlos Eduardo da Rocha e orelha de Guido Guerra. Já
se nota, então, nos versos do autor, uma nova dimensão, uma
outra valoração na construção poemática. Repetiríamos Guido
quando assevera:“Experimental revelou-nos um excelente aprendiz de poeta: Sérgio Mattos. E o aprendiz se fez poeta”. Mas,
mesmo aprendiz, ele já nasceu, para lembrarmos a lírica portuguesa, um fidalgo aprendiz Querem ver uma mostra ao
acaso?
Já não existe
noite sem luz
– tudo está claro –
Já não existem
a rua sem movimento
e o movimento nas praias
– Queria ter paz para todos –
Já não existem
lágrimas nos olhos
e paz nos corações
– tenho lágrimas para todos –

Pois não temos aí um instante de ternura, de otimismo, de
beleza universalista? É o poeta sazonado. Amadurecido, embora
em plena juventude.
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Em 1974, volve o poeta à antologia e participa de Cinco
Poetas Contemporâneos, com lúcida apresentação de Jorge Calmon, que salienta, a certo trecho: “E é bom, é confortante testemunhar que, nestes duros dias, presentes, ainda há poetas, que
cantam, que sonham, que sabem extrair do material da vida,
imagens de otimismo, mesmo quando sentidas da dúvida e da
amargura”.
Vem, depois (1975), Retina, igualmente antologia. E Sérgio
aí está presente com versos como estes:
Senti o poema
Somei os sentimentos,
mas não o escrevi:
Era perfeito demais para existir



Escreveu-o, sim. E como! Dando-nos uma mensagem, algo
cética embora, de que, assoberbado pelos sentimentos, não os
pôde transmitir. Mas fê-lo, ainda assim, porque disse o que lhe
n’alma palpitava, embalde a inquietação e a terna angústia
Agora aparece O Vigia do Tempo. Título bem achado. Lembra aquela famosa assertiva de Schopenhauer: “É nas obras dos
poetas que se há de estudar uma época”. Porque o poeta, o vate,
enfim, na significação lata da palavra, é o eterno vigia do tempo.
Desde as mais prístinas eras tem sido assim. É assim, hoje. Sê-lo-á, também, no futuro, até a consumação dos evos. Vigia permanente do tempo e, dentro nele, da humanidade, como todo o
seu cortejo de ânsias e de dores, de ambições e de angústias, de
ternura e de amor, de contrastes e confrontos, de dúvidas e de
afirmações, onde o poeta aparece para cantar, e, no seu canto,
simbolizar um sentimento coletivo e universal. E é por isso que
ele vê a Musa assim:
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E eis que, pela vidraça,
sem nenhum disfarce,
eu a vi cheia de graça.

OVigia doTempo é livro para ficar. O seu conteúdo é repleto
de versos conceituosos, afirmativos, carregados de uma experiência surpreendente nesse moço que ainda vai fazer 30 anos. Eis
aí, em rápidas pinceladas, o que podemos dizer da poesia de
Sérgio Mattos, numa breve retrospecção da sua criação artística
desde os seus primeiros poemas. Uma coisa, no entanto, podemos assegurar, dentro, é óbvio, das nossas limitações: Sérgio Mattos é um poeta que dia a dia mais se afirma e que evolui para
um esteticismo cada vez mais apurado. É um poeta que ama a
vida e sabe cantá-la com profundo amor. Por isso, através dos
seus poemas, transmite o que sente, captado da própria vivência.
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TIME’S SENTINEL
(Prefácio publicado na edição norte-americana de O Vigia do Tempo, em 1979)

Maria Luiza Nunes*

Most critics of Brazilian literature in the United States are aware
of those Brazilian writers who are adopted by literary circles in the
rather limited area between Rio de Janeiro and São Paulo.This is not
to say that such writers are without merit or that historically, the Northeastern writers such as Jorge de Lima, João Cabral de Melo Neto, José
Lins do Rêgo, Jorge Amado, and many others have not received their
due recognition. It is almost by accident, however, that a North American critic gains access to the poetry of one of the younger Bahian poets
such as Sérgio Mattos, author of O Vigia do Tempo.
This book of poems focuses on the contrasts between the traditional
and the modern, the lyrical and the pragmatic, the political and the
whimsical, humor and seriousness, and the personal and God.The poet
views his creativity and his anxiety to achieve self-expression as a
challenge.This invocation to his verse initiates a series of meditations on
the writing of poetry, which include the poet’s self-doubt as well as the
pride he takes in his verses. Linked to his desire to sing his poems to the
world is a contrasting humility expressed in the impulse to bury them
or throw them into the sea.
Mattos’ imagery has the simplicity of stark modern forms with
certain religious and lyrical overtones. He fully and beautifully explores
the poetic qualities of children and flowers and is particularly effective in
his metaphors about the purity of water and the incorruptibility of
nature as seen in the rain cycle. His poems about children and nature
are of a sparkling freshness.
* Maria Luiza Nunes é professora de Língua e de Literatura Portuguesa na Universidade
de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Ela fez a tradução de OVigia do Tempo e assinou o
prefácio. A edição em inglês foi publicada no ano de 1979.
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In contrast to these pure subjects, Mattos express ironic comments
on the state of things, compassion for the poor, and the idealism of
fraternal love. His most specific object of political concern is related to
artistic freedom and can be placed in the context of the present system of
government in his native Brazil. I refer to the censorship that has often
been a part of this regime.
Mattos’ major preoccupation, however, would seem to be the rapid
modernization of the world at the expense of some priceless traditional
values.Thus he contrasts the wooden horses of our childhood with television. He juxtaposes technology to man’s perennial problems of poverty
and the unfathomable mystery of life and death. Pollution in the guise
of modernity is destructive but the poet does not lose his sense of humorous irony in contrasting man’s religious past and modern life.
Mattos is a poet who is concerned with issues but is not engagé in
any dogmatic sense. He cares about peace within the framework of
traditional Christian values. On the other hand, modern man in the
poet’s view fears nothing, not even God. Man’s nature is dual, angelic
and demonic and most of the time, he seems to be in a quandary about
his true identity.
Apart from the pleasure achieved from the reading of Sérgio Mattos’ poetry, it is most instructive for the foreign critic of Brazilian literature to have contact with the younger Brazilian writers.Through such
meetings, the student of Brazilian literature and culture learns a great
deal about the attitudes, values, hopes, and aspirations of the inheritors
of a Brazil that has undergone many transitions in the twentieth century and promises, as it has in the past, a great future.This critic shares
some of the poet’s concern about the modern erosion of traditional values
and hopes that Brazil will never lose its love for and appreciation of
literature.
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PSIU DA SILVA
Pobres farrapos
que à noite tremem.
Pobres de vós
porque o vento é frio
e a chuva cai.
Teu nome? Não sei.
Talvez Chico, talvez Xavier,
Psiu da Silva
ou um João ninguém qualquer.
(1967)
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NATAL POR SEGUNDO
Nasceu menino
Morreu no espinho.
Brilhou estrela,
mostrando o caminho
Partiram de longe,
José e Maria.
Nasceu menino,
na estrebaria.
Há PAZ em 24 horas?
Não, mas em cada segundo
nasce um menino no mundo.
(1967)
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REMINISCÊNCIA
A infância passa
A saudade fica
A infância passa
não volta
A saudade chega,
não passa


(1967)
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POEMA REPORTAGEM
Para Florisvaldo Matos

Fato
Vida
Preço
– notícia –
Nota?
Cheia
feia ou
Colorida
– técnica –
Notícia Técnica
fome-cheia
vida-morta:
é manchete,
vejam a nota
(1968)
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DESAFIO
Escrevo com silencioso espanto
Meus dedos possuem um sentimento
comum:
Eles procurar as formas simples.
Minha ânsia e segredos repousam
em minhas mãos
– estoque de reflexos sentimentais –
Os mistérios foram sugados
e minha pena é minh’alma.
Quem poderá deter a vida
que corre em minhas mãos?
(1969)
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PERFEIÇÃO
para Guido Guerra

Senti o poema
somei os sentimentos
mas não o escrevi:
Era perfeito demais para existir


(1971)
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TE AMAREI SEM PÂNICO
Convém amar
enquanto vivo
frágil mortal
sem forças para pensar.
Amarei sem fúria,
como quem não tem
pressa e sussurrando,
como quem pede perdão.
Te amarei sem pânico,
tranquilamente


(1971)
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DE UMA VISÃO UTÓPICA
para Jorge Amado

O sol matutino libertou-se
com seus raios fulgurantes
e matei minha sede
na floresta da sabedoria.
Bebi a seiva de suas árvores
e criei raízes
na terra impoluída.
(1973)
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KOHOUTEK
Que sua figura
não profane o templo poético
nem o poeta perca a verdade.
Que nos labirintos do Universo
sua luz não sirva de aventura
nem seja dogma de nova Era.
Que sua luz sirva para eliminar
as sombras dos homens.
Que a doçura insidiosa
de sua imagem popular
litúrgica e pouco vista,
devolva aos homens
a dignidade que foi ultrajada
e nos deixe aquele gostinho
de PAZ que o mundo está esquecendo.
(1973)
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POETA DA PROVÍNCIA
O poema nasceu na província
– E agora, poeta, que te resta?
– O desafio de uma escolha somente:
Sepulte, envergonhado, teus versos
ou lance, no mundo, a semente.
(1974)
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A MUSA
E eis que, pela vidraça,
sem nenhum disfarce,
eu a vi, cheia de graça.
(1974)
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UMA TARDE NO PARQUE
Domingo
colhi flores
e libertei poemas
ao correr entre balanços,
gangorras e crianças.
(1974)
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COMPOSIÇÃO ALCOÓLICA
Um
Zum
Zum-zumbido
sabido abriu meu peito
entornado de cachaça
e tudo virou fumaça


(1974)
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JATOPRESS
O boato do passado,
o encontro da esquina
e a curiosidade, transformaram
a notícia em necessidade.
Do comunicado amigo
ou de qualquer aviso
uma notícia há de surgir,
rica de fatos e cheia de pressa.
Ela envelhece depressa
– É necessidade consumida,
no jornal e televisão,
no supermercado e na lotação.
(1974)
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ÁGUA CORRENTE
Num poço profundo
aprisionei água corrente,
maculando sua pureza.
– Ela fugiu em nuvem branca
e, como chuva, pura retornou


(1974)
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CANHÕES DE AMARALINA
para Ruy Espinheira Filho

De Rui, Marinha
me apetece.
Gostaria que fosse minha
tão bela poesia, que enternece.
Lendo seus versos,
transparecem as ondinas,
a areia fina
e os canhões de Amaralina.
(1974)
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A VAGA
Na vida imprevista
encontrei versos e sorrisos,
dúvidas, dívidas
e a promessa d’uma vaga no Paraíso.
Não encontrei, é fato,
uma vaga adequada
para o carro comprado
a perder de vista.
(1974)
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URBANIZADO
O poeta urbano
já não canta, chora.
Chora o sino, o apito,
o grito e o hino,
a quermesse e a prece,
a pressa e o stress.
(1974)
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VERSO DILUÍDO
Numa rua deserta achei um verso
Para não perdê-lo na palma da mão
o escrevi.
Uma chuva sem importância
lavou minha mão e diluiu meu verso
que correu no asfalto e sumiu.
(1974)
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VERTICALIDADE
No crescimento vertical
de uma cidade
Sepulta-se a humildade
do homem universal.
Chorei pingos de inspiração
pela falta de humanidade
desta vida teatral


(1974)
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POLUIÇÃO
Pleno de medo e encanto
cheirei um lírio partido,
jogado, perdido no canto
daquele jardim, de espinhos
e rosas, à beira do caminho.
Palpitando seu perfume aspirei
e o olfato do poeta,
já poluído, nada sentiu
(1974)
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SUICÍDIO TRISTE
Piu, piu, piu.
Um filhote de sanhaço
tentou solitário um voo
em direção ao sol.
Caiu num tacho de mel.
Mel, melado, melaço.
Coitado do sanhaço,
morreu
de tanto mel que bebeu.
(1974)
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INCOERÊNCIA
Plantei uma roseira
e os botões de rosa brotaram.
Para que uma roseira plantei
se a vida de espinhos está cheia?
(1974)
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PUREZA ANÔNIMA
para Julieta Isensée

Dos píncaros
brotam as fontes
d’água fresca.
Beberei desta transparência
na esperança
de restituir a minh’alma
a pureza anônima
da primeira batida de meu coração
(1974)
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O SORRISO DE PAULA
Um sorriso
comprido
sem artifício
nem vício.
Um sorriso
puro,
de encanto,
de criança.
É o sorriso
que tenho na lembrança
nos momentos distantes,
na hora do abraço
do encontro e do cansaço.
(1974)

81

S ÉR G I O M AT TO S

NUNCA SERIA DEMAIS
Gostaria um dia
de fazer o tempo parar
e colocar tudo no lugar:
ninguém sofreria jamais
e o amor nunca seria demais.
Se este dia chegar,
todos vão se abraçar,
todos vão se amar,
todos vão ouvir o lamento do mar.
(1974)
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PREVISÃO
Os versos provincianos do poeta
um dia conhecerão o mundo:
– Lançarei todos eles ao mar.
(1975)
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PEDIDO
Ao jardineiro pedem a rosa.
Ao juiz pedem a justiça.
Ao poeta pedem a verdade.
Por que se pede uma rosa
quando de sabe que fora do pé
pouco ela viverá?
Por que se pede justiça
quando se sabe que o devedor
ainda em vida pagará?
Por que se pede a verdade
quando todos sabem pedir
e poucos sabem dar?
(1975)
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TRANSTORNO
No passar do tempo
cavalo-de-pau de criança
virou filme de televisão.
(1975)
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VALOR (IN)VERSO
Passa, passa
passarinho.
Se você já não tem
medo de espantalho,
de quem o homem sente medo?
(1975)
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NAVEGANDO
Fiz um barquinho com o papel
onde escrevi meus sentimentos.
Quando a chuva chegou
ele navegou
pelas alagadas ruas da Cidade
– com a chuva perdi meus sentimentos –
(1976)
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DIVAGANDO I
Por não ter uma árvore
onde gravar teu nome,
com fumaça
o escrevi no espaço.
E com graciosidade
ele percorreu os cantos da Cidade,
como num conto de fadas:
cheio de Liberdade.
(Zurich, fevereiro 1976)
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O QUE SOU?
Sou o anjo da meia-noite
ou o demônio da madrugada?
O anjo que anuncia o amor
e a liberdade
ou o demônio dilacerador
de corações e agente da maldade?
Sou um homem à procura de
libertinagem
ou um poeta em busca de liberdade?
(1977)

89

S ÉR G I O M AT TO S

CENSURA
Amor
Dança
Pensamento:
Amordaçamento.
(1977)
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JÁ NÃO CANTO,
CHORO*
I NO LONGER SING,
I CRY
1980

* Já Não Canto, Choro (I No Longer Sing, I Cry) foi publicado nos Estados Unidos pela
Tejidos Publications, de Austin, Texas, em edição bilíngue. Albert Bork, o tradutor da
obra, é professor de português, espanhol e francês, tendo ensinado nas universidades do
Texas, Nebraska e Iowa. É também intérprete e tradutor profissional, tendo traduzido
e publicado duas novelas de Oswald de Andrade: “Memórias Sentimentais de João
Miramar”, juntamente com Ralph Nieburch, e “Serafim Ponte Grande”, com K. David
Jackson.
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PREFÁCIO
THE POET AND HIS TRANSLATOR
Fred P. Ellison*

One of the joys of being in the Luso-Brazilian section of our
Department comes from the fact that the Portuguese and Brazilians on
campus, especially the Brazilians, often tend to gravitate there, perhaps
to matar saudades, or fight off homesickness, in an environment where
their mother tongue and cultural values are especially appreciated.Thus
it was that we met the young poet Sérgio Mattos two years ago when
he came to Austin to pursue the doctorate in the field of Communications. It might be said that he discovered us and that we discovered him.
Through his poems, which he recited to us, to our classes or to broader
audiences, as during our recent Brazilian Culture Week, in which were
featured the works of many of the time-honored poets of Brazil, Sérgio
Mattos helped to quicken everyone’s interest in Brazilian poetry. More
than that, he has stimulated others to translate him. Notably Albert
Bork, also of our Portuguese section, and already a well-known and
respected translator of Oswald de Andrade. Thanks to his intimate
knowledge of the Portuguese language, he is the ideal person to undertake the creative task of mirroring the Mattos poems in English. His
versions are more than able to confront and to illuminate the original
poems on facing pages.
Though the poems belong to a tradition of freedom in metric and
stanzaic form, they are, in their essential simplicity, close to the rhythms
of colloquial Brazilian Portuguese. Albert Bork has found a similar
kind of English for the translations.The poems sing of love, of solitude,
* Fred P.Ellison é professor do departamento de espanhol e português da Universidade
do Texas, em Austin, Estados Unidos. Ele assinou a apresentação do livro, lançado no
ano de 1980.
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of youth in a perplexing world, and finally, of poetry itself. Sérgio
Mattos’ poetry is soft-spoken but, as he says in “Poetics”,“in the life of
poetry there can be no laziness or inertia” or to put it another way,
there is in these twenty-two poems a sense of inner strength and integrity that makes them memorable. Finally, this bilingual book, beautifully
created by Sérgio Mattos and completed symmetrically in Albert Bork’s
translations, reflects a real symbiosis of spirit.
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O POETA E SEU TRADUTOR
Fred P. Ellison

Uma das alegrias de estar na secção Luso-Brasileira de nosso Departamento vem do fato de que portugueses e brasileiros
no campus, principalmente os brasileiros, muitas vezes tendem
a gravitar lá, talvez para matar saudades, ou combater saudades
de casa, em um ambiente onde sua língua materna e seus valores culturais são especialmente apreciados. Foi assim que conhecemos o jovem poeta Sérgio Mattos dois anos atrás, quando
ele chegou a Austin para fazer o doutoramento na área das Comunicações. Pode-se dizer que ele nos descobriu e que nós
descobrimos ele. Através de seus poemas, que ele recitou para
nós, para nossas classes ou para um público mais amplo, como
ocorreu durante a nossa recente a Semana de Cultura Brasileira,
na qual foram apresentados trabalhos de muitos dos poetas consagrados do Brasil, Sérgio Mattos contribuiu para aumentar o
interesse de todos pela poesia brasileira. Mais do que isso, ele
tem estimulado outros a traduzi-lo. Especificamente,Albert Bork,
também de nosso Departamento de Português, e já reconhecido e respeitado como tradutor de Oswald de Andrade. Graças
ao seu profundo conhecimento do português, Albert Bork é a
pessoa ideal para assumir a tarefa criativa de espelhar os poemas
de Mattos em inglês. Suas versões são mais capazes de confrontar e iluminar os poemas originais em páginas opostas.
Embora os poemas pertençam a uma tradição de liberdade
na forma e na métrica, eles são, em sua simplicidade essencial,
próximos do ritmo do português coloquial do Brasil. Albert
Bork descobriu uma espécie similar de inglês para as traduções.
Os poemas cantam o amor, a solidão e a juventude num mundo
perplexo e, finalmente, cantam a própria poesia. A poesia de
Sérgio Mattos é suave, mas, como ele diz em “Poética”,“na vida
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poética nenhuma preguiça ou inércia pode haver” ou, dizendo de outra maneira, existe nestes 22 poemas uma sensação de
força interior e integridade que os tornam memoráveis. Finalmente, este livro bilíngue, maravilhosamente criado por Sérgio
Mattos e simetricamente completado pelas traduções de Albert
Bork, reflete uma verdadeira simbiose de espírito.
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QUE MUNDO É ESTE
O medo está presente nas esquinas,
atrás das barbas por fazer
e das maquilagens berrantes.
O homem já teme a própria sombra.
Que medo é este, poeta?
Como será este bicho papão, para que
possamos
armar uma barricada, juntar as mãos
e enfrentá-lo confiando na coragem do
vizinho?
Que medo é este que aterroriza o
homem,
a inteligência e esmaga o que de mais
sublime existe que é a liberdade?
Será que os homens se perderam entre os
monstros
criados pela própria imaginação?
Até quando suportarão os grilhões
que sufocam a criação
e nos obrigam a negar o que acreditamos
e a dizer o que não queremos?
(1977)
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TROPEÇOS
Meus versos tropeçam
no desamor e na privação,
no lamento e subserviência,
nas mordomias e na limitação
de um tempo sem coexistência.
Meus versos tropeçam
na covardia, na emoção
e na decepção de não transformar
cada poema numa luta de libertação
onde cada verso pudesse celebrar
o amor em expansão.
(1977)
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A SOLIDÃO OU O ESPÍRITO
DO MAL?
No misticismo,
o espírito do bem ou do mal
assume o corpo do homem.
Nas grandes Cidades,
a solidão, como espírito do mal,
predomina em todas as idades.
E a solidão tem gerado
o ódio, a inveja, a corrupção
e também a hipertensão.
(1977)
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O ESPELHO E O VAPOR
No espelho embaciado,
pelo vapor do chuveiro elétrico,
esbocei, com a ponta do dedo
– como quem tenta sentir
o veludo da pétala de uma rosa –,
dois olhos críticos.
Antes que pudesse o desenho completar
o vapor aos primeiros traços apagou.
– Meu desenho nenhuma resistência
ofereceu.
Não desejo aos meus poemas
igual existência.
Que digam! Que lutem! Que chorem!
Que sejam da vida a essência.
(1977)
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POÉTICA
Na vida poética
nenhuma preguiça ou inércia
pode haver: Cada palavra sentida,
devassa o mistério
da verdade contida nos versos.
(1977)

101

S ÉR G I O M AT TO S

PALAVRA ANIMADA
Um dia animarei
meus sonhos um sopro
criador.
Um dia moldarei
as palavras e os poemas
só vão tratar de amor.
(1977)
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SONHO ENCANTADO
Chaplin a todos encantou
e sonhando partiu,
com a mesma simplicidade
do filme sem sonoridade.
(1977)
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A POSSE
Senti, em meu peito,
o rufar de um tambor:
Prefiro a paixão que cega
à hipocrisia desfeita.
Prefiro teu calor,
a cantar feitos
(entre amigos)
enquanto a alma nega
as resistências quebradas
e os momentos sofridos.
Sou teu amor,
mesmo cheio de defeitos.
(1977)
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POEMA DE TRÊS ATOS
I
Numa época de modelos
recuso-me a aceitar como regra
uma exceção qualquer.
II
Não temo as crises, mas aos donos da
verdade.
Os profetas não me assustam,
mas os deuses-industrializados ameaçam.
III
As clausuras perderam o significado.
Watergate foi revelado
e os bailes de fantasia caíram de moda:
Por que todos não tiram as máscaras?
(Pittsburgh, agosto 1978)
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SUFOCADO
No descompasso da vida
as aparências me sufocam.
Corrupção e arbitrariedade
violentam minha dignidade.
A integridade já não
serve de aval e “palavra de honra”
é recebida com desconfiança;
Tenho vergonha da poluição moral do
mundo
que meus filhos terão de enfrentar.
Quando meu dia chegar,
partirei com a esperança
de que possamos evitar
o sufocamento dos poetas de amanhã.
(1978)
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PROCURA
No disfarce da vida
tenta o homem reencontrar-se.
E, na multidão, esconde
sua própria solidão.
(1978)
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PEDRA DOS PÁSSAROS
Já não vejo gaivotas
nas pedras do Rio Vermelho.
Meus olhos já não descansam
com aquele voo sereno
e com o mergulho indicador
de boa pescaria. Emigraram.
Os jornais anunciam
a morte de gaivotas
em Arembepe e na Bretanha.
Ora o titânio, ora o petróleo
lançados nas águas do mar
De que vale o progresso
se já não posso
contemplar as gaivotas
na Pedra dos Pássaros
de minha infância?
(1978)
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EPITÁFIO
Da umidade
da terra fértil
tentarei ouvir
o som da trombeta
e o apogeu da humanidade.
Tentarei fertilizar
o solo onde rosas
haverão de florescer
para serem dadas
aos casais de namorados
que tentam redescobrir o amor.
(1978)
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O DESPERTAR DO FUTURO
para Rafael, meu filho

Em teus olhos vivos de criança,
em teu rosto sério,
meu filho, projeto minha esperança
de um mundo melhor
no dia de teu primeiro aniversário.
Tenho medo, confesso, do futuro
que se constrói para tua geração.
Gostaria de moldá-lo seguro
e sem sofrimentos,
a fim de que teu amanhã
seja como no meu pensamento:
tranquilo como o sol poente.
(1978)
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ASAS PARA AMAR
Um dia colocarei asas
em teu vestido branco
E como anjo poderás
flutuar no espaço e
bordejar, como colibri, sugando
das bocas que queiras
o néctar que necessitas
para alimentar teu amor.
(1978)
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TRANSIÇÃO
Foge-me o ar dos pulmões
enquanto mãos comprimem meu peito.
A cada passo dado, a cada minuto passado,
mais próximo estou do encontro
marcado entre o real e o sonhado.
O que vem a ser o real senão
o dia-a-dia, a vaidade
do que querer ser, a alegria de momentos,
o sentir e o apalpar?
O que seria o sonho senão
o desejo de perpetuar-se,
do encontro com a felicidade
e do poder, sem restrições, amar?
(1978)
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EXORCISMO
Exorcizei de meu íntimo
todo amor acumulado
numa sensação espasmódica,
oscilando as vértebras
num bailado de alcova
capaz de remover montanhas.
Semeei as profundezas
orgânicas e perpetuei
em segundos de felicidade, a espécie.
(1978)
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QUANDO A POEIRA
ASSENTAR
Quando a poeira assentar
tudo será diferente:
o sol voltará a brilhar
e o amor reprimido transbordará.
– Ninguém será dono de ninguém –
A solidariedade governará
impunemente
e nada haverá para separar.
– Vamos aglutinar e perdoar –
Quando a poeira assentar
tudo será diferente.
(Austin, 1º de maio de 1979)
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AI QUE SAUDADE
Ai que saudade
do tempo do candeeiro,
do namoro da praça da matriz
das brincadeiras de criança
e das morenas da vizinhança.
Poetas e seresteiros
já não cantam a madrugada
sendo a lua testemunha
e o violão um companheiro.
Ai que saudade
do amor sem dinheiro
do cheiro forte de terra molhada
da paquera da rua Chile
do “café society” e da cerveja bem gelada.
Já não sei o que será da vida
deste outro mundo, tão imundo
Já não sei o que será do homem,
esta outra máquina de cidade
na redoma da radioatividade.
O que será desta sociedade
criada para a consumação
escrava da ambição
e que não sabe mais amar
ouvindo o quebrar das ondas do mar.
(Austin, 9 de maio de 1979)
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DOMINGO
Hoje é uma triste tarde de Domingo.
Já não vejo moça bonita
na praça ou no banco da Igreja.
As janelas estão fechadas,
as pessoas isoladas
e a rua deserta.
Os bancos da praça
estão vazios.
Já não vejo jovens trocando beijos
e passeando de mãos dadas à luz do sol.
O amor é mais quente sob a fria luz
da lua do Jardim dos Namorados,
onde o quebrar das ondas do mar
marca o compasso dos corpos,
suados, apertados, confinados
no parco espaço
dos carros, na procura do aprender amar.
(Austin, fevereiro 1979)
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PERDÃO, AMOR
Amor,
eu sinto pela rosa que não lhe dei
pelo sorriso que soneguei.
Peço perdão por não mais saber chorar
pelos momentos em que não soube
sorrir
por minhas fraquezas e
por não saber amar como devia.
(Pittsburgh, junho 1979)
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SOLIDÃO
Na melancolia da madrugada
senti toda a poesia de tuas mãos
e a promessa de teu olhar
de mulher amada.
Sob a chuva fria
andamos descalços e de mãos dadas
na areia fina
porque em nossos corações
lugar não há para a solidão.
(Austin, 11 de março de 1979)
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AMOR
Eu sinto.
Tu sentes.
Ele sente.
Aqueles que não sentem,
um dia sentirão.
Enfim, amor não se define,
se sente.
(1967)
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CULPA
Pecado
é o ato ou ação
que deixa
culpa no coração.
(1969)
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O ABRAÇO
Na escada fria,
minha mão procurou
a tua.
Meu sangue correu
e eu lancei meu corpo
contra o teu


(1969)
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IMAGEM PURA
Num mundo indiferente e sem formas,
uma obsessão inacabada,
emergindo de uma pálida significação,
se alinhava em meu espírito
em busca d’uma imagem pura:
Duas mãos aquecidas
Duas bocas unidas.
(1969)
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PRETENSÃO
Quando meu sangue-fruto
penetrar em tuas entranhas
vencidas, te banharei
num orvalhado pranto de carinho


(1969)

125

S ÉR G I O M AT TO S

SITUAÇÃO
Divida
Dividida
Vida (duas sílabas):
duas pessoas unidas.
Duas vidas: separação:
Ócio
Divórcio.
(1977)
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POETA PECADOR
Na fantasia
de um sonho
pensei que o pecado
já não existia.
Sonhei ser um pecador:
eu sou o pecado
eu fui o pecado
eu era um pecador.
Se o sonho é fantasia
se o pecado não há
que diabo, finalmente, eu sou, Maria?
– Poeta, tu és livre:
O pecado já não mais existe.
(Respondeu Maria,
o meu sonho, a minha fantasia).
(1980)
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CORPO NU
Contra meu corpo nu
senti a maciez de tua tez,
a doçura de teus beijos
e a rigidez de teus seios.
Contra meu corpo nu
senti o calor de tua respiração
o crispar de tuas mãos
e na cadência de teu coração
prostrei toda a minha força.
Rendi homenagens a tua beleza
com toda a minha pureza.
Beijei as pétalas e aspirei
o perfume de tua flor.
Senti o mel e sorvi o néctar
de tuas entranhas
com toda a força de meu amor.
(1985)

128

ASAS PARA AMAR

INDEPENDÊNCIA
O sonho do poeta
não pode ser vendido
nem o amor, comprado.
O meu sonho e o meu amor
sobrevivem nesta sociedade artificial,
regida pela economia de mercado,
cheia de inflação e corrupção,
porque não precisam de autorização
oficial.
(1987)

129

S ÉR G I O M AT TO S

OLHAR TRANSPARENTE
Seus olhos, como estrelas,
brilharam, demonstrando
toda a segurança
de quem vê a transparência
da vida, sua nudez e inocência.
Aquele olhar puro
que a tudo matiza,
aquele olhar-sorriso,
foi o olhar de Heloísa,
que neste poema se cristaliza.
(1989)
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PARAÍSO
Paraíso é substantivo masculino.
Se houvesse contrapartida, com certeza,
o feminino seria você: Heloísa,
o meu paraíso.
(1989)
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MEU AMOR
Meu amor não segue normas
da gramática.
Não tem regras nem exceções.
Tudo dá certo,
como na matemática.
Eu gosto do teu balançar
e de teu cheiro.
Teu aroma me encanta.
Sinto tua presença
palpitar em meu peito.
Teu encanto me seduz.
O meu amor
não é medido.
É sentido
intensamente,
livremente
– Quero te amar
em qualquer lugar.
(1990)
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PANCADA GRANDE
Refúgio de andorinhas,
a cachoeira da Pancada Grande,
como um véu sagrado,
protegeu o casal enamorado,
selando um compromisso
mágico, colorido e acalorado.
Sob a força da água corrente
ouvi as três pancadas
da cachoeira, marcando o compasso
das batidas dos corações.
Batidas aceleradas,
cheias de vida e ação,
buscando preencher os espaços,
físico e espiritual,
num verdadeiro ritual,
criando elos de aço
que não podem ser rompidos
nem corrompidos.
– O elo une amizade, sentimentos,
alegrias, sofrimentos
e experiências de vidas passadas.
(1992)
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BEIJO
Teu beijo
tem sabor de vida
e cheiro de madrugada.
Teu beijo é terno,
me aquece.
Teu beijo é inspiração,
me enlouquece.
Teu beijo é descoberta
e criação.
Teu beijo merece
muito mais que uma simples poesia.
(1992)
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SENTIDOS DA DISTÂNCIA
A distância aumenta
minha ânsia,
meu desejo de sentir
teu cheiro doce,
de ouvir teu riso contido.
A distância aumenta a lembrança
do conforto de teu abraço,
do calor pulsante de teu corpo.
A distância aumenta a vontade
de ver o brilho de teu olhar,
de sentir o gosto de teus lábios
e a expectativa de te amar.
(1992)
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MULHER ESPECIAL
Uma mulher
pode ter mil disfarces.
Procuro, no fundo
de teu olhar, o mais profundo,
e não encontro uma mulher qualquer.
Encontro a menina dengosa,
a mulher sensual,
consciente de sua própria liberdade.
– Uma mulher especial!
A imperfeição, sim, pode estar
na ótica do meu olhar,
que não busca a matéria,
mas a essência do teu sentir
Quando sinto
o desejo no teu olhar
e o calor em tuas mãos chegar,
meu coração pulsa mais forte, fora do
lugar.
(1993)
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DIVAGANDO II
para Denise

Se pilotasse um caça,
da esquadrilha da fumaça:
Daria voltas no céu,
escrevendo ao léu,
no espaço, com traços
isolados, bem delineados,
sempre destacando teu nome
entre as mais belas nuvens que
existissem


(1993)
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SENTIMENTO I
Não sei como dizer o que sinto,
mas o bater descompassado de meu peito
não desmente o que digo. Não minto:
você não sai de minha mente.
Não desminto,
amor, é a afeição crescente,
delicada como uma flor,
pois junto a você sinto florescer
um amor transcendente,
tão forte, que me faz renascer.
(1993)
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SENTIMENTO II
O sentimento é engraçado
Ele sempre prega peças na gente.
O amor é um composto:
ele é possessivo e ciumento
e ao mesmo tempo é um ato de renúncia,
desprendimento
O amor é engraçado.
Não pode ser medido,
não pode ser pegado.
Pode até ser magoado,
mas quando existe é puro,
sincero e pode ser doado.
O amor pode ser possuído e sentido
pela matéria e pelo espírito.
O que só a matéria sente,
não existe, desaparece, é sexo.
O que o corpo sente
e o espírito ressente, é amor,
que transpira, inspira
e muitas vezes até sente dor.
(1993)
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SENTIDOS DO AMOR
O amor deve ser vivido
enquanto existe para ser sentido.
Todo amor nasce de uma paixão.
Chega com força, incendeia
e explode o coração.
Se a paixão frutifica,
ele permanece
sob a forma de amizade
e companheirismo.
Se não frutifica, desaparece,
some, no dia-a-dia, no mesmismo
O amor pode até ser reinventado,
mas tem que ser sentido,
olhado, olfatado, ouvido,
aspirado e tateado.
Caso contrário, não poderá ser
desencadeado
e tudo não passará de tempo perdido.
(1993)
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CORDÃO DE AÇO
Carnaval da Bahia
é massa, é de massa.
É poesia espacial.
Todos querem espaço,
espaço essencial
para brincar integrados,
sentindo o ritmo da alegria,
vendo as cores e a poesia
do carnaval da Bahia.
Este ano vou desfilar na avenida,
vou vestir a camiseta colorida
do bloco de meu coração.
Vou brincar sob a proteção
de um cordão de aço.
Lá, eu sei, tenho espaço
para beijar e abraçar minha paixão.
Se meu bloco não sair,
vou pular na rua.
Quero ver a multidão unida,
na Praça, no Farol ou na avenida
– pouco importa –
Vou criar meu próprio espaço
e convidar você, para curtir o maior
amasso.
(1993)
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FORMAS
Que formas tem o amor?
O amor é multiforme.
Sua representação
gráfica apresenta complexidade
mas pode ser vivido
com naturalidade
Que formas tem o amor?
A depender do ângulo,
até mesmo a forma de um triângulo
pode ter o amor.
Cada ângulo ou paixão
pode ser agudo ou obtuso.
Mas, como explicar
que de repente a musa
é a própria hipotenusa?
(1994)
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CONSELHO
A menor distância
entre o amado e a amante
é percorrer, sem resistência,
a linha do coração.
(1994)
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MARCAS
O amor deixa marcas
na alma, no corpo
e nas lembranças.
As marcas deixadas
são nossas vivências,
ansiedades e experiências,
nem sempre reveladas.
Não sei
por onde andam as mulheres
que um dia tanto amei.
Não sei se marcas lhes deixei.
– Espero que boas cicatrizes
porque, como ator e atrizes,
teremos que um dia senti-las
com todas as suas matizes.
(1994)
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PERCEPÇÃO DO AMOR
O amor é um jogo de percepção
cheio de contradição espacial
na procura do essencial.
Acontece no espaço imaginário,
ganhando formas concretas ou abstratas,
podendo ser côncavo ou convexo.
Na perspectiva tátil e visual,
a força emocional
dá, à vida, nexo
porque somos atores
do espaço real e lógico,
preenchendo o espaço psicológico.
(1995)
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BRISA
O frescor do vento
da noite ainda menina
chega como alento,
acariciando os corpos amantes
em ondas constantes.
(1996)
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MULHER BAIANA
para Denise

Sotaque aberto
cheio de dengo
e aconchego
é como sinto o falar da baiana,
minha soteropolitana, mulher sedutora,
que me encanta, por ser reveladora,
com seu sorriso
largo, dos segredos,
da alegria, da dor,
dos mitos e medos
da cidade de São Salvador.
(1996)

147

ESTANDARTE
1995

S ÉR G I O M AT TO S

150

ESTANDARTE

PREFÁCIO
A HISTÓRIA DE UM PORTA-ESTANDARTE
Ivan Dorea Soares*

O trabalho que vai desenvolvido aqui não é uma tarefa
normal mas, sim, o traçar de um paralelo entre uma escalada de
alpinistas em determinada montanha gigantesca e uma escavação arqueológica que descobre as mais vigorosas novidades para
as Ciências da Vida.
Para o leitor que resolver abrir estas páginas, parecerá incrível o enunciado primeiro deste estudo, simplesmente pelo fato
do presente compêndio não tratar nem de Alpinismo e tampouco de Arqueologia.
Ao mesmo tempo, ser-lhe-á estranho o estudo em foco
falar do histórico de um porta-estandarte, o que lembra os tempos-carnavais gravados na memória de cada ser brasileiro que
vive na humanidade.
Porta-estandarte Estandarte E as recordações tão fortes
dos momentos de infância quando, nas minhas andanças de calças-curtas, embevecia-me como os desfiles das sociedades carnavalescas, trazendo-me a doce saudade da beleza dos carros
alegóricos e da realeza dos arautos com seus clarins, anunciando
a passagem do carro-chefe Ah, o magnífico carro-chefe e o
estandarte do clube Cruz Vermelha (o antigo Cruzeiro da
Vitória), Fantoches da Euterpe e Inocentes em Progresso
Estandarte Havia sempre o porta-estandarte glorioso, hoje
* Ivan Dorea Soares é arqueólogo, historiador, poeta e contista. Assinou o prefácio de
Estandarte nas três edições brasileiras, editadas pela GRD, São Paulo, e na versão traduzida
para o francês por Daniel Bloom, em 1998.
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apenas um rastro de saudosas lembranças onde a doce-amargura
dos que conheceram os anos doirados, atormenta a todo o processo de vivência e adaptação necessária (mas também frustrante) à época moderna.
Belos tempos-carnavais, epopeias de alegrias inebriadoras,
de ternura e encantamento, idades sensíveis de sonhos e carregadas de enlevos desconhecedores das parafernálias e da violência hodierna.
Os poetas cantavam os carnavais do passado, feitos estandarte de eras que não mais retornam.
Os poetas cantavam e cantam. Assim como o porta-estandarte que emoldurava as glórias dos clubes desfilantes, o poeta
deste livro conduz – hoje – o seu Estandarte repleto de emoções
vividas, onde um carregamento de alegrias misturadas às dores
reflete a busca do belo, a busca ao amor, busca incessante e
incansável, até quando e como nem ele sabe.
Estandarte Libertação para “O sonho do poeta” que “não
pode ser vendido/ nem o amor comprado”. Bandeira do poeta-alpinista que escala os mais altos picos, procurando atingir os
voos maiores da sua arte. Epopeia do poeta-arqueólogo que
arde em magníficas chamas ao escavar a sua própria consciência
e mostrar ao Mundo as descobertas de um ser privilegiado, de
uma mente enriquecida pela poesia.
Porta-estandarte da poesia. Vivendo o poema – “O poema/ é arte nata. Artesanato./  /A poesia/ é um estandarte./
Minha arma, minha arte.” – o poeta transmuda o Mundo na sua
natureza esportiva de alpinista e no seu teor científico de arqueólogo, conclamando os seres da Humanidade ao reconhecimento da Vida.
Tremula a bandeira
“Que os poetas/ façam a Revolução da Canção,/ que usem
as flores, as palavras/ e os poemas como armas/ de libertação./
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Que os poetas cantem/ o amor, a liberdade/ e usem a verdade/
como estandarte/ na luta contra a alienação.”
Tremula altaneiro o Estandarte, mas “Já não existem balões
no espaço”, como também desapareceram os carnavais de ontem. Ao poeta, restaram as escaladas e as escavações
Entretanto, o poeta – em dores – diz para si mesmo, afirma
para o Mundo:“Cantei o florescer de nova anistia/ numa noite
de trovoada/ quando, sem qualquer proteção/ contra aquela
água que caía,/ fina e fria, do céu noturno,/ lavei minha alma
ultrajada.”
Porta-estandarte do Mundo, todo poeta é um porta-retrato
das belezas, dos pensares, das tristezas da Humanidade, abrindo-se para as alturas dos voos pensamentais e descendo às entranhas da natureza do ser que raciocina e transforma a razão.
Nas escaladas, nas escavações, nos tempos-carnavais, o poeta
é ele. É ele mas é humano. Muito embora tenha nascido do
poema, seja filho da poesia, é poeta. Mas é humano.Também. E
alegre ou ferido, efusivo ou triste, vive.
Se alpinista, em verdade, fosse, seria o desbravador das montanhas, como o é da beleza. Caso a sua profissão fosse a Arqueologia, colecionaria descobertas que abalariam o Mundo,
descobertas de um tempo vastamente poético. No Mundo. Na
Humanidade.
Mas o poeta porta-estandarte escala nas lides jornalísticas e
escava com uma voracidade sem par e sem fim o seu potencial
de consciência.
Conheço-o bem de perto, há quase trinta anos, irmanados
em uma amizade sólida, incrivelmente honesta, companheiros
que somos desde os tempos adolescentes, amizade fortalecida
nas manhãs de sábados na redação do jornal A Semana (de saudosa e querida memória), onde nasceu a nossa Revista Experimental Conheço não é o correto, conhecemo-nos fica bem
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melhor. Mas o poeta porta-estandarte não sou eu, mesmo tendo
a certeza de que as ondas da poesia também atuam no meu ser.
Sérgio Mattos – o poeta porta-estandarte, o alpinista das
escaladas poéticas, o arqueólogo que chorou diante das imagens
da Praça da Paz,“onde o sonho da liberdade foi incinerado”, é o
homem que vê e carrega – junto com todos os outros homens
– “a cruz nossa de cada dia”“que o operário,/ o Cristo-diário,/
carrega torturado”; é o ser humano que vive angustiado (“Já
não posso esconder / minha revolta contra a hipocrisia”); é o
homem-gente que teima em não habitar no “Cemitério de
vivos/ entre porcos, na lama”, todavia, reconhece que “O
homem? É o mesmo.”
Sérgio Mattos é um homem-poeta que sofre ânsias de esperas (“Bate papo que não vem”) e, na espera-esperança, descobre-se meditando: “Meu pensamento/ transborda como um
vaso cheio./É impetuoso como uma cascata,/ cuja força amansa o homem./Procura a plenitude do infinito/ e não se envaidece como o pavão./ Ele é frágil como a água”
Até o Infinito.
Até a vontade de não ver “o medo que o povo sente”, nem
de sentir mas de ver e sentir – “que todos sejam apenas povo”–.
E que a Paz venha ficar.“A Paz vai chegar.”
“A Paz vai chegar”. Quando? Quando, “Senhores!”? “Senhores!/ Não há luz na sarjeta./ Seria o poema a chama/ ou o
preço da fama?” Senhores, perguntemos – cada um de nós, nós
seres humanos, onde está a paz e quando é que ela deverá chegar? Chegar onde? Nas potências que lideram o mundo, nos
países da segunda linhagem, nos estados do Terceiro Mundo, ou
em alguma cidadezinha perdida nos sertões longínquos do Ceará (terra do poeta Sérgio Mattos)? Onde chegará a Paz? Qual
jovem, bela e virgem, onde e quando chegará?
“Senhores!/ Seria o branco a pureza que procuro/ entre
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tarjetas, nas sarjetas, nas saletas escuras/ dos sebos sem rótulos,
nem selo?”
E a Paz, Senhores, seria realmente o branco? Qual é a cor
da consciência de cada vida humana? Qual será a cor da poesia?
Senhores, “A Paz vai chegar”, verdadeiramente vai, no entanto, não será promovida por algumas nações do Mundo mas,
exclusivamente, dentro do eu de cada ser, individual, pessoal,
propriamente seu, para poder haver a Paz social.
Para poder haver a Paz social “Um dia, com a poesia”.
Entretanto, o poeta porta-estandarte continua a perguntar,
a indagar, “onde a culpa se escondeu?” E eu pergunto a Sérgio
Mattos, se existem respostas para esta pergunta, ao que ele me
responde: “Sem respostas”.
Realmente,“Sem respostas”.“Onde a culpa se escondeu, se
na imensidão do ter, na incerteza do ser, todo o sentir se perdeu?”
Às vezes, encontramos a resposta em algum “Sonho encantado”, assim como Charles Chaplin nos seus belíssimos filmes,
fazendo – ou melhor – mostrando que o branco da Paz bem
poderia ser as Luzes da Ribalta.
Sérgio Mattos escala e escava aVida. Como jornalista, como
pai, como amigo, como ser humano, contudo – acima de tudo
– essencialmente como poeta, Sérgio Mattos percebe, sabe,
compreende que “Cada homem tem uma missão” e,muito mais
fundo ainda, assume a sua poesia no encontro e no entender da
Vida; afinal,“cada poeta busca/ o princípio invisível, do existir.”
“O princípio invisível do existir.” Retornemos no tempo,
voltemos a um passado de mais de vinte anos atrás, entremos na
máquina de retroagir as épocas, no meu arquivo das nossas produções, encontro um artigo assinado por mim no ano de 1968,
publicado no jornal A Semana, quando ambos tínhamos somente vinte anos
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Lá está a CARTA A UM POETA, endereçada ao amigo Sérgio:
– Gostaria sinceramente de fazer um comentário sobre sua
poesia. Será, pergunto, que se pode comentar a essência de um
poeta? Podemos penetrar no alheamento natural de quem vive
o poema na vida? –
Hoje, nos poemas de Sérgio Mattos, encontro uma resposta
cheia de consolo: “Cada poeta busca/ o princípio invisível do
existir.”
E, ainda, naquela CARTA A UM POETA, eu dizia:
– Falemos agora somente de Você poeta, você amigo que
foi surgindo como surgem as coisas boas, você que me fala de
poesia, de estudo, você companheiro –
Companheiros, amigos. Companheirismo, a ausência mais
sentida nas lides do Mundo atual. Será, talvez,“por que a honestidade ainda é tímida”? Ou será por que “Nos homens,/ a flor
consciência/ está despetalada”? O fato é que a Humanidade
vai destruindo a sua essência, os seus fundamentos de fraternidade, de compreensão, de companheirismo entre os homens.
Esse companheirismo vivido nas tarde das Missas Dominicais
do Mosteiro de São Bento, levou-nos a criar a Revista Experimental, também no mesmo ano de 1968, quando Sérgio Mattos
já despontava como um poeta de versos curtos e fortes, enfocando uma temática de estilo quase moderno, quase neo-moderno, mas deixando transparecer todo um romantismo de sua
formação brasileira, nordestina, bahiano-cearense: “Vivo numa
época em que/ a morte é divertimento/ e a lua, no passado tão
pura,/ virou a vedete do sentimento”.
Combinam, entre si, a morte e a lua? O homem não se
contenta em destruir a Terra, sua Terra, e parte para conquistar a
Galáxia, em busca de outros mundos e desconhece tanto o seu,
tanto e tão profundamente o seu Mundo – desconhece-o verdadeiramente – e devora as suas entranhas aniquilando as poten156
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cialidades da sua própria sobrevivência! Afinal, para que serve o
homem? O rastro de lágrimas, sangue, destruições, amarguras,
desastres, talvez supere o lastro de compreensão, paz amizade, carinho,Amor Talvez, ou muito provavelmente, supere mesmo.
Este é o homem.
E o homem vive “ na contradição/ de um tempo devotado ao consumo,/ onde a televisão é o novo deus das massas,/
 / onde a propaganda/ violenta a dignidade humana,/ impondo normas e costumes padronizados.”
O homem, é este, e no seu Mundo desconexo “– Até o
Amor foi estereotipado/ e esta ditadura de símbolos fálicos/
permanece impune. –”
Que animal é este? Vencendo os espaços siderais, destrói a
camada de ozônio, construindo a parafernália informática e atômica, desconhece a cura de doenças surgidas de sua própria
inconsequência, crescendo cientificamente, perde-se na estupidez da fome, da delinquência infanto-juvenil, do abandono da
velhice
O homem alcança os ápices da glória, lado a lado com
uma pequenina criança pedindo um resto de comida!
Meu Deus! O homem não é um ser humano, o homem é
um “ser inviolável”, como afirma a minha esposa Nádja e, na
sua inviolabilidade, ele contradiz a conquista do Universo com
a brutalidade das guerras sem sentido, com a mediocridade inumana do morrer sem qualquer assistência médica!
E, aqui no Brasil,“o brasileiro, na fase da puberdade,/ já não
sabe nada/ da identidade nacional.”
Nada. E o poeta porta-estandarte, absorto em seus cismares,
recorda que tentou “falar de paz e amor,/ liberdade e felicidade”, descobre que procurou “na contradição, sentir o valor do
não e a força do sim” e, por fim, compreende que, “um dia”,
sonhou “com a simplicidade do poema”.
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Sonhos Alimento da vida, não só do poeta, mas, sim – e
obrigatoriamente – de todo ser humano! Em qualquer dia do
meu tempo, li, em algum dia, a frase – Sonhos, acredite neles! –
e jamais a esqueci, nimbando o mais recôndito do meu ser, com
a ternura dos ideais que não são ideias soltas mas conjuntura e
estrutura de cada passo caminhado, de cada olhar sentido, de
cada mão apertada, da Vida, do SER HUMANO.
Sonhar com renovação. Assim como “as plantas ensinam”
que o homem não deve se emaranhar Nas Teias do Mundo. (As
plantas convivem, pacificamente, com as aranhas, com as cobras,
com as diversas formas de Vida E com o homem?)
Ah, o homem é um grande, imenso, gigantesco complexo
de dúvidas, de absurdos, de descobertas, de encontros e desencontros. O homem é um abismo indevassável. Mas o homempoeta compreende que “O poema deve ser como uma oração”.
Sérgio Mattos assimila o seu potencial de dor:“Vivo numa terra-mundo violada,/ poluída e estraçalhada./ O verde findo chora
orvalho/ neste tempo de palhaçada.” Mesmo que a rosa continue sendo “a flor de todas as cores/ a flor de todas as flores”, o
Mundo – o Mundo dos homens – vai sendo destruído e arrasado pelo homem-não-poeta. O homem-não-poeta, fomentador
da Guerra, despetala a flor, deixa a jangada sem remador, desampara a criança Resta, ao poeta porta-estandarte, indagar: “A
Guerra? É a dor”. Indagar e afirmar
E por que o homem não aprende a viver uma “Sinfonia
Campestre”? Por que o homem da cidade grande não desperta
para os valores do “Sertão”?
O poeta Sérgio Mattos diz perplexo: “ Já não posso ser
gente”! Ser gente! A cidade grande poda a vida (a Vida), castra
a sensibilidade, destrói a ternura
Então, é necessário “que todos aprendam a defender/ a solidariedade humana”
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Ser solidário Uma palavra meiga, um olhar ameno, um
gesto de colocar a mão no ombro do outro, um silêncio repleto
de afeto e compreensão quando as lágrimas rolam pelo rosto de
alguém Ser solidário é tão difícil, assim? Ter o “Olhar transparente”, ser “Amor”“Sem definição”, um Amor simplesmente
Amor, fazer do Mundo, da Vida, uma “Aquarela”, onde todo
choro seja um “orvalhado pranto de carinho”, onde todo
beijo tenha “um sabor de vida/ e cheiro de madrugada” e seja
“muito mais que uma simples poesia.”
Ser solidário é Viver, é Ser gente! E custa tão pouco, não
custa dinheiro algum, não empobrece ninguém. E o homem é
tão pouco solidário
Conheço Sérgio Mattos, bem de perto. Conheço o poeta
Sérgio Mattos, o pai-de-família Sérgio Mattos, o jornalista Sérgio Mattos, dentro de uma ordem onde nenhum supera algum;
normalmente sereno, é incisivo nas suas vontades de ajudar, pedra-por-pedra, na construção de um Mundo mais “Mais Mundo, de um homem mais gente”.
Ativo, dono de uma carga de responsabilidade que se mede
pelas vitórias(vitórias incontestadas, todas pela sua capacidade e,
não, pela corrupção tão reinante nos tempos modernos), Sérgio
Mattos vai penetrando na idade maior do homem que é poeta,
que nunca deixou de ser poeta, do homem que enfrentou A
Batalha do Natal apenas com as armas da poesia, do poeta que
percebeu na Retina dos olhos da mulher namorada a realização
dos seus sonhos de Amor.
Poeta, Sérgio Mattos é OVigia doTempo e na necessidade de
ver os seus poemas Lançados ao Mar – para colaborar na despoluição dos oceanos, para ajudar a despoluir a Vida – ele estanca
em algum lugar da Terra (talvez a velha Salvador, ou – quem
sabe? – a trepidante Austin, ou em belos recantos do seu Ceará),
e na Terra, diante dos homens, diz: “Já não canto, choro”.
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Resta o Estandarte. Resta o Estandarte que não é mais experimental. Resta a Vida. Existe a Vida.
A vida de um Poeta, que não é alpinista na prática, tampouco arqueólogo, mas escala a Poesia e escava a Vida em busca de
um Mundo mais harmonioso, um Mundo mais Vida, uma gente mais humana, um homem mais gente.
Não para nascer, crescer e morrer. Mas, apenas e tão somente – para viver.
Viver a Vida de hoje e sentir a saudade de ontem. Lembrar
com emoção da “Pedra dos pássaros”:“Já não vejo gaivotas/ nas
pedras do Rio Vermelho./ Meus olhos já não descansam/ com
aquele voo sereno/ e como mergulho indicador/ de boa pescaria. Emigraram,// Os jornais anunciam/ a morte de gaivotas/
em Arembepe e na Bretanha./ Ora o titânio, ora o petróleo/
lançado nas águas do mar.// De que vale o progresso/ se já não
posso/ contemplar as gaivotas/ na Pedra dos Pássaros/ de minha
infância?”
Aprendendo os ensinamentos de Rilke, este é o poeta Sérgio Mattos, com as virtudes, com os seus defeitos, com a sua
poesia.
Assim como o porta-estandarte, vivendo sempre a poesia,
construindo o seu poema.
Sendo, eternamente, na Vida, poeta.
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POEMA RELATIVO
Tateando no escuro
o sentimento humano
destruído ou, quando muito,
nascido.
Verdade escondida
desespero do sentir,
esperando ver
a mudança que não vem.
Tudo são lágrima,
a espera é marcada
o chão é o mesmo,
os homens também
e a espera(nça) é longa.
(1966)
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CONSCIÊNCIA ADORMECIDA
Nos campos,
a esperança continua a florescer
nas folhas verdes
Nos homens,
a flor consciência
está despetalada
porque a honestidade ainda é tímida.
(1967)
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SORRISO EM FLOR
Sorriso em flor
Liberdade em jangada
Criança em amor
A paz é chegada
Flor despetalada
Jangada sem remador
Criança desamparada
A Guerra? É a dor
Roseira carregada
Peixe na jangada
Criança chegando
Compreensão tardando
A hora é chegada
A Paz é criança
Guerra encerrada
Já e sem tardança.
(1967)
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INIBIÇÃO
Sem lutas,
um desabafo surgiu
sem estandarte:
Estaria o alimento dos heróis
impregnado de sonhos
tormentosos?
(1968)
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RESSURREIÇÃO
A noite banhava-se
em água estéril.
O tempo estava calado
entre os caminhos cruzados.
De repente, fui pedras.
Também fui criança.
Era como uma balada
e a infância ressuscitava


(1968)
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METÁFORA 2
Cemitério de vivos
entre porcos, na lama
O homem? É o mesmo.
Fantasmas viventes
Caveiras ambulantes
de ossos cobertos
na morta(PELE)lha da vida.
Tímidos e agressivos,
na massa de concreto,
começam a pensar


(1968)
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METÁFORA 3
Discípulo que anda
continuidade pendular
é o futuro – no presente –
que discorda
que acorda.
Ferida monetária
união de sexos
com demagogia partidária
Bate papo que não vem
A intervenção:
é uma realidade transformada.
(1968)
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METÁFORA 4
Desponta a estrela
Nasceu alguém
– os frutos são gordos
e o espírito é podre.
Queimada apareceu a luz
Ninguém nasceu
– frutos secos
sofrimento cheio.
(1968)
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METÁFORA 5
Sonhos pseudos,
afirmação autômata,
delírio no pensar-ser
dos degraus da política:
Alguns, em linha
no nacionalismo fogem.
Outros,
na política pelejam,
autodeterminando
a busca em afirmação


(1968)
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METÁFORA 8
Em sono sibilante no leito
as sombras duas vezes eu sopro,
enquanto aborto sentimentos
e a aurora não vem.
Duas vezes mais eu tento.
Meu ser arqueado Arde
sem sombras e oprime
a única ilusão fantasma:
a Paz vai chegar.
(1969)
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OBSERVAÇÃO
para Germano Machado

triste, meu peito desfeito
respira permanente e brando,
sem alarido, fica contemplando
Triste, meu peito desfeito,
sem prantos e vaidades, manifesta,
no mundo atento,
uma segurança funesta:
Sem partido, intrigas e consonâncias



(1969)
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ESPELHO MÁGICO
Fixei um espelho,
onde o passado calou.
Aspirei confidências
e perdi a inocência


(1969)
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NO MUNDO DA LUA
Vivo numa época em que
a morte é divertimento
e a lua, no passado tão pura,
virou a vedete do sentimento.
(1969)
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BALÕES DA VERDADE
Escrevi em balões poemas
cheios de verdade
e os soltei nas curvas do espaço
para que fossem vistos.
– A verdade voava pelo mundo
mas,
tiraram de mim as verdades.
– Minhas mãos perderam as forças.
Meu grito não repercutiu,
e o eco, dele se esqueceu –
(Já não existem balões no espaço)
(1970)
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RETROSPECTIVA DO
MUNDO VIRGEM
para Burle Marx

Vivo numa terra-mundo violada,
poluída e estraçalhada.
O verde findo chora orvalho
neste tempo de palhaçada.
O mundo das flores
foi despetalado
no tempo de espinhos.
– O verde findo chora orvalho
neste tempo de palhaçada –.
A infância pura
cheia de figuras e liberdade
invade-me a lembrança:
O ar despoluído e céu brilhante
daquela época foram despojados
deste tempo.
Vivo numa terra-mundo violada
poluída e estraçalhada.
– O verde findo chora orvalho
neste tempo de palhaçada.
(1973)

175

S ÉR G I O M AT TO S

CORRELAÇÃO
Nasci
no adiamento
contraditório
do calendário
sem qualquer repertório:
Sou teatro
espetáculo
e plateia.
Represento muitos atos
com fatos correlatos
que guardo, retardo e reparto.
(1974)
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SINAL DOS TEMPOS
Um hippie
Uma rua
Um hippie rico
Um rico hippie
Hip-Hip– Hurra!
(1974)
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MEDITAÇÃO
Meu pensamento
transborda como um vaso cheio.
É impetuoso como uma cascata,
cuja força amansa o homem.
Procura a plenitude do infinito
e não se envaidece como o pavão.
Ele é frágil como a água


(1974)
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DESTINO
Neste mundo,
as medidas fazem os meios
para os fins serem alcançados.
Cada homem tem uma missão
e nos fins,
cada poeta busca
o princípio invisível do existir.
(1974)
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OUTONO
Da árvore libertou-se a folha
e prisioneira em meu bolso caiu.
Entre folhas impressas a guardei.
(1974)
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O CICLO DA ROSA
À carícia da brisa matutina
a roseira dobrou-se docemente,
aguardando o jardineiro
para desprender a flor.
Uma rosa cor de rosa,
quase ainda um botão de rosa:
Ao ser desejada, entregou-se
Ao ser tocada, despetalou-se
E no alvorecer do novo dia
nova rosa, no vaso colocada,
deu sequência à cena passada.
(1974)
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AQUARELA
Um coração que aprendeu
a amar numa tarde de céu azul
não cansa de sentir
o colorido vivo do mundo.
(1974)
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HIPOCRISIA
Já não posso esconder
minha revolta contra a hipocrisia.
– Como seria bom se os homens
soubessem nos lábios o sorriso manter.
Já não posso sorrir
e boas vindas conceder


(1977)

183

S ÉR G I O M AT TO S

RECEITA
para Ivan Dorea Soares

Para um poema criar:
Ingredientes:
Tenha sempre papel e lápis à mão.
Coloque no primeiro a inspiração.
Com o segundo dê forma ao
pensamento,
escolhendo as palavras simples,
de simbologia popular e forte
conotação.
Modo de fazer:
Misture os ingredientes e guarde.
Espere que a emoção se vá.
Teste a consistência da massa
que deve ser flexível, comunicativa
e transmitir aos corações
mensagens de amor, esperança,
paz, apoio e confiança.
Como servir:
O poema deve ser como uma
oração.
Não há momento escolhido
e pode ser servido
a qualquer hora do dia,
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em porções individuais ou coletivas,
mimeografado ou como obra
editada.
É de fácil assimilação,
podendo ser consumido
a qualquer momento
seja qual for a linha de pensamento.
(1977)
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SOLIDARIEDADE
O que será do homem
numa comunidade
depressiva e sem solidariedade?
Que cidade é esta,
tão cheia de egoísmo,
onde os poetas choram
a falta de amizade
e cantam a nostalgia?
Quem julgamento teremos
por transformar a solidariedade
em ato de heroísmo?
Que será do homem
que vive a falsidade
na busca da verdade
e se perde na solidão?
Que será do poeta
ao registrar tal época:
Um louco? Sonhador
ou Pregador de nova era?
Já não encontro respostas
e tenho dúvidas do caminho a trilhar.
Já não posso apenas pensar.
Empunharei uma bandeira,
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farei seguidores e, como na Montanha,
multiplicarei o amor
e a todos ensinarei
a juntar as mãos.
(1977)

187

S ÉR G I O M AT TO S

ÓCIO NOTURNO
Entreguei a mente ao ócio:
ouvi o ressonar da cidade
pressenti a dignidade humana
e encontrei, violentada, a integridade.
– Um dia doarei ao inimigo
a rubra vida que serpenteia
em meu corpo.
(1977)
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ESTOU GRITANDO
Já não me consola
fechar os olhos e sentir
o remorso do grito
contido no peito
Agora eu GRrrriiiitttoooo
– Quero ver a pena correndo livre
– Quero Paz e Liberdade de Expressão
– Quero com as injustiças acabar
e de amor a terra inundar.
(1977)
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O TEMPO
Tic-tac-tic-tac
Tic-tac-tic-tac
Sinto o tempo fugir
e não posso impedir.
Em cada Tic um momento.
Em cada Tac um arrependimento.
Tic-tac-tic-tac
Nada fiz de útil e não soube
aproveitá-lo para o que me foi
concedido.
Um terço já foi cumprido:
A árvore plantada.
O livro editado.
E, um casal gerado.
(1977)
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FATO HISTÓRICO
Cantei o florescer de nova anistia
numa noite de trovoada,
quando, sem qualquer proteção
contra aquela água que caía,
fina e fria, do céu escuro,
lavei minh’alma ultrajada.
(1978)
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ILUSÃO I
Um dia, com a poesia,
pensei poder aliviar
o ar saturado de injustiças
que todos estavam a respirar.
(1978)
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LIÇÃO DE VIDA
Já não posso ser gente:
minha vida é programada,
minha agenda é pressionada.
A criatividade
já não é uma habilidade,
O que fazer perante esta passividade?
Já não posso aceitar
o espaço que me é dado
nesta sociedade massificada.
Quero criar poemas
como quem respira
e com a naturalidade de quem ama.
– Quero que todos aprendam a defender
a solidariedade humana.
(1978)
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AUTODESTRUIÇÃO
Dejetos industriais
lançados nas águas,
dizimam flora e fauna.
Dejetos industriais
lançados no ar
profanam a atmosfera
Que mundo é este, meu Deus,
onde se procura justificar a autodestruição
em nome de um progresso tão enganador?
(1978)

194

ESTANDARTE

ESTANDARTE
Que os poetas
façam a Revolução da Canção,
que usem as flores, as palavras
e os poemas como armas
da libertação.
Que os poetas cantem
o amor, a liberdade
e usem a verdade
como estandarte
na luta contra a alienação.
(1979)
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POVO
Não quero sentir a solidão
e a distância de meu povo.
Não quero sentir medo nem ver
o medo que o povo sente.
Quero sentir o povo unido.
Quero vê-lo de mãos dadas,
construindo um mundo sem fome,
sem guerras e cheio de rosas.
Quero ver o povo sendo povo.
Que aqueles que vivem da ilusão,
ouvindo o seu próprio eco,
desçam dos tronos porque a alegria
dos reis, imperadores e ditadores
só existe na fantasia.
– Que todos sejam apenas povo
(1979)
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CONSUMO
Vivo na contradição
de um tempo devotado ao consumo,
onde a televisão é o novo deus das massas,
a nova Meca, para onde são dirigidas
as atenções dos telepecadores
como numa penitência religiosa.
Vivo na contradição
de um tempo devotado à manipulação,
onde a propaganda
violenta a dignidade humana,
impondo normas e costumes
padronizados.
– Até o amor foi estereotipado
e esta ditadura de símbolos fálicos
permanece impune.
(1979)

197

S ÉR G I O M AT TO S

SERTÃO
No meu sertão
a vida é traquejada
e as mãos são calejadas.
Aqui estou longe da fumaça
das grandes cidades
e perto da simplicidade
das vaquejadas.
Com o surgir do sol nascente
o canto dolente
do vaqueiro rompe a preguiça costumeira
de todo amanhecer inocente
desta terra, onde ainda se pode sentir
alegria em ver brotar a semente,
sentir a força do vento,
saber o valor da chuva
e morder o talo do capim verde.
(1979)
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MATURIDADE OU
ARTIFICIALIDADE?
Já não consigo ver o mundo
com os mesmos olhos de antes,
como uma criança,
sem maldade, com naturalidade.
Já preciso do apoio das lentes.
Talvez sejam elas responsáveis
pelas imagens distorcidas,
cheias de artificialidade,
do mundo que hoje percebo.
(1980)
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PUBLICIDADE
Nas cidades invadidas
pela publicidade multinacional
o brasileiro, na fase da puberdade,
já não sabe nada
da identidade nacional.
(1980)
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CRIAÇÃO
Palavra aqui, palavra lá,
o poeta escolheu
esta daqui: Comunicação.
E os versos brancos em letras negras
macularam a pureza das páginas
com a ejaculação
das ideias cheias de esperança
e de contradição.
Tentei falar de paz e amor,
liberdade e felicidade.
Procurei, na contradição, sentir o valor
do não e a força do sim.
Sonhei um dia
com a simplicidade do poema.
Não o poema “ideal”,
criado para grupos culturais, editores,
ou para deleite da crítica intelectual.
Tentei a comunicação
direta com os valores da população.
– Surpreendem-me as interpretações
de meus versos


(1980)
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TEVÊ
Eu te vi
Tu televiste
Ele televiu.
– É a televisão
teleadivinhando
o futuro que muitos estão sonhando.
(1981)

202

ESTANDARTE

SONHO DESFEITO
No fundo do peito
vivi o idealismo técnico
de um sonho realizar.
Refletidos no sonho desfeito
estavam a confiança no ofício
e a vontade de trabalhar.
Apesar da alucinante traição,
o ideal de agora
é o mesmo de outrora:
Em meu coração
lugar não há para omissão,
submissão e corrupção.
(1984)
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SEM RESPOSTAS
Onde a culpa se escondeu,
se na imensidão do ter,
na incerteza do ser,
todo o sentir se perdeu?
(1984)
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QUARESMA
No passado,
foi grave
o ato
e o fato
da morte de Jesus.
Cristo foi julgado,
torturado
e carregou sua cruz.
No presente,
a cruz nossa de cada dia
é a tabuleta de greve
que o operário,
o Cristo-diário,
carrega torturado
em busca de melhor salário.
(1987)
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LAZER
Lazer é preencher o ócio
da mente, sem qualquer preocupação,
é a busca eterna da distração.
Lazer é um verdadeiro divórcio
do trabalho e de qualquer ocupação
e a causa da separação
será sempre a procura do recreio,
sem qualquer receio.
Enfim, Lazer é Prazer.
(1987)
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ÓTICA
Com a imaginação do leitor,
meus poemas podem fotografar
– sem filme e diafragma –
a fragrância da flor
ou a sensação da dor.
(1987)
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RENOVAR É PRECISO
No ano, a cada estação
as plantas ensinam
ao homem a renovação.
(1987)
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MINHA ARTE
O poema
é arte nata,
Artesanato.
O poema
é arte, de fato.
Artefato.
A poesia
é meu estandarte.
Minha arma, minha arte.
Passo a passo, a faço,
procurando ocupar espaços,
registrando o dia-a-dia,
sem dogmatismo ou maneirismo,
sem máscara ou palhaços.
Meus versos
são lançados,
visando a todos atingir,
como se fossem estilhaços
cheios de verdade e emoção.
(1988)
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CASUÍSMO
A impunidade deste tempo
nos deixará sem boas lembranças.
Registro esta época de cobranças
onde tudo acaba num ísmo:
Comunismo, dedurismo, entreguismo,
fascismo, sectarismo, socialismo.
(1988)
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GERAÇÃO
Nasci nordestino
Nasci em tempo de reconstrução
Cresci sob a influência do destino
e da cultura americana.
Vivo no país da inflação,
como parte de uma geração
que ainda não votou para presidente.
Apesar de ser homem de cidade,
na verdade, sou um poeta sem maldade.
(1988)
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ROSAS
A flor que é rosa
é a flor de todas as cores
a flor de todas as flores.
A rosa amarela é rosa.
A rosa branca é tão rosa
quanto a rosa vermelha.
A rosa rosa é poesia
e a rosa preta, criada
pela indústria da fantasia,
representa a síntese, a prosa.
(1988)
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MASSACRE DE PEQUIM
Foi na Praça da Paz
onde se fez a Guerra.
Foi na Praça Celestial
onde soldados da Manchuria
acabaram com o sonho jovial.
Foi na avenida da Paz Eterna
onde em nome da Liberdade
um jovem chinês enfrentou
a coluna de tanques
da arbitrariedade.
Foi na Praça da Paz Celestial
onde rajadas de balas fascistas
promoveram a matança
de jovens desarmados
e a destruição
do sonho e da esperança
da Rebelião Pacífica.
Foi na Praça da Paz
onde o sonho da liberdade foi incinerado.
(1989)
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QUESTIONAMENTO
Senhores!
Seria o branco a pureza que procuro
entre tarjetas, nas sarjetas,
nas saletas escuras
dos sebos sem rótulo, nem selo?
Senhores!
Não há luz na sarjeta.
Seria o poema a chama
ou o preço da fama?
(1989)
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ECOLOGIA
A floresta geme
a serra canta
o gemido ecoa.
Eco, eco, ecologia.
É de noite,
é de dia,
a moto-serra, serra
destruindo a vida da terra
(l990)
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IDEOLOGIA
Em tempo de patrulhamento
político ou ideológico
sempre mantive meu pensamento
isento e lógico,
procurando o bom senso.
Afinal, não nasci máquina,
não nasci trem, com vocação para andar
em linha,
nem tampouco, acreditem,
vagão, para pensar em bloco.
(1991)
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SENTADO NO MEIO
DA FLORESTA
Sentado no chão,
de pálpebras cerradas,
ouvi as batidas do coração
e o farfalhar das folhas
das árvores da floresta.
Senti a carícia do vento,
roçando em minha face.
Concentrei-me, como num passe
de mágica, e participei da excitação
dos pássaros e da movimentação
de outros animais. Que beleza!
Senti e ouvi toda a riqueza
da vida da natureza
naquele momento de meditação.
(1991)
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PREFÁCIO
Antonio Olinto*

O que distingue a poesia brasileira neste tempo de mudança é a diversidade. Foi como se, de repente, os poetas do país
houvessem descoberto a liberdade, não há mais palavras-de-ordem, ninguém é obrigado a seguir uma linha de feitura poética
e o dogmatismo de uma crítica literária alistada desapareceu.
Como num fim de tempestade, surgem de vez em quando restos de relâmpagos ao longe, mas sabe-se que a liberdade, uma
vez conquistada, finca pé na escolha de quem vê, e lê, e faz. É
claro que o elitismo continua tentando manter seu domínio
sobre os meios de comunicação, agora não tanto em nome de
uma ideologia ou tendência política do momento, mas baseado
na velha ideia de que há sempre um grupo de escolhidos que
deve mandar. Estamos em tempos de busca e de achamento,
parecidos com os de 1922, quando a Semana frutificou. A celebração, hoje a cada instante lembrada pelos canais que vão diretamente à memória, não só de um século e de um milênio/
limite (fim do mundo, estrelas que vão destruir a Terra, etc.),
mas principalmente a do aniversário – cinco séculos – da Descoberta – assemelha-se à de 1922, quando completávamos cem
anos de independência. É como se quem faz versos tivesse decidido comemorar tudo em poesia.
Assim vejo o livro de Sérgio Mattos, Trilha Poética, lançado
agora pelo editor Gumercindo Rocha Dorea, das Edições GRD
que, desde os anos 50, têm seu lugar no mundo editorial brasileiro. Sérgio Mattos pega a poesia do cotidiano, na força de
* Antonio Olinto era jornalista, escritor, poeta e membro da Academia Brasileira de
Letras. Assinou o prefácio de Trilha Poética no ano de 1998.
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uma escolha vocabular que realça o imediato, em imagens de
coisas e pessoas, sem apego a técnicas da moda. O que ele deseja
comemorar, comemora. Às vezes parece ter adotado o hai-cai,
mas fá-lo de modo não convencional, como em seu “Dia Nublado”:
Um dia embaçado
sem sol e sem visibilidade.
Parece um dia falsificado.

Ou esta “Cadeira de Balanço II”:
Balanço vai, balanço vem.
Gasta, a cadeira embalou
crianças e, velhos, acalentou.

Poemas seus falam de pessoas, como Carybé (“Axé! Aqui
aportou Carybé”), ou Saramago (em quase hai-cai, a palavra
“mago” antecipando o nome do escritor). No poema “Che”
mostra a imagem – “barbicha, boina e uniforme desbotado” –
do herói, na ironia de hoje ser usada “na promoção do consumismo”.
Sérgio Mattos é poeta de poucas palavras, poucas e precisas.
Vai direto a sensações e percepções básicas, sem enfeites, de vez
em quando adota o ritmo do assunto, numa quase onomatopoética. Usa essa técnica no poema “Vento”:
É vento, é venta é ventania
chegando cheia de valentia.

Adiante, pergunta:
Sinhá, que nome tem este vento
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que venta, canta e encanta
em todas as pontas da rosa dos ventos?

e continua:
Sinhá, este vento é traquina.
Sinhá, este vento é indiscreto.

Seu domínio da palavra sem máscaras, clara, transparente,
aparece também no uso de repetições de sons, como em “Sonho II”:
No sonho, tristonho, recomponho,
na criança que sou, a lembrança da esperança
na prece que apetece e cresce.
Quando dormindo, não minto, sinto
que a mente, descrente, desmente
o tino divino do destino.
No fundo, o meu profundo mundo
é o universo submerso, disperso,
ocioso, silencioso
perdido e indefinido.

Saindo agora, na antevéspera das comemorações do nosso
começo, como nação e como gente, e sendo poeta com os pés
fincados na Bahia, onde tudo teve início, Sérgio Mattos representa, ainda, uma poesia lírica e apaixonada que é, juntamente
com a poética simbolista, das grandes vocações e tradições da
presença brasileira na “linguagem que canta”. Sob muitos aspectos, sua poesia é também a de um rebelde, a do cultivador de
sonhos e de realidades, criador de uma trilha por onde passam
os símbolos de um povo.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1998.
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ESPÉCIE EM EXTINÇÃO
No hemisfério norte
a reprodução em cativeiro
preserva animais
ameaçados de extinção.
No hemisfério sul
cuida-se da ararinha-azul,
dos micos-leões de caras douradas,
enquanto crianças são exterminadas.
A batalha ecológica
garante a preservação
da natureza, mas sem estratégia lógica
deixa ao abandono, quase sem ação,
o homem pobre,
uma espécie em extinção


(1995)
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SEGREDOS DA VIDA
para Lizir Arcanjo

Dentro de cada concha
encerra-se um segredo do mar.
Dentro do mar
encontram-se várias conchas
cheias de vida.
A vida está em minhas mãos
cheias de segredos.
Quando juntas, em forma de concha,
as mãos encerram mistérios.
Quando abertas, mostram a vida
contida no espaço
das palmas, reveladas nos traços
tudo traçado
seja futuro, presente ou passado.
(1995)
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DÉCADA INDISCRETA
Noventa é a década da globalização.
Uma década sem mistérios, sem segredos.
É a década da INTERNETização.
(1995)
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HERÓI
Na Serra da Barriga,
reduto de foragidos,
um deus da guerra,
Zumbi, tombou ferido
em novembro de 1695.
Líder da resistência
contra a escravidão,
líder do Quilombo dos Palmares,
trezentos anos depois,
o guerreiro virou herói nacional.
(1995)

228

TRILHA POÉTICA

MUDANÇA
Às portas do Terceiro
Milênio a realidade virtual
confunde o mundo convencional.
(1996)
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IMAGINÁRIO
O imaginário poético
é infinito enquanto interpretação,
registrando o real, sem a falsa impressão
criada pela indústria da simulação.
(1996)
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INTERATIVIDADE
para Adelmo Borges

Se a percepção visual
do poeta é polivalente,
o poema é o registro maleável,
tridimensional do mais latente
sentimento humano.
Mixando sentidos em cenas diferentes,
poeta e poema permitem a interatividade
da natureza do homem com a natureza
do mundo.
(1996)
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BRISA
O frescor do vento
da noite ainda menina
chega como alento,
acariciando os corpos amantes
em ondas constantes.
(1996)
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SONHO II
No sonho, tristonho recomponho,
na criança que sou, a lembrança da
esperança
na prece que apetece e cresce.
Quando dormindo, não minto, sinto
que a mente, descrente, desmente,
o tino divino do destino.
No fundo, o meu profundo mundo
é um universo submerso, disperso,
ocioso, silencioso
perdido e indefinido.
(1996)
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SONHO III
O corre-corre
da atividade
física do dia percorre
meu corpo cansado,
deixando uma sensação
de torpor, quase anestesiado.
Sinto a consciência
piscando, apagando
e me entrego
em sono profundo
como um cidadão
qualquer do mundo.
Durmo e sonho
sem medo
pois não é pesadelo
o que sinto e sim alegria,
pura fantasia
colorida, fruto de um sono
muito bem sonhado
no qual sou diretor,
ator e único dono
do produto final.
(1996)
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NOVA PERCEPÇÃO
para Marcos Palácios

Na conjunção
das telecomunicações
e da informática,
novos hábitos e
novas percepções
são criadas, fruto
da revolução telemática,
rompendo modelos
da modernidade.
A chamada telemática
cria um novo laço
de afinidades sociais
nas comunidades virtuais
através do cyberespaço.
Na interação cibernética,
independente da genética,
todos são iguais,
meros seres pensantes, mas virtuais
(1996)
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FASES DA VIDA
Da infância
a criança
traz de herança
o desenvolvimento
de sua inteligência.
Cada momento
de capacidade
vivida
passa a ser fator
determinante
de sua vida
com ou sem amor.
Na adolescência
a emoção
e a experiência
podem confirmar
a tendência
que o homem
haverá de confinar
em seu coração
em qualquer situação
diante do mal ou do bem.
Na maturidade
vale mais o conhecimento
da humanidade
o bom senso
a sensualidade
de cada momento
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e a descoberta
de que na vida
tudo depende de consenso.
(1996)
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GLOBALIZAÇÃO
A manipulação
do capital
muda o mundo
pela globalização.
A lógica
mercadológica
com plena dominação,
sem ideias divergentes,
responde pela regressão cultural,
destruindo a soberania nacional.
(1996)
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COMPLEXIDADE
Na intimidade
busca-se maturidade.
Na coletividade,
a originalidade,
pois a modernidade
exige qualidade.
A instabilidade
e a falta de dignidade
geram inferioridade.
A multiplicidade
de oportunidades
a competitividade
e necessidades
da humanidade
esbarram na mentalidade
da imunidade
e da impunidade.
Toda essa ambiguidade
é responsável pela complexidade
de nossa nacionalidade
e de nossa individualidade
em toda e qualquer IDADE.
(1996)
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MASSACRE DE ABRIL
Quando chacina
à imprensa fascina
tempo e espaço
na mídia registram
massacres dos Sem-Terra,
Sem-Tetos e Sem-Nada.
Com arbitrariedade
se fuzila no campo e na cidade:
Na Candelária, Xapuri e Vigário Geral.
No Eldorado de Carajás
trabalhadores rurais
foram massacrados
diante da omissão
e conivência oficiais
– verdadeiros crimes sociais –
(1996)
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REGISTRANDO
Testemunho a mutação
deste fim de século,
concreto, mas virtual,
em expansão digital.
Testemunho modificações,
conexões e gestões.
Tudo em nome da integração
homem – tecnologia,
a nossa nova filosofia.
(1996)
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VENTO
É vento, é venta é ventania,
chegando cheia de valentia.
Sinhá, este vento corre mundo,
atravessa mares, varre florestas,
agita desertos, poliniza flores
e levanta poeira.
Sinhá, este vento ronca,
assobia, geme e ainda dá surra
de areia fina
nas pernas da menina.
Sinhá, que nome tem este vento,
que venta, canta e encanta
em todas as pontas da rosa dos ventos?
Muitos nomes tem o vento,
seja quente ou refrescante,
ele acaba envolvendo a gente.
Sinhá, este vento é traquina.
Levanta a saia da menina,
rodopia que nem pião
e, quando zangado, vira furacão.
Sinhá, este vento é indiscreto.
Pouco importa se é vento de inverno
ou vento fresco do mar,
pelas frestas, em qualquer lugar,
ele penetra, fazendo até parede falar,
conduzindo vozes,
provoca um verdadeiro inferno.
Sinhá, o vento na gente prega peça
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quando nas madrugadas, passando com
pressa,
faz bater janela, porta e portão
e no rastro ainda arrasta latas
nos deixando aquela sensação
arrepiante de assombração.
(1996)
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“LAVOISIANDO”
Era uma vez uma história
contada por Salernitano,
adaptada por Da Porto,
inspirando Bandello,
copiado por Brooke,
que inspirou Shakespeare.
Muitas formas teve esta história
transformada em conto.
De conto em conto,
de tradução em tradução,
do italiano ao francês
acabou como poema em inglês,
inspirando uma tragédia
shakespeariana: Romeu e Julieta.
(1996)
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DISSIMULAÇÃO
Poetas menores
somos, pobres coitados,
humilhados, esmagados
pelos poetas maiores.
Há qualidade
nas obras-primas.
Há inferioridade
nas mais íntimas
imitações inspiradas
– cópias dissimuladas.
(1996)
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ABC LITERÁRIO
Ariosto, Boccaccio, Castiglione e Dante.
Arentino, Bandello, Cinzio e Doni.
São nomes de artistas
italianos. Artistas da palavra.
Alguns renascentistas,
mas, mesmo fora de ordem,
formam um abecedário
clássico literário.
(1996)
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MANICURE ESPECIAL
Sem estar na linha,
Joselina, a Joselina
da Silva, aos trinta e seis
anos de vida entrou
para o Guines Book
com seus quatrocentos e seis
quilos e, de modo especial,
transformou-se na mais famosa
manicure do Brasil,
apesar de não ser a mais formosa.
(1996)
(Joselina morreu em 1996)
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NORDESTINO
Não sou canto
mas tenho ino,
não hino,
em meu sangue.
Não tenho dom
musical, mas o tom
do sol, lá
em minha terra
dá dó.
Racha tudo de tão quente,
no pé ou no alto da serra.
Não sou crente,
mas o destino
está em minha mente.
Tenho tino, por isso canto e rimo,
pois sou nordestino.
(1996)
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MICROCYSTINA
Em Caruaru,
azul é a alga,
microalga,
que libera toxina,
a microcystina
L. R.,
contaminando a água
usada pelo IDR*,
na hemodiálise
assassina.
Esta foi a análise
que em três meses reais
matou 51 doentes renais.
(1996)
* IDR:

Instituto de Doenças Renais.
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GRANDEZA
O pensar que se ama
é pequeno porque o amar
é maior que o pensamento.
(1996)
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INTERVENÇÃO
Registro a realidade
de meu tempo
como resultado e resultante
da intervenção mutante
do homem da cidade.
(1996)
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MÚLTIPLA ESCOLHA
A linguagem poética
pode ser denotativa
ou deve ser conotativa?
Seria a linguagem poética
apenas uma estratégia estética,
na busca do significado
e do significante,
ou a recriação da percepção?
(1996)
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ESPAÇO VIVIDO
No escasso espaço
do espelho um pedaço
de mim é devassado.
Face a face
procuro todas as minhas faces.
A face anterior,
a face interior
e a face esquecida
quando a inocência foi destroçada.
Vejo, na imagem refletida,
marcas de lembranças,
rugas de ausências
e um olhar disperso.
Um olhar sonhador,de quem não esquece
o espaço sentido
e o espaço sofrido.
O meu espaço vivido.
(1996)
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ESCULTURA
A depender da intencionalidade
do poeta, a mulher-musa
pode ser um símbolo virtual,
uma figura híbrida,
entre o ideal e o real.
A depender da cumplicidade,
a mulher pode ser recriada
poeticamente, como uma coreografia,
plena de sensualidade
e sem qualquer dissimulação.
A depender da semântica
a mulher amada,
cheia de sutilezas,
pode ser transformada
numa escultura de palavras.
(1996)
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ABSTRAÇÃO
Inquietação poética
é ser pós-moderno
de modo terno, eterno.
Inquietação poética
é recriar a vida,
com ironia e fantasia,
onde palavra e imagem
são o todo e a síntese,
um substrato da magia.
(1996)
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OPÇÕES
Acreditem:
Com a queda do Muro,
em Berlim começou a mudança
para um fim de século maduro.
Acreditem:
Sem mais termos a fria
guerra política,
chegaríamos ao fim das ideologias.
Acreditem:
Isto é utopia,
pois as ideologias
ainda têm grande serventia.
Acreditem:
Ideologias são referenciais
e, na pluralidade da sociedade,
os poetas, progressistas ou reacionários,
vão continuar registrando diferenças
sociais.
(1996)
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ILUSÃO II
Se a sedução
é uma ilusão,
o ato de seduzir
é o falso absoluto.
Mas, sem a inspiração
dos sonhos,
a poética da criação
fica limitada.
É melhor conviver com ilusões
pois um homem que não sonha
é um homem sem futuro.
(1996)
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PENSAMENTO
para Béu Machado

A vida sem a morte,
para uns, seria sorte,
para outros, pura magia.
(1997)
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LIBERDADE
para Manuel Bandeira

Estou farto do patrulhamento intelectual,
real, virtual e radical.
Estou farto da realidade
relativa, do meio-termo e da
descontinuidade.
Estou farto da teoria literária.
De toda teoria arbitrária.
estou farto da pobreza,
da falta de sutileza.
Estou farto da linearidade.
Quero da vida a irregularidade
coloquial, cheia de destreza.
Estou farto da falta de proeza.
Quero a força da simplicidade.
(1997)
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AVOANTE
O que seria da vida moderna
sem o pássaro de aço,
singrando nuvens no céu eterno?
O que seria dos viajantes,
turistas e homens de negócio,
ganhando tempo ou gastando-o no ócio,
sem este elo de aço avoante?
(1997)

260

TRILHA POÉTICA

PÁSSARO DA LIBERDADE
Apesar da imobilidade
imposta e da passividade
assumida, passageiro de avião
desafia, com sensação
de euforia, a gravidade.
E com ansiedade
vive, nos céus, a onipresença,
descobrindo o real sentido da liberdade.
(1997)
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PRISÃO
No fim do século, o cidadão
na cela da sala está preso entre telas.
Telas do micro ou tela da televisão.
(1997)
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SEM LICENÇA
Com ou sem consentimento
da musa ao lado o poeta alado
enaltece o sentimento.
(1997)

263

S ÉR G I O M AT TO S

LÚDICO
I
Hai, hai, hai.
Não é grito de guerra.
É gago dizendo HaiKai.
II
Plaft, plaft no parabrisa
espatifam-se abelhas
levadas aos céus pela brisa
(1997)
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DIFERENÇA
No cinema, atriz
rica não chora
lágrimas, enxuga nariz.
(1997)
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LIVRO
para Oldegar Franco Vieira

I
Poesia é “Gravuras no vento”,
epigramas, cheios de filigranas,
que posso ler ao relento.
II
Se o livro é uma janela
aberta para o mundo,
o autor é o elo
entre a fantasia e a realidade.
Se o livro liberta a imaginação,
o poeta reúne a sensibilidade
do universo em versos,
transformando-a em sensação.
(1997)
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MICROCOSMO
Na poça d’água ao chão
estrelada noite enluarada
aprisionei em minha mão.
(1997)
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GAIOLA
O canário dourado
canta e encanta
sem mudar de lado.
(1997)
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COEXISTÊNCIA
Yin vai Yiang vem.
Dois opostos e depois
juntos, em harmonia, vivem.
(1997)

269

S ÉR G I O M AT TO S

PICADEIRO
O artista cria.
O artesão copia.
O poeta recria.
(1997)
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ENTREGA
Alice, alisa meu alicerce.
Tece, enquanto escurece,
o ritual do amor e tudo se esclarece.
(1997)
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SOMBRA
A silhueta reluz
nua à luz da lua.
Chama atenção e me seduz.
(1997)
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CONSTRUÇÃO
Realismo e verdades fazem o jornalismo.
Palavras fazem o poema que o poeta lavra.
Ideias fazem a poesia e o lirismo.
(1997)
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INCONTROLÁVEL
Nada é mais livre
do que o ato de amar.
Ninguém consegue controlar.
(1997)
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ELO
Tempo lembrado
não parece história,
mas passado recuperado.
(1997)
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LEMBRANÇA
Amores passados
são pétalas desidratadas
entre folhas editadas.
(1997)
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VAGANDO
Borboletas vagam no ar,
vaga-lumes na noite vagam
e o poeta, nas vagas do mar.
(1997)
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MÚSICA
Bit, beat, Beatles.
Minuta é pré-lei, Presley.
Tom mais tom, Stones.
(1997)
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VELHICE
No rosto enrugado
escondem-se lágrimas e felicidade
de tempo passado.
(1997)
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TEMPO
O tempo pára
quando a ampulheta
fica deitada.
(1997)
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ESTRELAS
Na escuridão das matas
o piscar dos vaga-lumes
são estrelas natas.
(1997)
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MISTÉRIO
O cometa rasgou
a noite, deixando
uma cicatriz prateada.
(1997)
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LANCE
A bela, em solenidade,
cruza pernas e descruza,
mostrando sua intimidade.
(1997)
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CORRENTE
O professor transmite conhecimento.
O jornalista registra fatos existentes.
O cronista divaga sobre o inexistente.
O poeta sintetiza o sentimento.
(1997)
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PÔR DO SOL
I
A tardança vai e a noitança vem.
O tempo passa diante de mim
com seu perfume de jasmim.
II
O céu, primeiro avermelhava
à chegada da noite. O negrume
da noite revelava
o lume e voo do vaga-lume.
(1997)
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PAIXÃO
Um beijo profundo
é molhado. É rebuscado.
Toca, da alma, o fundo.
(1997)
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CADEIRA DE BALANÇO
I
A palha da cadeira
cedeu ao peso
dos sentados e balançados.
II
Balanço vai, balanço vem.
Gasta, a cadeira embalou
crianças e, velhos, acalentou.
(1997)
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POESIA
Poesia é fantasia,
criação que dá vida e ação.
Reproduz amores,cores e tudo que reluz.
(1997)
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CLASSIFICAÇÃO
Beijo passivo e beijo agressivo
são armas do amante
versátil e sentimental.
(1997)
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DIA NUBLADO
Um dia embaçado
sem sol e sem visibilidade.
Parece um dia falsificado.
(1997)
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FLORES
Flores cultivei para dar
a quem nunca falei.
Maria pediu, não pude negar.
Sobrou a Rosa, com quem sonhei.
(1997)
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INVERNO SERTANEJO
Uma garça pousa no mandacaru.
Milhares de garças
sobrevoam o lago azul.
O sertão-verde está em estado de graça.
(1997)
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ATOR
Sou protagonista
da pós-modernidade.
Já não posso ser espectador
da impureza tecnicista.
(1997)
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CARYBÉ
para Hector Júlio Páride Bernabó

I
Axé! Aqui aportou Carybé.
Radicado na Bahia de Jorge Amado.
Fincou pé, viveu e morreu com fé.
II
Lindinalva, de Jubiabá, trouxe sua alma,
Fascinado pela Bahia, viveu apaixonado,
Carybé, pela gente, cultura e candomblé.
(1997)
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SARAMAGO
Mago da palavra, Saramago,
generoso escritor, é engenhoso,
transparente, nas metáforas sem
precedentes.
(1997)

295

S ÉR G I O M AT TO S

MÁQUINA vs. HOMEM
O homem sente
O homem esquece
O micro não é inteligente,
ele apenas lembra


(1997)
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AO LÉU
Entre o tempo e a eternidade
– espaço intermediário –,
entre o homem e Deus,
tento encontrar a universalidade.
(1997)
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RECADO
Olhe, flor não se colhe.
Colhida a rosa perde a vida.
Tantas roseiras cultivas, que me encantas


(1997)
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PROTESTO
Ouço a pedra jogada no poço.
Mágoa, creio ouvir do burburinho d’água
espalhada, por ter a privacidade violada.
(1997)
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SONHO IV
Da vida quero a liberdade
do voo de um passarinho.
Da vida quero a dedicação
e o amor de Fidelio de Benthoven.
(1997)
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DANÇA DOS PEIXES
Pintado
com urucum e jenipapo,
de colar e cocar,
convoco caciques
Aritana e Raoni,
Guerreiros do Xingu
para a Dança dos peixes.
Invoco as forças do pajés
Txukarramãe , Kaiapós,
Xavantes, Tupi-guaranis,
kiriris e Pataxós.
Invoco a força da natureza,
das matas, cachoeira e igarapés
para a Dança dos Peixes.
Com os poderes mágicos
e o som sagrado
da Flauta Jacuí,
vamos afastar do Brasil
todos os maus espíritos
da Serra do Caburaí
ao Arroio do Chuí.
(1998)
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ARCO-ÍRIS DA VIDA
para Rimbaud e Pethion de Villar

No desabrochar da vida, as sensações
do real invadem os corações.
Tudo é rosa com aroma de primavera.
Com o florescer da juventude,
tudo avança com amplitude.
Tudo é azul com aroma de verão.
À chegada da envelhescência
apresenta-se a degenerescência.
Tudo é cinza com aroma de inverno.
Sim, poetas, toda idade tem um aroma e
uma cor.
(1997)
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MATA ATLÂNTICA
Estou em plena Mata Atlântica!
Sinto a enormidade
dos troncos, verdadeiros pilares,
sustentando, no alto, milhares
de galhos e folhas que impedem a
luminosidade.
Estou em plena Mata Atlântica!
Sinto a força da natureza
e sua silenciosa cumplicidade.
Respiro pura umidade
e ouço a velocidade
das águas em correnteza.
Estou em pela Mata!
Uma riqueza de biodiversidade,
um santuário da humanidade.
Uma mata preservada,
uma mata conservada.
Percebo cores, cheiros e ruídos diversos,
todos aprisionados nestes versos,
que cantam a beleza natural em liberdade.
(1997)
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POETA BAIANO
Ser baiano, é ser poeta, é ser singular.
É sentir o particular,
o subjetivo e o abstrato.
Ser poeta é ser intermediário,
fonte e destinatário.
Ser poeta na Bahia é transformar o
particular
em linguagem universal.
(1997)
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AMADA
Tua pela é tão alva
como a luz da lua.
Teus cabelos dourados
como os raios do sol.
Teu sorriso é um convite ao amor,
tua voz, uma canção murmurada,
teu olhar, o brilho das estrelas.
Tua respiração é ardente
e teu desejo é tão quente,
que me faz voar como ser alado.
A vida ao teu lado
é quase o sonho sonhado,
um filme de amor,
o perfume de uma flor.
(1997)
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SABOR
Quero dar sabor
às palavras e cor
às letras de cada verso.
Cada imagem, cada poema
haverá de ter um colorido
e um gosto diverso.
Que o poema transmita
o gosto do cheiro
e o cheiro do gosto
de cada cor da imagem percebida.
(1997)
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CHE
Morreu lutando o guerrilheiro-poeta
contra o capitalismo.
Agora, sua imagem idolatrada
(barbicha, boina e uniforme desbotado),
por ironia, está sendo usada
na promoção do consumismo.
(1997)
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O AMANTE
Não me julgues mal.
Tenho todas as qualidades
e defeitos.
Sou uma infinidade
de mentiras e de verdades.
Quero ser um amante perfeito.
Quero te ensinar tudo
o que a vida te ocultou.
Toda mulher é como um polígono
tridimensional.
Quero descobrir cada um dos lados
que carregas: o lado da estupidez,
o lado sublime,
o lado da honradez,
o lado casto e oi lado safado.
Quero sentir o perfume
de tua paixão
e o peso racional de tua sedução.
Quero ser o amante perfeito,
terno, divertido, esportivo
e que sabe fazer o amor bem feito.
(1997)
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SEDUÇÃO
Exibir os encantos
do corpo é a sublimação
do impulso sexual. A sedução,
amor e paixão
são símbolos da exaltação
e distinção do ser humano.
(1997)
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RELICÁRIO DE AMOR
Um bilhete de amor
encontrei perdido
entre páginas de um livro lido.
Encontrei dissecada uma flor
que também falava de amor.
O livro esquecido
na estante, guarda um passado,
ma lembrança de tempos idos.
(1997)
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TRISTEZA
Tristeza é não ouvir o trinar
do passarinho numa manhã de sol.
É não sentir
o perfume do jasmim
numa noite de lua cheia.
Tristeza é não poder tocar
na pele sedosa da amada.
É na perceber o gosto
da sedução e da paixão.
Se tristeza é esta sensação,
sou um homem realizado
porque meus sentidos
são exagerados


(1997)
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FINGIDOR
para Fernando Pessoa

O poeta é o estilista
que veste as palavras
com sentimentos coloridos.
O poeta é o artista
que cobre as palavras
com sensualidade.
Com a irreverência
da imaginação,
o poeta consegue criar
do alfabeto, com ou sem afeto,
até lágrimas sintéticas.
Lágrimas doces que mudam de cor
a depender da dor ou do amor


(1997)
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SÉCULO XXI
No Terceiro Milênio,
século da Inteligência artificial,
do conhecimento germinal,
dos clones e da genética,
haverá de predominar
a Engenharia Poética.
(1997)
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RIO
Todo poeta tem um rio!
Quanta falta faz um rio
na poesia de quem nasceu
no litoral?
Sinto falta de um rio que não tive,
cruzando a cidade,
carregando todo o mal,
trazendo e levando felicidade
ou o bem daquele que o mereceu.
Sinto do rio a falta de suas magias,
de suas enchentes e correntes
dos sonhos poéticos e fantasias.
Não tenho um rio
Não tive um rio
Tento criar um rio,
mas na lembrança da minha infância
tenho muita maresia,
maré de vazante, maré de enchente.
Iemanjá levando presente


(1998)
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O MAGO
Com as palavras
o poeta cria imagens,
dá vida ao inanimado,
construindo significados.
– O poema é a pluralidade
da realidade.
(1998)
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INCONSCIENTE POÉTICO
Meu desejo
é minha poesia.
Minha poesia
é meu desejo.
Meu desejo é um sonho
Meu sonho é minha poesia.
Minha poesia é um sonho
Meu sonho é um desejo.
Um desejo de sonhar.
Sonhar com a poesia consciente
– Poesia que constrói a realidade
que revela a identidade.
(1998)
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ARTISTA
Como uma vela que arde,
destemida, iluminastes a vida.
Sem alarde, partistes numa tarde
adormecida em sonhos de suicida.
Sentidos e gemidos foram banidos.
Deixastes, no entanto, valorizada arte,
perdida em galerias consentidas,
reconhecida, no geral e em parte.
Que importa se estás morta?
Lento, perdi meu pensamento
e o coração fechou a porta.
Mistério há no cemitério:
Lamento, alento e tormento,
conforto e silêncio de monastério.
(1998)
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OFERENDA
Gracejo, em teu olhar, vejo,
formosa menina-rosa.
A ti dedico o que escrevo.
(1998)
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ALVORECER
Nasce o dia e logo aparecem
a brisa e uma borboleta imprecisa,
colorindo o jardim de jasmim;
(1999)
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DESEJOS
Há o desejo de estar na multidão,
sentir a companhia e matar a solidão.
Há o desejo de anoitecer o tempo
enquanto por dias o mar contemplo.
Há o desejo de cruzar a madrugada,
amando, com os sentidos em revoada.
Há o desejo de reencontrar amores idos,
sentir odores e ouvir sussurros de tempos
perdidos.
Há o desejo de percorrer lembranças
de cada amanhecer do tempo de criança.
Há o desejo de entardecer, revoando
pedras, prédios, mar e rios, amando.
Há o desejo infantil de reencontrar
meus heróis lidos e poder novamente
sonhar.
Há o desejo de fazer germinar em teu
peito
um amor de lua prateada e transformar a
relva em leito.
(1999)
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CHAMA DE AMOR
Como fogo, arde
o amor em parte
de mim. Sutil arte,
que une e reparte.
Temido e ardente,
o amor inocente,
convertido, sente
ser resistente.
Escrevo de leve:
quem ama cresce,
enobrece e enriquece.
De amor padeço
De amor careço
Sinto e reconheço
(1999)
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MOMENTOS
I
Graça há na mistura de raças.
Robusto corpo e lindo busto
atiça paixões esta mulata.
II
Nata beleza de mulata.
Altiva, rebolante e instintiva,
mata e gera vontade insensata.
III
Princesa desnuda e acesa
– imagina a menina –
com destreza acabar a tristeza.
IV
Quando passa na noite escura
nexo não há no sexo
que desperta, apenas loucura.
V
Nua sob a luz da lua,
vaidosa, sem enfeites, é perigosa:
Desperta a vontade crua.
VI
Colírio de beleza, tu és o delírio
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disperso que me cega no universo
do desejo, liberando um cheiro de lírio.
VII
Espanto! Mostravas, através do manto,
perfumado, entre coxas, teu pecado.
Santo não era, mas não tive acesso a
tanto.
VIII
Gemido teu em meu ouvido
cala no peito minha fala,
meu sentido, ó fruto proibido.
IX
Ao desfilar me deixas agitado,
oh! divina mulher-menina.
Delicada, incentivas o amor alucinado.
X
Ousadia em pleno dia:
despida apareceu a prometida.
Queria, entretanto, só companhia



XI
Sigilo é dado a quem busca asilo,
ternura e aconchego junto a ti, ó doçura
de odores. Contigo vejo tudo a cores.
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XII
Escondidos, porém percebidos,
segredos teus geram medos
percebidos nos carinhos concedidos.
XIII
Delicada morena, vejo-te semeada.
Desejada e também invejada.
Amada e ao mesmo tempo rejeitada.
XIV
Por merecimento ou por atrevimento
profundo, busco o prazer de um segundo.
Intento realizado por pensamento.
XV
Ninfeta perigosa! Tua silhueta,
estimulante, inspira o desejo ardente
de te ver sem a tua camiseta.
XVI
Humana, porém ages como tirana.
Teu império provoca adultério.
És soberana, mas tua fama, engana.
XVII
Insano, mas pecar é humano.
Gesto desonesto, porém manifesto.
Dano no pecar não há, só engano.
(1999)
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MUSA DA PRAIA
Passo a passo, passas
no escasso espaço
da praia. Pés descalços,
desfilas entre sargaços,
ao alcance dos braços,
que tentam de prender, como se fossem
laços
de aço,
todos querendo de ti pedaços.
Sob o intenso mormaço
deste mês de março,
tu és a musa inspiradora dos traços
dos artistas e dos versos
de todos os poetas dispersos
no universo.
(1999)
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SENTIMENTO REVELADO
Quando o amor meu peito aperta
o coração bate com medo
de ter revelado um segredo:
o sentimento que desperta
o desejo pleno que desconcerta
e que a tudo transforma em ouro.
Meu sonho é meu tesouro,
uma fantasia ainda incerta.
No ato de amar há engano,
transformações e muita esperança
de vencer obstáculos sem dano.
Quem ama sofre uma mudança
de humor, por ser humano
e ter, no coração, muita confiança.
(1999)
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REFLEXÕES
Debruçado em lembranças,
esquecidas da infância,
encontro semelhanças
de hoje e a mesma ausência.
Ausência de pendência
quando contrafeito,
vencido na própria ciência,
restando mágoas no peito.
Peito cheio de presença,
de exuberância intelectual,
mas que não alcança
uma plateia espiritual.
Espiritual devido ao divino
impulso dirigido ao perfeito.
Um movimento lento, próprio do
destino,
cujo conceito percebo e aceito.
Aceito o sentido dramático
da vida, o desejo imaginário,
a monotonia ou o estático
ato de refletir o inventário.
Inventário desconcertante
do processo de sedução
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à vaidade, falsamente importante,
e que só conduz ao sonho em vão.
Sonho em vão é ser baralho
descartado. É pensar como inseto.
É ter vida de espantalho
e querer permanecer cego.
Cego é ser reduzido
a acreditar no que não sente.
É não se fazer ouvido.
É não dizer o que lhe vem à mente.
A mente do poeta que presume
é iluminada pela novidade
do poema dito, em alto volume,
defendendo o que é verdade.
Verdade, mesmo dura,
deve ser revelada com arte
na literatura, na pintura, com a ternura
da poesia, que na vida, é o tudo da parte.
(1999)
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INOCÊNCIA
A distância me separa da infância.
Um espaço escasso da vida, um pedaço
vivido, passo a passo, hoje perdido.
Cansaço sinto no resgate da inocência
esquecida.
Tão bela e singela era que, pela janela,
calma, num lampejo, escapou de
minh’alma.
(1999)
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IDENTIDADE
Permaneço sem endereço,
vagabundo do mundo,
reconheço. Será que mereço?
(1999)
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PRIMEIRO MUNDO
Leve, devagar, cai a neve
no jardim. A brancura sem fim
permite e o poeta escreve.
(1999)
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CANTO A SALVADOR
I
Artistas sonhadores
cantam e encantam a Bahia,
privilegiando suas cores
em aquarelas, música e poesia.
Há beleza nas flores
dos jardins que a cada dia
florescem em Salvador,
cidade que adotei com amor.
II
Tomé de Sousa há 450 anos
fundou esta bela cidade
plena de atos profanos
e de religiosidade.
Não sofro enganos,
confesso na intimidade,
amar o céu de verão eterno
da Bahia, todos os invernos.
III
Quanto mistério e graça
há nos becos e ladeiras,
no Pelourinho, na Praça
da Sé e nas ruas estreitas
por onde, desfilando, passa,
balançando as cadeiras,
a musa de meu sonho
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para quem componho.
IV
Salvador dos amores,
cidade da fantasia,
da mistura de seres,
de ritmos e da melodia.
Bahia de todos os dizeres
de todos os santos e heresia
é, do país, a capital cultural
desde o tempo colonial.
V
Descer a Contorno é uma alegria.
Do alto se pode ver velas ao vento
junto ao forte-ilha em harmonia.
Cores diversas fazem o movimento
perfeito, o encantamento da Bahia,
transformando em dengo o pensamento
de Todos os Santos e todas as crenças,
rompendo toda e qualquer descrença.
VI
Quando a tardança chega no Farol
da Barra, casais apaixonados
não se cansam de admirar o sol
deitar-se sobre a Ilha dos Namorados,
Itaparica, onde ninguém fica só.
Pôr-do-sol no Farol não se iguala a
passados.
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Beijos e abraços saúdam o toque divino,
selando para muitos o próprio destino.
VII
Numa noite calma de cheia lua,
no Farol da Barra, a brisa
faz-se ouvir como figura nua
de uma maneira quase imprecisa,
sem cor, sem luz, de uma forma só sua,
cheia de carícia, que extasia,
sob o céu infinito, fundo
estrelado da Bahia, meu mundo.
VIII
Quantos segredos estão escondidos
Nas águas da Baía de Todos os Santos?
Muitos passam quase desapercebidos
no ir e vir de saveiros tantos,
carregando frutos amadurecidos,
abastecendo lares e oferecendo encantos
a artistas, que registram em telas
de aquarelas, dos barcos, as velas.
IX
Sob uma aura de divindade
a miscigenação, étnica, cultural
e religiosa, transforma a cidade
numa capital material e espiritual.
Sob a proteção da pluralidade
de Dulce e Stella, Salvador é atual
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e singular. É a síntese do esplendor,
da beleza, das desigualdades e do fervor.
X
Vestida de todas as cores
Salvador é cidade magia.
Lavada com água de flores,
protegida de Oxalá, a alegria
transpira todos os odores,
provocando todo tipo de fantasia.
Do Brasil, é a cidade mais feminina,
cheia de curvas, mas ainda uma menina.
(Janeiro 1999)
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DESEJADO
Que seja o amor desejado
Que seja o amor sobejado
Que venha o amor em seu estado
puro, bruto e natural, mas não o enganado.
Quero o amor por todos sonhado


(2000)
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MAR DE CAPIM
Quando o vento
sopra no campo, o capim
ondula, como se mar fosse,
e no pensamento vejo
ondas e ondas de um mar
que plantei para mim.
(2001)
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COMPANHEIRO
Conservar a chama do amor acesa
em teu peito, altivo, só tem um jeito:
Manifestar bem-querer e gentileza,
sendo no leito o amante perfeito.
Sentir, sem medo, toda tua beleza
nua, descoberta, peito contra peito,
fazendo por merecer a grandeza
do amor que não pode ser desfeito.
Resistir a encantos teus é tortura.
Entrego-me aos sonhos por inteiro,
curtindo com paixão tua formosura.
Em meu intento sou verdadeiro.
Dia e noite, sem censura e amargura,
quero ser o melhor companheiro.
(2001)
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FIO CONDUTOR
Entre versos
o sussurro dos fatos
são fendas de lucidez.
O poema absoluto
pode ser inalcançável,
mas todo poeta
almeja transmitir da vida a textura,
não a experiência do sofredor.
Na cacofonia intelectual
quero ser o fio condutor
da poesia, transmitindo a textura da vida.
(2001)
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RECRIAR
Romper a ditadura do estilo
é indício de resistência cultural.
Na dimensão panfletária,
quero criar poemas
com estrutura libertária.
(2001)
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EXPRESSIVIDADE
A linguagem shakespeariana
está nas expressões cotidianas,
nos filmes, na TV e no cinema.
(2001)
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POETANDO
Com capricho e harmonia,
poetando sigo meu caminho
cheio de sutilezas e simetria.
(2001)
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MUDANÇA DE REALIDADE
Como em filme de ficção,
no setembrino americano,
do céu chegou a destruição,
gerando pânico e abandono.
Ídolo de barro, vidro e aço,
ícone de poder e admiração
virou lixo no espaço
da glória e da expansão.
As gêmeas arderam em chamas
vítimas de intempestiva trama
do terror, gerando atrocidade.
Ódio e mudança da realidade.
Ferido, o poder se inflama
mostrando força e insanidade


(2001)
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FRAGMENTOS
I
Debruço-me sobre a infância
constatando, em minha ânsia,
a ausência, hoje, daquela alegria
e a saudade que sinto de Constância.
II
Extinto está o mundo
de minha infância,
mas ecoam ainda na lembrança
os acordes dos mambos de Xavier
e a voz de Edith Piaff,
brotando da radiola de meu pai.

Cugart

III
Ecoam também no coração
a cristalina gargalhada de Cristina,
mostrando as coxas no terraço,
tecendo a força da sedução,
conduzindo-me ao seu regaço,
onde me entreguei ao destino,
descobrindo o amor furtivo de seu abraço
IV
A descoberta do desejo sexual,
a sedução dos gestos, cores e odores
marcam um tempo de amores
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desconcertantes, de encontro
circunstancial.
O tempo da adolescência
revela a crise de consciência
vivida hoje com o rompimento de
valores.
(2001)
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MISSA DOMINICAL
Os repiques sonoros do sino
dão ritmo ao bailar
das nuvens de incenso
que fogem, do turíbulo em movimento.
(2001)
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BOM SENSO
Intenso cheiro de incenso
sinto. Enquanto ouço o sino
lembro o passado de bom senso.
(2001)
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VERDADEIRO
Quero vestir a tua
verdade. Aquela que te agrada
para não deixá-la nua e crua.
(2001)
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RESULTADO
A certeza modernista
e a incerteza pós-moderna
criam uma ambivalência:
Espectador e ator,
no palco do mundo,
sou fruto do universo
fragmentado.
(2001)
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MÚSICA
Coloquei uma gaita
em meu bolso
e senti a sensação
de que carregava
uma canção em meu coração.
(2001)
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IEMANJÁ
Entreguei meu pedido
a Iemanjá!
Coloquei teu nome
numa garrafa
e a joguei no mar.
(2001)
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DEFINIÇÃO
O orgasmo é sensação
concentrada,
o prazer sensual, sexual,
está por todo o corpo,
é pura emoção


(2002)
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INTENSIDADE
Oh! Quanto amor
existe contido no calor
de teu olhar, no frescor
de tuas coxas e no odor
de tua palpitante flor.
Oh! Quanto som florido
percebo em teu gemido,
sentimento multicolorido,
que enche de sentido
o meu ser descolorido.
Oh! Quanta felicidade
sinto na intensidade
de teu amor: uma tempestade,
uma fúria de sinceridade,
um ato de pura liberdade.
(2002)
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FORÇA CRIADORA
Meu verso carece
de aceitabilidade,
mas em sua especificidade
tudo nele transparece.
Em meu poético universo
sou criador: invento o imaginário.
Faço a vida despertar no verso,
considerado sem valor literário.
Na dinâmica da criação unitária,
manifesto, do ser, a verdade
da alma racional e solidária.
Afloro, entre conflitos, a serenidade.
Edificante, pode meu verso
expressar o discurso do universo.
(2002)

357

S ÉR G I O M AT TO S

REJEIÇÃO
Não me querem poeta no espaço
da sutileza e da inventividade.
Continuarei escrevendo sem cansaço.
Terei do tempo a cumplicidade.
Estou cheio de “normatividade”.
Colherei palavras nas valas e ruas,
nas vilas e vielas da cidade,
criando poemas e mensagens puras.
Intoxicado pela ambiguidade,
o poeta, de vivência urbana,
suportará, com criatividade,
o estranhamento desumano,
combatendo toda falsidade
e preconceitos com humanidade.
(Julho 2002)
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IMAGINÁRIO
Seriam meus versos
a expressão do imaginário
ou o discurso do universo
recriado de modo literário?
(2002)
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INSTANTÂNEO
Um instante consagrado
foi registrado em poesia.
Não é imagem de fotografia,
é mensagem com significado.
(Julho 2002)
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ENCANTAMENTO
A poesia é nata
inspira, transpira
e surge do nada.
(2002)
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AMBIGUIDADE
Autor consagrado
vive realidade estática,
sem expressividade, estagnado.
É o desgaste da esquemática.
Em torre de marfim,
perde a percepção
da realidade. Na crítica sem fim,
inveja dos outros a inovação.
Autor inovador,
hoje, é contra tradição.
Amanhã, será conservador
em igual proporção.
A força da articulação
dos templos limita o espaço
divergente da nova geração,
criando tipos de embaraço.
Na história da ficção
ficará o universal,
o poeta da manifestação,
verdade e força verbal.
(2002)
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ONZE DE SETEMBRO
Torres da modernidade
atraíram pássaros de aço
na luta por espaço
no mundo da desigualdade
Golpeada no coração
a poderosa Águia do Norte
Não resistiu à explosão:
Destruição, terror e morte.
Do ninho imperial provocado
Decide-se guerra como reação,
usando a força no Afeganistão.
Combate ao terror justificado
não isenta a exploração
dos menos favorecidos e injustiçados.
(2002)
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FORMAS DO VENTO
Sentado, desfruto do vento
em meu quarto. Ele desliza,
soprando e dando formas à cortina.
Oh! Quanta beleza infinita,
quanta imagem bonita:
A cortina de voal, em vagas, dança
sob o ritmo de assobios de bonança,
dando formas ao vento.
A brisa corre indecisa,
cheia de esperança,
quarto adentro, numa procura
desenfreada e sem direção.
Invisível, quando dança envolto na
cortina,
o vento ganha várias formas:
se apresenta redondo, magro, gigantesco,
fantasmagórico, pequeno ou rasteiro.
Oh! Quanta beleza infinita
há no soprar do vento na cortina
– seja lento, ligeiro ou frenético –,
sempre uma forma se descortina.
Sem qualquer lamento,
o vento desliza, eterniza imagens e suaviza
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a vida em lufadas,
trazendo um alento,
que me deixa maravilhado e inspirado.
(2004)
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CONECTADO
O roçar de teus cabelos
próximos aos meus ouvidos,
segredando desejos e medos,
estimularam os sentidos
conectados em meus dedos.
(2004)
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FELICIDADE
Vida feliz é uma colcha de retalhos.
Cada retalho é uma boa lembrança
dos tempos de criança.
(2004)
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SOLIDÃO LITERÁRIA
Não sigo escolas,
nem integro grupos.
Abro novos caminhos
e procuro comunicar,
dar meu recado,
simples e puro.
Escrever é vital:
– Meus sentimentos indicam
o que é fundamental


(2004)
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DIREITO CULTURAL
O que será da propriedade
Intelectual no processo da
Inclusão Cultural?
Clonagem ou cópia
deixa de ser plágio e passa
a ser remodelação:
Pirataria de tecnologia digital
é cirurgia plástica cultural.
Proteção autoral é restritiva.
Não é comercial.
Na era da cultura digital
o que será da preservação
da identidade nacional?
(2004)
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CULTURA RECICLADA
I
No ontem, reciclei o que pensava atual.
No hoje, vivo o virtual.
No amanhã, permanecerei na realidade
digital.
II
Louvo a conexão e o compartilhamento
audiovisual.
Constato a perda de valor do trabalho
original.
Temo a reprodução e o plágio digital.
III
No atual universo cultural,
já não sei o que é cópia
ou trabalho original.
Na realidade virtual
não existem controles nem fronteiras.
Instala-se a contra-cultura digital,
abrindo portas, sem eira nem beira,
numa conquista anárquica universal.
(2004)
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SER
Ser é estar.
É sentir.
Ter presença e ser amado.
Ser amado,
é ser cobiçado
e um ato de entrega
(1965)
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ENCONTRO
Ficaremos calados, você e eu.
Não diremos palavras,
pois marcamos um encontro com a poesia.
Tudo não passa de um encontro ousado
– reconheço –
Por isso, pagaremos um preço:
Ficaremos calados, você e eu.
Existirá, é lógico, uma linguagem
em nosso encontro:
A linguagem pura do que sentimos e
olhamos.
(1965)
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NASCIMENTO
Cultivada com amor
desabrochou Juliana
a mais bela flor.
(1965)

375

S ÉR G I O M AT TO S

DUALIDADE
Amo o lado belo do belo
e busco com sensibilidade
encontrar o lado belo do feio.
(1965)
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SÍNTESE
Tudo é escuridão.
Tudo é silêncio.
Na escuridão, pensamos.
No silêncio, nos encontramos.
Pensamos no mistério
de Deus e nos homens.
Encontramo-nos, sozinhos,
no meio da noite.
Sozinho com o pensamento,
na noite que é o após dia:
O pensamento trás a luz
e o dia, a claridade.
(1965)
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AGONIZANTE
Com nupcial brancura
filtrei lágrimas
e agredi a primavera.
A matéria delineada
chorava deslumbrada
a solitária alvorada.
Pausadamente continuei
com invisível bravura
de noturno esquecimento
– era a consciência agonizante –
(1968)
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AUTOCENSURA
Eu vejo
mas tenho que calar,
olhar e nada dizer.
– não é hora para espalhar –
Eu vejo
sinto e só posso pensar.
Eu vejo
e pensando busco
uma fórmula para falar.
– a hora chegará –
(1968)
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DESCRENÇA
Descrente,
vivo um presente
adjetivado,
onde números são manipulados
mede-se crescimento inflacionado
DELFINhando o amanhã sonhado
sem burocracia e chuchu culpado.
(1969)
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PROPAGAÇÃO
Minhas palavras
são formas de saudade
e acompanham a brisa


(1969)
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QUANDO A VIDA CHEGAR
para Terezinha Saraiva

Sem dardos, fugas e chagas,
tuas portas devem estar abertas
Os movimentos começam.
Teus membros devem estar caídos
para o que o espaço seja preenchido
Logo chegará a esperança.
E uma lúcida resposta,
transparente e de violáceos lampejos,
fará brilhar teus espinhos



(1969)
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A MORTE
O medo da morte
prende-me no mundo dos sentidos.
Imaginei-me nu
e meus olhos criaram lágrimas


(1969)
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DE MODO POPULAR
aos intelectuais

Estou duro e sem ordenado.
A calça está rasgada
e o pensamento no futuro:
Já não sei nem o que é passado.
E me levaram ao canto escuro
e me chamaram de furado


(1969)
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FICCIONISTA
Neste mundo presente,
mansamente, entrego-me
transmudado à ficção do passado


(1969)
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ALDEIA GLOBAL
No mundo dos sonhos,
eternizados em minh’alma,
viveriam os homens
numa aldeia infinita.
(1970)
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ETÉREO
Ao ouvir
o etéreo
sairei ao encontro dos pássaros
esvoaçantes:
Seguirei a luminosidade
– com fanatismo insolúvel –
até encontrar a liberdade
no sopro da vida.
Voltarei
– com forças duplicadas –
impulsionado,
como plumas ao vento
e, para sempre, te amarei.
(1971)
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TEMPO PASSADO
I
A brisa no rosto.
O rosto no tempo.
O tempo correndo.
II
Radinho de pilha nas mãos,
ouvido no som,
cigarro no bico,
o grito no peito
a Maria no coração.
III
A brisa no rosto.
O rosto no Tempo.
O tempo correndo
na rua do porto.
IV
Maria chorando.
Maria sorrindo.
Chuva caindo
e o sol brilhando.
V
A brisa no rosto.
O rosto no tempo.
O tempo correndo
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e a lua brilhando.
VI
Maria gozando.
Maria gritando.
Maria amando.
Maria parindo.
VII
A brisa no rosto.
O rosto no tempo.
O tempo presente.
O filho morrendo.
VIII
O sonho dos dois.
A ilusão futura.
O choro conjunto
e o peso no fundo
do coração.
IX
A brisa no rosto.
O rosto no tempo.
O tempo passado
e a Maria no chão,
com rosto, roto, morto.
Maria é tempo passado.
(1971)
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NATAL 72
Os três reis caminhantes
seguiram a incerta via
das estrelas distantes
sem imagens de fantasia.
Contritos chegaram a estrebaria
e renderam glórias à divindade
que ao mundo trouxe liberdade
em ano findo e em noite fria.
Trinta e três anos de mais valia
propiciaram a nossa era uma divisa
e no ano de 72, com alegria
um tanto quanta indecisa,
tento ver, neste dia,
se o Natal aos versos eterniza.
(1972)
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GOTEJANTE
Pin, pin, pin
eram as lágrimas daquela casa,
rompendo telhas ainda virgens,
ao cair no chão
respin, pin, pin
pingando restos de chuva,
toda uma noite,
pelo infortúnio de abrigar
homens que não sabem mais amar.
(1974)
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PRECE
para os mortos nas enchentes de 1974

Na hora
das enchentes
presentes,
rezo agora
uma prece,
com jeito
e meu peito
enriquece.
Peço com a mão,
e de joelhos, o perdão
para os que partiram com dor.
Te peço também Senhor,
o teu perdão
pela minha falta de pudor.
(1974)
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PASSARELA
Na avenida Sete
só não samba quem não quer.
Não faltam cerveja, batuque e mulher.
Na avenida iluminada
todos pulam como se fossem um só.
Na passarela da avenida Sete
tristeza não há
no carnaval de setenta e sete


(1977)
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DIA-A-DIA
Já não posso ser gente:
Minha vida é programada,
minha agenda é pressionada.
A criatividade
já não é uma habilidade.
– O que fazer com tanta passividade? –
(1978)
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SÁBADO
Hoje é dia de feira,
capoeira e de gastar dinheiro.
Sábado é dia de Mercado Modelo
e cara feia não me mete medo.
No meu dicionário, patrão
é sinônimo de palavrão.
Afinal, sábado é dia de curtição.
(1979)
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SEGUNDA-FEIRA
Quando ainda curtia
toda a fantasia
do fim de semana
a campainha do despertador
obrigou-me a ser novamente
o mesmo trabalhador.
Enfrentar o tráfego congestionado,
a gravata, o paletó e o cartão de ponto,
aquele infeliz fiscal
de presteza menstrual,
que nunca falha no desconto
salarial dos minutos atrasados
e que contribui
para os encontros destinados
à contestação:
Abaixo a rotina
o horário estabelecido
e a falta de criação.
(1979)
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POEMA ENCANTADO
O poema no ar estava,
como aroma.
Aberta a mente estava,
como arapuca.
Aspiradas, simplesmente, foram as rosas,
na concepção.
Adaptado à inflação transfigurou-se
a criação, como mágica.
Liberto, eterno, sem tanga nem toga,
encantado, nasceu o poema.
(Austin, 1979)
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JOGATINA
Quantas dúvidas e quantas verdades
estão no jogo da esperança
do qual participamos com a confiança
de encontrarmos a liberdade?
(1984)
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OPERAÇÕES
Não encontro soluções
na matemática sexual:
Um mais um é número par.
Um par no amor,
que ao se bifurcar,
na extensão da obsessão,
pode gerar divisão ou multiplicação
de culpas


(1984)
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ELEITOR
Sob influência dos Beatles
cantei paz e amor.
Com os pés no chão,
acompanhei o Tropicalismo
e participei de manifestação
estudantil, cheio de idealismo,
procurando uma solução.
Meu patriotismo
não foi suficiente
para votar para presidente.
Só após grisalhar
me foi dada a chance
pela qual lutei, com unhas e dentes.
A esperança e a expectativa foram tantas
quanto a emoção,
mas nada mudou: a corrupção
e a falta de comprometimento com a
nação
continuaram como antes.
– Que as mudanças dos anos noventa
nos permitam cantar um Brasil
diferente –
(1992)
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PERCEPÇÃO DO AMOR
O amor é um jogo de percepção
cheio de contradição espacial
na procura do essencial.
Acontece no espaço imaginário,
ganhando formas concretas ou abstratas,
podendo ser côncavo ou convexo.
Na perspectiva tátil e visual,
a força emocional
dá, à vida, nexo
porque somos atores
do espaço real e lógico,
preenchendo o espaço psicológico.
(1995)
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SONHO I
para Thais Ferraz

No palco, a menina
transforma-se em bailarina
clássica, mas seu sonho de criança
é ser uma simples dançarina.
(1995)
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FLASH DO COTIDIANO
Sentado
à mesa do bar
percebe o olhar
dourado daquele vulcão.
Sente-se paquerado
o coitado do Zé da Silva.
Nunca ninguém disse que lhe amava
Que falta de sorte.
Agora, aquele avião lhe olhava.
Lá vem o mulherão,
de andar provocante,
atraindo olhares suplicantes,
cheia de si, em sua direção
Zé da Silva arrepio sente.
Engole seco, respira fundo
enquanto o coração bate fora de
compasso.
Acelera a cada passo
da loura sorridente.
Pálido, pávido,
Zé da Silva, carente,
crava um olhar ardente
na mulher perfumada,
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que passa alheia por sua mesa,
para ser por outro abraçada
(1997)
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SALÁRIO MÍNIMO
Que vida reticente
pode ter um sobrevivente
de salário mínimo, entre vírgulas,
como um aposto,
nesta sociedade cheia de interrogações?
Como pode viver entre parênteses,
às vezes, entre aspas,
este sobrevivente?
(1997)
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PUBLICITÁRIA
para Vera Rocha

A primavera
chega e desabrocha flores
na terra, na rocha
ou na cidade.
Vera Rocha
chegou desabrochando amores
na publicidade.
Com determinação e atuação
de alta criatividade
atingiu o pódio com muito tutano:
foi eleita Publicitária do Ano.
(1997)
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O PRINCÍPIO
Como o ovo dentro da galinha.
Como o pinto dentro do ovo.
Como no princípio: galinha, ovo e pinto,
criação, poeta e poema.
O poema na casca, maturando.
O poeta viajando na criação.
A criação burilada crescendo.
De repente criação, poeta e poema
se transformam em um só.
(1998)
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A CARTA
De um sacerdote
envelope puro,
sem conter dotes,
mensagens, candura
e escritura forte
recebi. Loucura!?
(2001)
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ABRIGO
Meus versos são como centelhas
iluminadas. Como estrelas
cobrem a todos como se fossem telhas.
(2002)

409

S ÉR G I O M AT TO S

FRAGILIDADE
O amor fantasiado,
na alcova proibida
levou o amante desprovido
de compromisso, a um coração dilacerado.
Como orquestra desafinada,
o pecador desenfreado
perdeu-se na traição danada
e sem glamour, desgastado,
exibiu toda a fragilidade
dos enlaces sociais.
(2003)
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AMANHECER
Entre telhas, como se estrelas
fossem, milhares de centelhas
de luz invadem a madrugada.
O jardineiro a terra umedece
e a vida colorida floresce,
tomando formas na versalhada.
(2003)
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AMOR TRANSGRESSOR
Em ato fragmentado
o amante, felino sedutor,
conheceu o lado avesso do amor:
Um amor transgressor e falsificado.
(2004)
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SAUDADE III
Debruçado sobre a infância
constato a imensa distância
e faço inventário das ausências.
(2004)
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ESSÊNCIA UNIVERSAL
O que quero? Não sei.
Perdi o desejo de encontrar
o que tanto procurei.
Não lembro quando
não mais me interessei
em procurar.
Cansei!
Não quero mais encontrar
o poema perfeito:
Aquele destinado a atravessar
o tempo por ter a essência universal.
(2005)
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DILEMA
Vivo um dilema contraditório:
Permaneço indeciso entre o que gostaria
de produzir e o que, aleatório,
continuo produzindo com harmonia,
mas sem a essência do meu ser.
(2005)
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INVEJA
I
Pedras atiradas atiçam
a verdade no apedrejado:
Função que muitos cobiçam
II
A mordacidade intelectual
esconde-se na cobiça.
Está na hipocrisia social
e na inveja que a atiça.
(2005)

416

RESTANTES

ASPIRAÇÃO
Não quero a limitação
do pensamento cartesiano.
Chega de tanta exatidão.
Procuro, ano após ano,
encontrar, com intuição
intelectual, o mundo intermediário,
um mundo imaginário,
sem qualquer dimensão sexual


(2005)
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CRESCIMENTO
Cresce a interatividade
real no mundo virtual.
Crescem as comunidades.
(2006)
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FALSO OU VERDADEIRO?
Será que era real a verdade
que julguei ter encontrado?
Será que era uma imagem refletida,
mas que poderia ser a verdade?
Já não sei o que é
verdadeiro ou falso
neste mundo de imitações
onde a verdade pode ser uma
falsificação.
O que seria realidade?
O que seria falso?
A verdade é multifacetada.
Muitas são as verdades:
Algumas totalmente cegas,
outras enganosas
e, às vezes, lampejos refletidos
do que deveriam ser.
A verdade pode estar no outro lado do
espelho
onde o falso e o verdadeiro podem ser
apenas o reflexo
de uma fusão de valores


(2006)
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INFÂNCIA
Soprei bolinhas de sabão
com canudinho de haste de mamoeiro
nas manhãs ensolaradas
de minha infância:
Como criança obreira,
criei bolinhas multicoloridas,
que eram levadas livres pelas lufadas
de vento.
(2006)

420

RESTANTES

ARREBATAMENTO
Oh! Quanta felicidade
sinto na intensidade
de teu amor: uma tempestade,
uma fúria de sinceridade.
Um ato de entrega e liberdade


(2007)
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JARDIM
para Denise Orrico Mattos

Meu jardim
possui os odores dos amantes
e o aroma do jasmim,
das lobélias, cravinas e camélias.
Em meu jardim não faltam bromélias,
rosas, verbenas e dálias.
Em meu jardim
tem esperança e melodia,
pois nada resiste à poesia.
Em meu jardim,
meu amigo, nada é proibido:
Cravos, violetas e carmim
convivem comigo
ao lado das margaridas,
antúrios, helicônias e lírios.
Em meu jardim,
meu amigo, não tem castigo.
Tudo tem um princípio e um fim.
Aqui, ninguém de mal algum padece.
Todo mundo renasce e merece
o aroma da pétala da rosa viçosa
do meu jardim florido.
(2007)
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FARSANTE
Não serei rei
em terra de cego,
nem bobo da corte na terra do rei.
No mundo sem valores vale mais o ego
de quem pensa e quer ser rei.
Na comunidade inteligente todos
disfarçam,
todos assumem o orgulho e a vaidade do
pavão.
São todos farsantes, sem terem o senso
do ridículo.
Tudo não passa de mediocridade
empavonada.
(2008)

423

S ÉR G I O M AT TO S

SER GLOBAL
Calçando Nike,
vestindo Saint Laurent,
comendo Big Mac
ou Shopsuí,
vou de Norte a Sul,
de Leste a Oeste,
graças à globalização
cultural e à transmissão
dos fatos via televisão.
Quem diria, o homem da pós-modernidade
pode assistir, ao mesmo tempo,
a visita do Papa a uma vila romana
e participar dos detalhes da eleição
norte-americana.
(2008)
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DESPERTANDO SENTIDOS
Sou formador de opinião
ou mero repassador de informação?
Produzo conteúdos a repassar
ou estou apenas a me estressar
com o crescimento das comunidades
virtuais e com a interatividade?
Que poderes possuem a virtualidade
e a transmissão de dados em tempo real?
Como a poesia sobreviverá
na era digital?
Imagens virtuais complementarão as
imagens poéticas?
Cada palavra terá uma cor e uma música?
As formas imaginadas pelo poeta
serão quase reais, não palpáveis, mas
visuais?
Quem sabe se no futuro o poema postado
na Internet também não terá perfume,
levando o leitor a despertar todos os
sentidos


(2009)
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SUCESSO
Todo sucesso
tem eco no sistema social.
Todo sucesso
eleva aos cumes
e atrai ciúme e traição.
Todo sucesso
tem um preço, uma privação
e quem paga é sempre o coração.
Todo sucesso
funciona como ímã,
atraindo o bom e o mau
o belo e o feio.
Todo sucesso acaba nos levando
a um fracasso ou à solidão.
(2009)

426

RESTANTES

MAGIA GLOBALIZADA
Sou um homem contemporâneo.
Aqui, tanto posso como não posso estar,
ao mesmo tempo, que não estou
Apesar de ser apenas um
posso ir e vir
pelo mundo, estando em todos os lugares
sem estar em lugar algum.
No mundo de hoje
o homem contemporâneo
não está aqui, nem ali
mas, ao mesmo tempo
pode estar em todos os lugares.
No mundo de hoje
o homem contemporâneo
não está em parte alguma
e ao mesmo tempo está em todos
os lugares ao mesmo tempo.
No mundo de hoje,
graças à tecnologia digital,
o homem contemporâneo
é um ser virtual.
(2010)
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POETA DA MODERNIDADE
O poeta não pode ser um escafandrista
do idioma.
A poesia não pode ser
um caleidoscópio vocabular,
nem um compêndio mitológico.
No imaginário coletivo,
o poeta deve despertar emoções,
contradições e reflexões.
(2010)
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ESFINGE
Fantástico!
Sou enigmático
e sarcástico.
Sou poeta emblemático
ou apenas problemático?
Na fantasia provinciana
sou o que não fui.
Pareço ser o que não sou:
Amante ardiloso
e profissional poderoso
Na corrida enlouquecida da vida
tenho sido um clandestino.
Tenho sido combatido,
mas abro caminhos, no destino,
para outros saírem da mediocridade
e vencerem suas fragilidades.
(2010)
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TEORIA E PRÁTICA
A teoria poética
fala da tonicidade
e sonoridade
da rima.
Na criação genética
o poema não tem sexo,
mas a rima tem gênero,
podendo ser masculina,
quando entre palavras oxítonas,
ou feminina,
quando paroxítonas.
As vogais e consoantes,
na sonoridade
passam a ser importantes
quando na semelhança
produzem perfeita identidade
dos sons. A rima imperfeita
acontece entre vogais finais
registrando diferença
na grafia das palavras,
garimpadas e lavradas.
No poema, embutidos,
também estão os valores da rima.
Na rima poética
encontram-se valores das classes
gramaticais:
Rima pobre nasce
dentro de uma mesma classe.
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Na mistura das classes
gramaticais a rima rica acontece.
Ao poeta garimpeiro,
que a rara rima persegue,
compete seguir a própria estrela
com o objetivo de obtê-la,
não como raridade,
mas como uma preciosidade.
(2010)

431

FORTUNA CRÍTICA

Nota do Editor – Nesta parte do livro reunimos algumas resenhas críticas, artigos
publicados e algumas correspondências de intelectuais comentando a obra de Sérgio
Mattos. Lendo os comentários críticos percebe-se o crescimento e amadurecimento do
poeta ao longo dos últimos 45 anos e, principalmente, a coerência de sua produção.
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NAS TEIAS DO MUNDO
Raul Sá*

Acompanho a vida intelectual de Sérgio Mattos, posso dizer, desde o seu alvorecer.
Encontrei-o, pela primeira vez, em sala de aula, na Faculdade, como aluno de boas qualidades. Logo após, ainda aluno, passei a reconhecer o poeta e realizador,através da revista Experimental,
de que era um dos responsáveis e bom colaborador.
Daí e por essas Teias do Mundo, nos identificamos, apesar da
enorme diferença de idades e, hoje, com satisfação, repito o que
já disse em outras ocasiões.
Foi novidade no tempo de Quintiliano e, hoje, realidade
permanente, que “os poetas nascem”. E Sérgio Mattos nasceu
poeta, cresceu poeta e se realizou poeta. Seus trinta e cinco
poemas reunidos nos oferecem três produções já publicadas em
Experimental-1; quatro, em Experimental-2; três em Experimental-3; e vinte e cinco trabalhos ainda inéditos.
Sentimos, na primeira fase de sua poética, a ingenuidade do
jovem que procura libertar-se da adolescência, transmitindo mensagem de fé, de confiança e esperança. Em sua alma cearense
retratou-se a beleza do sertão brasileiro, mesmo nas épocas de
mais severa adustão. E os versos de Sérgio Mattos, nessa fase,
transmitem, em linguagem parcimoniosa, o seu encanto da vida.
Firmando-se mais em sua técnica, passa um segundo estágio de poesia, ligeiramente mais hermético em que os problemas
da vida e dos viventes da vida e dos viventes lhe são constantes
preocupações.
* Raul Sá foi professor de Literatura Brasileira na Universidade Federal da Bahia.
Artigo publicado no jornal A Tarde, dia 18 de junho de 1974.
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Em sua terceira parte da caminhada, consegue aliar o ingênuo e o sofredor, o extasiado admirador da vida e o preocupado
componente de grupo que,dia a dia, sofre e se angustia, por não
poder atingir o ideal de toda a Humanidade: Harmonia e Paz.
Em qualquer das fases, porém, de sua arte, Sérgio Mattos é
acima de tudo sincero, autêntico, idealista.
Não é o poeta torturado pela beleza (irmã gêmea da verdade, segundo o primeiro príncipe dos poetas brasileiros) da forma, com os esplendores parnasianos; não é, também, o destruidor
da estética anterior, como os componentes da chamada “geração de 22”; mas é o artífice cônscio de sua missão: criar um
ritmo novo para expressar a angústia permanente da Humanidade sofredora.
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POETAS



Antônio Loureiro de Souza*

Não é de hoje que conheço Sérgio Mattos, que vem de
lançar, com êxito, Nas Teias do Mundo, enfeixando um punhado
de versos luminosos. Meu aluno na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, foi dos mais aplicados. Ainda estudante,
poetava. Agora, já formado, lança o seu livro, que vem se constituindo em sucesso de livraria. Porque os versos de Sérgio Mattos refletem o seu permanente estado d’alma, inquieta, cheia de
arroubos pela vida. Ele não vê o mundo pelas teias amargas, não;
antes, olha-o cheio de fé e confiança, onde deseja pairem, sempre, o amor e a ternura, livres e belos. Querem ver?
E na névoa da madrugada,
os pensamentos revoltados
são sepultados
num orvalho de prata
pelo poeta que palpita
em busca da liberdade



Liberdade de voar, de crescer, de subir, harto de esperança
e glória Às vezes se torna melancólico. Só isto. Jamais lúgubre:
Era uma tarde chuvosa
e na vidraça molhada
escrevi um poema



* Antonio Loureiro de Souza era professor da Universidade Federal da Bahia e membro
da Academia de Letras da Bahia. Artigo publicado no jornal A Tarde no dia 23 de
novembro de 1973.
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Lembra um “Hai-Kai”. Breve. Preciso, forte, debuxando,
em poucas palavras, um quadro vivo, palpitante. É assim toda a
poesia desse jovem aedo, que há de, certamente, prosseguir na
sua andada, sempre inspirado.
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NAS TEIAS DO MUNDO
Adroaldo Ribeiro Costa*

Como dizer que a poesia morreu, ou como levantar dúvidas sobre sua existência, se os poetas aí estão vivos, melhor do
que isto se os jovens poetas aí estão a rejuvenescê-lo.
Aqui bem perto de mim, neste jornal, há um, o Sérgio
Mattos que recentemente deu ao público o seu livro Nas Teias
do Mundo.
Este é um dos que basta a gente olhar-lhes as figuras para
ver que são poetas. O todo, o jeito, o olhar, a fala do Sérgio, já
me dizem que ele era poeta, antes que me mostrasse ainda nos
originais os poemas agora editados.
Foi numa dessas horas nervosas de vida de um jornal, quando os minutos correm adiante dos dedos que tropeçam no teclado da máquina, que ele me abriu a pasta dos versos onde o
mundo em que vivemos diariamente a fazer imprensa, deste
modo se retrata:
O mundo fatigado cai numa máquina de jornal
onde uma angústia permanente em busca da
verdade
a todos cega: apenas a notícia existe.
Sinto, não vejo, violências, injustiças e explosões
Triturar o sentimento é uma fórmula
– a comunicação mágica está no corpo
destroçado das manchetes!

* Adroaldo Ribeiro Costa era jornalista, cronista,compositor e fundador da Hora da
Criança, em Salvador. Resenha publicada no jornal A Tarde no dia 3 de dezembro de
1973.
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Por esta amostra, vê o leitor que a poesia do Sérgio Mattos,
como muito bem disse Guido Guerra, não é “arte pela arte, mas
a arte pelo homem, realizando-se através do homem, existindo
em função do homem, começo, meio e fim”.
É claro que o mundo brutal que é o nosso se filtra no
espírito do poeta, e se cristaliza em pequeninas joias que, como
diz Carlos Eduardo da Rocha, refletem o mundo próprio do
poeta e as teias são urdidas com os fios de um terno lirismo,
onde a pureza da infância é uma constante de poesia.
Deixei-me apanhar e envolver gostosamente, pelas teias urdidas com tanta perícia e tanto amor pelo Sérgio às vezes com
muita saudade:
Há pouco tempo,
naquela vila estreita
que o progresso mudou,
existiu uma criança
que nunca mais eu vi.
Criança ativa,
foi crescendo, crescendo,
cresceu.
E um dia partiu.
Vez por outra,
em sonhos eu sinto
a lembrança da criança
que, um dia, deixei de ser



ou com muita amargura:
Já não existe
noite sem luz
– Tudo está claro –
Já não existem
a rua sem movimento
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e o movimento nas praias
– Queria ter paz para todos –
Já não existem
lágrimas nos olhos
e paz nos corações.
– Tenho lágrimas para todos

 ou com muita desilusão:
Reguei flores
Flores da vida, flores da morte.
Queimei paisagens
e namorei a fumaça.

Percorri um por um todos os fios da teia que o mundo
urdiu no espírito e no coração de Sérgio Mattos. E recomendo
a viagem a quantos queiram gozar um instante de poesia
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PAINEL LITERÁRIO
Walter Siqueira*

Os drs. Aloísio Gomes de Souza e Ruy Alves (este presidente do Conselho de Cultura de São João da Barra) distinguiram-me com um exemplar do livro Nas Teias do Mundo, de
autoria de Sérgio Mattos, no qual encontro um rosário de poemas de curta-metragem, sem os comprometimentos tradicionais do verso clássico.
O poeta Sérgio Mattos vale-se de uma linguagem que não
agride nem conflita. É uma linguagem coloquial, intimista, em
que as metáforas e os símbolos acontecem talvez por acaso, talvez pela necessidade de traduzir estados de espírito que a palavra em si é impotente para dizer.
Aponto-lhe outro mérito: não existe em seu vocabulário
(o conjunto das palavras em cada minipoema ou as palavras de
todos os poemas) o obsoletismo crônico daqueles que aprenderam a versejar em tratados de versificação, utilizando uma técnica e não um sentimento ou uma filosofia.
Observe, por outro lado, que Sérgio Mattos tem pontos de
vista muito pessoais sobre a problemática da vida e do mundo.
Percebe-se que por vezes ele se perde num labirinto de concepções e aí, então, sua poesia quase se torna hermética, diante
da dificuldade de traduzir o incognocível.
Quase hermética eis o que é. Não hermética, a que seria o
total obscurantismo. O poeta não tem o compromisso da clareza da expressão – tem o compromisso da verdade dos sentimentos. A razão, sob o ângulo ontológico, soma razões que fazem a
* Walter Siqueira era membro do Conselho de Cultura de São João da Barra e membro
da Academia Campista de Letras. Artigo publicado no jornal Folha do Comércio, da
cidade de Campos, Rio de Janeiro, no dia 11 de agosto de 1974.
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beleza de seus poemas, uma beleza a ser examinada e não superficialmente apreciada.
Não é um poeta difícil. É um poeta moderno e atual. Coloca-se diante do Mundo com uma impertinente postura interrogativa.Pergunta ao Mundo o que lhe parece dúvida e responde,
como entende, nos seus versos. Um poeta tendendo a filósofo,
sem ser puramente um filósofo.
Não aconselho o seu livro Nas Teias do Mundo a quem deseja um manual de lirismo para as horas de insônia ou de paixões íntimas. É um livro sério, para ser a sério, em horas sérias,
com um precioso conteúdo para ser vivido e sentido com inteligência. Apesar de tudo isso, Sérgio Mattos é um poeta com
viagem de volta à infância, explodindo em recordações que se
estereotiparam em sua sensibilidade aguda.
Nesses momentos, Sérgio Mattos se trai, deixando de ser o
homem adulto, de testa franzida para ser o homem-criança, de
sorriso franco, ou de tristezas à flor da pele.
Eis um poeta que sabe dar com requintes líricos o seu recado poético. Nas Teias do Mundo é um livro-marco, ficará, merece
crítica otimista, consagra o autor. Que outros venham, assim,
para que o nome de Sérgio Mattos salte as velhas amuradas de
Salvador da Bahia para ecoar no ruído poluidor das grandes
metrópoles.
Saúdo-o como um lídimo intérprete da Poesia Brasileira,
em fase de ascensão estética.
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NAS TEIAS DO MUNDO
Adalberon Cavalcanti Lins*

Nas minhas andanças por estas veredas do Brasil vim esbarrar na muito leal e generosa cidade de Salvador. Belezas naturais,
acolhimento fidalgo e poesia aqui não faltam. Então em se falando de poesia, nem sei qualificar a grandeza desse ninho imenso
de intelectuais, quase todos poetas de nascença. Poetas que, desde o berço, iniciaram chorando poesia.Terra fértil de talentos.
Travei conhecimento com um dos poetas jovens, residente
em Salvador, Sérgio Mattos. Por coincidência forma o ninho de
poetas baianos, mas é do Ceará. Nasceu em Fortaleza. Há uma
significativa propriedade vocabular quando me refiro a “ninho
de intelectuais”. É que me pareceu ver em Sérgio Mattos, no
seu interessante livro de poemas, a pequena ave implume que
vai iniciando os seus primeiros voos indecisos, inseguros e vai
aumentando os remígios na proporção em que a plumagem lhe
dá segurança para os voos arrojados. O livro deveria ter-se dividido em três fases: aquela em que o poeta faz as suas primeiras
tentativas, já demonstrando o talento e a vocação; a outra, em
que o poeta se afirma na elaboração de conceitos mais seguros,
e, por fim, a fase do amadurecimento, em que o instrumento da
palavra contém um sentido empolgante, envolvido Nas Teias do
Mundo, e bem firma na expressão hermética das imagens simbólicas do seu trabalho.
Nunca fui poeta nem posso me dar ao luxo de alimentar a
esperança de versejar. Vez por outra baixa o espírito de algum
deus estranho, e me põe no cérebro um verso, uma quadra, um
* Adalberon Cavalcanti Lins era romancista. Artigo publicado no jornal Gazeta de
Alagoas, no dia 18 de outubro de 1974.
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poema sem significação. Não duvido que algum espírito me
esteja agora incentivando o ânimo de escrever um pequeno
poema dedicado a Sérgio Mattos, talvez inspirado naquele poema admirável – Quando Sinto. Aliás os melhores poemas de
Sérgio são os últimos do seu livro. Sente-se neles o poeta amadurecido na simbologia transparente quase sem hermetismo, de
uma suavidade lírica, impregnada de amor e comunicação humana. Como é lindo isto:
Quando sinto o desencanto, procuro tuas mãos
que trazem o conforto e me fazem palpitar.
Permaneço disperso, sentindo teu perfume
e tua presença, suspensa nas nuvens da imaginação.

Sérgio Mattos escreveu outro poema em que fala em nuvens do pensamento. Aproveito o ensejo para lhe oferecer um
“quase” poema, escrito logo após a leitura do seu livro Nas Teias
do Mundo:
SEMENTES DE AMOR
para Sérgio Mattos

As nuvens do pensamento
Se esgarçam
No espaço.
Depois se juntam
Se aglomeram,
Chovem gotas de ternura
No papel
Papel que é terra onde nascem
Sementes de Amor
Que se transformam
Nas árvores do mundo,
Ilhas inconsúteis.
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Umas dão sombra amiga,
Frutos doces.
Outras matam culpados inocentes.
Nuvens de pensamento,
Só poetas podem ver
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UM LIVRO AMÁVEL
Nonato Marques*

A Bahia como que está ressurgindo para a poesia. O que
não é de admirar porque ela mesma é um poema da natureza
feito de sal, de verde. De mar, de praias e de paisagens pinturescas e românticas. Não pode, pois por tudo isto, fugir ao seu
destino telúrico de “verde ninho murmuroso de eterna poesia”,
na clássica expressão de Ruy. Talvez, por essa mágica predestinação, é que aqui tenha nascido tantos poetas, entre os quais
sobressai Castro Alves, o condor da poesia americana, cujo voo
foi além das culminâncias, equiparando-se aos maiores gênios
poéticos da Humanidade.
Embora, na Bahia de hoje, desponte e se incentive o espírito pragmático, ninguém poderá jamais desvinculá-la do seu
fatalismo poético, através do qual ela exerce um fascínio excepcional sobre os artistas e um sortilégio profundo sobre todas as
almas.
São dignas, portanto, de incentivos e aplausos as iniciativas
que constatamos no decorrer do ano pretérito, assinaladas, principalmente, pelos concursos realizados, entre os poetas da nova
geração e a original Feira de Poesia que encheu o largo da
Piedade de uma mocidade inteligente e ruidosa que exibia os
seus versos, como se fossem novos cruzados de uma atividade
intelectual heráldica e delicada reservada, apenas, a alguns eleitos das musas. O mesmo se poderá dizer dos lançamentos de
novos livros, entre os quais se insere, como merecido destaque,
o de Sérgio Mattos, intitulado Nas Teias do Mundo, teias entrete* Nonato Marques era poeta, escritor e foi membro da Academia de Letras e Artes do
Salvador. Artigo publicado no jornal A Tarde do dia 18 de janeiro de 1974.
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cidas de originalidade e beleza, onde “o mundo de essências/
está nas mãos do poeta”.
Seus poemas são curtos, breves, o que nos sugere pingos
luminosos de uma inspiração que extrai da síntese o essencial
para o nosso deleite emocional. É como se fosse um garimpeiro
da poesia pura que joga o cascalho fora e recolhe apenas as
pepitas. A um só tempo, ele cavalga “nas ondas do espaço e pisa
os ventos para ouvir o primeiro som”. Mas, como que pretende
seguir um itinerário da sua caminhada ainda estreante e se delimita em etapas que o levam a sentir “vez por outra”, “a lembrança da criança/ que um dia deixei de ser”. Mas um dia ele
sentiu a própria transmutação, porque o menino encontrou um
poeta que era ele mesmo, e que afinal era um homem, “um
homem que a tudo descobriu era um poeta”. E com ele
andou “na noite sem lua/ no dia sem paz/ e no mundo sem
Deus”. E prosseguiu como um peregrino enumerando metáforas, e assim rondou e circulou entre “ditongos e hiatos/ graves e
agudos acentos” e “como sempre/ acabou sonhando no/ círculo da vida”.
E nesse círculo da vida o poeta há que se debater por muito
tempo ainda, pois nele irá buscar o fio das suas teias, pois cada
uma significará um momento definido da sua arte e das suas
emoções. O círculo vicioso não se acabará jamais enquanto o
poeta viver, porque ele terá sempre a necessidade vital de se
exteriorizar em ritmos, em ideias, em versos, única maneira de
enviar a sua mensagem ao mundo que o cerca.
O livro Nas Teias do Mundo revela um poeta e tudo nos faz
crer que Sérgio Mattos se afirmará no meio intelectual baiano,
continuando a dar-nos, nos seus poemas, as líricas manifestações
do seu espírito.
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O VIGIA DO TEMPO
Walter Siqueira*

De um livro (Nas Teias do Mundo) para outro (O Vigia do
Tempo) nota-se uma acentuada mudança na linguagem poética
de Sérgio Mattos. Chama-me a atenção de início o poder de
síntese que lhe é peculiar. E mais: a cada passo da leitura, vão
aflorando os achados felizes, somando-se soluções estéticas de
alto nível para contornar as mediocridades do sentimento humano. E depois do poder de síntese, a maturidade verbal, revelando um poeta senhor absoluto do seu instrumento.
De acaciano efeito seria dizer, numa hipérbole crítica, que
Sérgio Mattos é um dos melhores poetas novos do Brasil na
atualidade. Contudo, pode-se afirmar, sem cair ou incidir no
exagero, que Sérgio Mattos está vivendo a sua fase áurea de ascensão poética, subindo uma escada quase em vertical como se
infere dos poemas reunidos em O Vigia do Tempo.
De repente, eis que o pilhamos fazendo concessões ao lirismo, na evocação da infância (e outras passagens tipicamente
sentimentais). Conhecemo-lo interrogativo e impertinente numa
fase não muito anterior, e agora vemo-lo envolvido até em certos intimismos que não são decadentes, em absoluto, mas representam uma abertura diante do enigma de uma poesia que se
entremostra madura apenas através do hermetismo.
Porém, não está nos planos de Sérgio Mattos, segundo se
conclui pela análise profunda de sua temática,“fechar-se” diante do mundo para impor uma austeridade que no fundo é falsa
e orgulhosa. Dizer (“e eis que pela vidraça,/ sem nenhum disfarce,/ eu a vi cheia de graça”), numa deferência à musa, com
* Walter Siqueira, membro da Academia Campista de Letras. Artigo publicado no
jornal A Cidade, de Campos, Rio de Janeiro, no dia 14 de fevereiro de 1978.
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rimas até, não desdoura um poeta que está alcançando voos
mais altos.
Convenhamos e aceitemos como verdade: um poeta que se
preza, que não sofre de fixação obsessiva, de modo algum pode
estancar a sua linguagem, muito menos a sua temática, para autoflagelar-se no roda-pião da vida, repetitivo por excelência. O
mundo de Sérgio Mattos, partindo do princípio de que cada
poeta tem o seu mundo e cada qual entende o seu, particularizando-o da maneira mais intimista possível, sempre dilata fronteiras.
Por isso é que de um livro para outro (e mais do que nunca
é necessária a comparação analítica) Sérgio Mattos salta sobre as
curvas do caminho para ir mais longe no seu determinismo
poético, abandonando ditames que o possam comprometer com
a ciranda do mesmo refrão. O verso curto ou o verso mais longo circunstancialmente o tornam susceptível de uma revisão de
retorno a cada momento. Isto é, parece-nos que síntese é o seu
fim, mas saindo dessa condensação de ideias ou de sentimentos,
comporta-se mais elástico, como no “Kohoutek”, poema de
bom gosto que encerra mensagem de alto sentido universalista:
Que sua figura
não profane o templo poético
nem o poeta perca a verdade.
Que nos labirintos do Universo
sua luz não sirva de aventura
nem seja dogma de nova Era.
Que sua luz sirva para eliminar
as sombras dos homens.
Que a doçura insidiosa
de sua imagem popular,
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litúrgica e pouco vista,
devolva aos homens
a dignidade que foi ultrajada
e nos deixe aquele gostinho
de PAZ que o mundo está esquecendo.

Poema de forte expressão universalista, este “Kohoutek” seria do agrado de um Paulo Bonfim, por exemplo, se o pudesse
assinar. Poucos são os poetas do momento capazes de um tal
poder de traduzir anseios que são comuns a todos os homens.
Sérgio Mattos identifica-se no seu novo livro como um dos
melhores porta-vozes da poesia brasileira da atualidade. E quem
o reconhece não é apenas um membro do Conselho de Cultura de cidade do interior (Campos assim ainda é considerada, no
consenso político vigente), mas a totalidade de uma crítica que
realmente procura sintonizar-se com o recado que o poeta insiste em dar ao seu público, embora não haja no Brasil um grande público para a poesia, mesmo a simploriamente romântica.
O Dr. Aloísio Gomes de Souza trouxe esse nome da Bahia,
envolto no entusiasmo de uma admiração que tem raízes profundas de procedência. Estamos diante de um valor inconteste
e só lamentamos que essa crítica ligeira, do dia-a-dia jornalístico, não nos permita concluir uma anatomia completa do livro
O Vigia do Tempo. Pudéssemos concluir essa tarefa sobre a mesa,
e não sobre os joelhos, estaríamos, agora, selecionando uma preciosa antologia de metáforas, colhidas aqui e ali, para enriquecer
o patrimônio de raridades do professor Jerônimo Ribeiro, o
sábio de Campos. Por todos reconhecido.
Era o que tínhamos a registrar, neste hiato de tempo, sobre
a poesia recente de Sérgio Mattos.
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CONSCIÊNCIA DA PRÓPRIA POESIA
Sergio Amaral Silva*

Meu caro Sérgio Mattos:
Senti em seus versos, inicialmente, alguma coisa que não é
muito comum: a consciência da própria poesia, levando a um
posicionamento seguro diante da realidade. A partir daí, você
encontra sua forma pessoal de expressão em poemas curtos,
diretos, em imagens rápidas, quase “hai-Kais”.
Poeta-vigia, é o Tempo a sua grande variável.

* Sergio Amaral Silva é escritor e crítico paulista. Correspondência enviada a Sérgio
Mattos, datada de 24 de novembro de 1977, comentando o livro O Vigia do Tempo.
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POESIA DE NATAL
Jorge Amado*

Para a floração mágica da poesia, neste Natal, contribui Sérgio
Mattos com OVigia doTempo, seu segundo livro. Começou cedo,
cheio de inquietação, como faz notar Antônio Loureiro de Souza
no elucidativo prefácio que abre o volume. No decorrer de dez
anos de seus primeiros poemas em letras de forma, em revistas
e antologias, passando pelo primeiro livro (Nas Teias do Mundo,
1973), até o volume atual, o poeta manteve-se fiel à inquietação
(“O poeta é o vigia do tempo”, afirma ele), mas sua poética
ganhou experiência e nitidez. “Os mistérios foram sugados”,
pois Sérgio Mattos busca e obtém “as formas simples”. Nunca
vulgar, no entanto, sabendo conservar certas nuanças de sombras, recônditas, que concedem à sua clareza fundamental uma
condição literária de real qualidade.
Sérgio Mattos tem muito a dizer e o diz num verso que
pretende não somente comover, mas também alertar os homens, poemas que são sementes (“Poeta da Província”). Lírico
e terno, obtém a emoção com precisa medida: “E eis que, pela
vidraça/ sem nenhum disfarce/ eu a vi cheia de graça” (“A
Musa”). Mas o mesmo “anjo que anuncia o amor”, anuncia a
liberdade. Já andou o poeta um bom caminho, muito caminho
tem ainda diante de si, a percorrer. Quanto a mim, não tenho
dúvidas: nada o deterá, nada poderá impedir sua caminhada vitoriosa.
* Jorge Amado era romancista e membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia
de Letras da Bahia.Trecho do artigo intitulado “Poesia de Natal”, publicado no jornal A
Tarde, do dia 27 de dezembro de 1977, no qual teceu comentários sobre outros livros de
outros poetas baianos.
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SÉRGIO MATTOS, POETA
Humberto Lyrio*

Sérgio (Augusto Soares) Mattos é natural de Fortaleza, Ceará, que lhe deu berço a 1o de julho de 1948. Filho de José de
Castro Mattos e Maria Helena Soares Mattos. Fez, na terra natal, o curso primário. Na Bahia, o ginasial, iniciado no Seminário Central e o científico concluído no Colégio Estadual da
Bahia (Central). Em 1971 foi graduado pela Universidade Federal da Bahia.
Sua maior participação em atividades culturais teve início
no Colégio Estadual da Bahia. Em 1968, ano de sua estreia
como estudante universitário, fundou e codirigiu, ao lado de
Ivan Dorea Soares, a revista de poesia, modestamente denominada Experimental, cujo ciclo abrangeu cerca de 30 poetas, até
então inéditos.
Travei conhecimento pessoal com Sérgio Mattos em lançamento de Conclave, revista de poesia, coordenada pela poetisa
Terezinha Cordeiro Saraiva. Em síntese criticista, escrevemos,
na ocasião:
Sérgio Mattos – jornalista. Poeta. Integrante da
ala jovem. Presente com as composições: “Recaída”, “Ressurreição”, “Lacuna” e “Inibição”. Seus
poemas, de reduzida extensão, possuem esse máximo de expressividade que nos leva à estesia e à
meditação. “Ancorado em membros e mente,
permaneço encerrado entre o céu e o inferno” –
confidencia o poeta. Tivessem os dardos a carícia

* Humberto Lyrio era poeta, escritor e professor da Universidade Federal da Bahia.
Artigo publicado no jornal A Tarde, no dia 18 de fevereiro de 1978.
454

F ORTUNA C RÍ TI C A

no impacto e poderíamos definir a poesia de Sérgio
Mattos, incisiva e penetrante, como um dardo.

Confirmo, ainda hoje, aquelas palavras sobre Sérgio. Eram
verdadeiras. Por isso, continuam vivas. Na época, Sérgio Mattos
ainda participava em diversos suplementos e revistas literárias.
Mais recentemente, colaborou em O Saco.
Nas Teias do Mundo, sua estreia em livro, apareceu em 1973,
lançamento da Empresa Gráfica da Bahia, antiga Imprensa Oficial. Em 1974, compareceu em Cinco Poetas Contemporâneos,Edições Contemporâneas. Em 1975, Retina,outra antologia, recebeu
sua colaboração.
No campo jornalístico, Sérgio Mattos tem semeado robustamente: atestam-nos a revista Liderança, os jornais Tribuna da
Bahia (de que foi um dos fundadores) e A Tarde (onde foi editor
de suplementos inclusive do utilíssimo JU – “Jornal de Utilidades”). Prestou, igualmente, sua colaboração aos jornais O Globo,
Jornal do Brasil, bem como às revistas Manchete, Fatos e Fotos e
Veja. Desde 1976 serve à Escola de Biblioteconomia e Comunicação como auxiliar de ensino.
Esta é, em resumo, a trajetória de Sérgio Mattos. Trabalho
constante. Sentido positivo. Direção ascendente, culminando, em
1977, data destas linhas, da obra poética OVigia do Tempo. Esse o
título do livro, explicando na introdução: “Porque vivemos/
num mundo sem custódias/ e o poeta é o vigia do tempo”.
Sérgio tem razão: cumpre ao poeta, se poeta, e ao escritor,
se legítimo, vigiar vigilando. Nada de concessões. E condenou,
em apenas três versos, todo um tratado de ética para quantos
vivam das letras (ou morram delas).
Também assim entendemos: quem vigia não reza, sob a
cúpula das “igrejinhas”, a oração da inveja; prefere, ao invés das
ilhas que estiolam, a amplitude continental da cultural, no trato
das belas-letras; participa da vida de toda a humanidade, com ela
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se alegrando ou sofrendo, sem tempo para subir deprimindo
adjacências; e, no culto ingratíssimo das letras, apenas cumpre
destino histórico, mais com vistas à verdade e à justiça que à
glória. Quem vigia o tempo é parte inalienável do processo
social.
Nesse contexto está Sérgio Mattos. Íntegro como pessoa e
como artista:
Os versos provincianos do poeta
um dia conhecerão o mundo:
– Lançarei todos eles ao mar.

Legítimo desejo de amplidão. Anseio de universalidade. O
mar levará os versos do poeta a todos os pontos da Terra e seu
canto pertencerá a todos os povos. Rirão com os que riem e se
rebelarão com os humilhados e ofendidos. Exaltarão os humildes e humilharão tiranos. Cumprirão o fadário da verdadeira
poesia: “Há PAZ em 24 horas? Não, mas em cada segundo/
nasce um menino no mundo”.
Sérgio Mattos pertence ao movimento modernista. Desde
o início de seus cantares. Sem metro nem rima. Pensamento e
música. Metafórico sem ser hermético. Graças a Deus. Porque o
hermetismo é, não raro, máscara obscena, no carnaval da literatura cabotina. Ou, ainda, exploração torpe da ignorância vaidosa e da vaidade ignorante, que se desmancham em louvores ante
quadro pintado pela cauda de algum símio
A metáfora denuncia o trato aprofundado das letras:
Senti o poema
somei sentimentos
mas não o escrevi:
Era perfeito demais para existir
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Dedicado a Guido Guerra – jovem que se vem agigantando na prosa em que, não raras vezes, deixa entrever o excelente
poeta que ficou inédito –, o acima transcrito minipoema, forma
predileta de Sérgio, deixa patente a grandeza de sua alma, pela
humildade do homem ante a perfeição, predicado divino. Sérgio Mattos existe.
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O POETA E SUA ETERNA
PREOCUPAÇÃO
Lígia Monteiro*

Radical na sua missão de poeta, Sérgio Mattos dá à sua
poesia um toque universal, produto de sua sensibilidade e de sua
visão do mundo.Trata a poesia de uma forma moderna, aberta
e sem hermetismo. Livre de normas e dogmatismos. “Porque
vivemos num mundo sem custódias e o poeta é o vigia do
tempo”, essa é a principal característica da obra de Sérgio Mattos. Através dessa linha de pensamento ele se conserva sempre
fiel ao seu estilo simples.
Apesar de ser um poeta novo, no sentido cronológico, Sérgio tem uma consciência de seu papel, a sua responsabilidade de
revelar a verdade, através da poesia, fazendo com que seus versos
soem como denúncias e, ao mesmo tempo, lança perguntas como
um homem desesperado perante toda a patologia social:
Sou o anjo da meia-noite
ou o demônio da madrugada?
O anjo que anuncia o amor
e a liberdade
ou o demônio dilacerador
de corações e agente da maldade?
Sou um homem à procura de libertinagem
ou um poeta em busca de liberdade?

A primeira parte de O Vigia do Tempo mostra a posição do
poeta no atual estado das coisas, o desafio enfrentado pelo homem para o reconhecimento de si próprio como pessoa:
* Lígia Monteiro é jornalista e colunista de livros do jornal A Gazeta, de Vitória do
Espírito Santo. Resenha publicada no dia 14 de março de 1978.
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Os mistérios foram sugados
e minha pena é minh’alma.
Quem poderá deter a vida
que corre em minhas mãos?

Aqui ele se situa como o criador de sua obra, transformando-a, manuseando conforme os seus propósitos:
O poema nasceu na província
– E agora, poeta, que te resta?
– O desafio de uma escolha somente:
Sepulta, envergonhado, teus versos
ou lance, no mundo, a semente.

A segunda parte do livro é uma seleção de poemas que
integram as antologias poéticas Cinco Poetas Contemporâneos e
Retina. Nesta ele se revela mais sintético, porém de intensa profundidade. E na sua sinteticidade revela o quanto é difícil para o
homem urbanizado se expressar, se auto-realizar verdadeiramente
como ser humano:
O poeta urbano
já não canta, chora.
Chora o sino, o apito,
o grito e o hino,
a quermesse e a prece,
a pressa e o stress.

O professor José Garcia Costa, no jornal ATarde, comentou:
“Seus poemas seriam então a síntese de intensos momentos
poéticos, irreprimíveis flashes do eu do poeta”. Um desses momentos poéticos, que dispensam o uso de palavras encontra-se
no poema “Perfeição”:
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Senti o poema
somei sentimentos,
mas não o escrevi.
Era perfeito demais para existir



Aqui o poeta crê apenas que não conseguiu transmitir, mas
as verdades estão ocultas no próprio sentimento incomunicável,
que brota num instante único da alma do poeta.
Sérgio Mattos é cearense, porém cursou o ginásio no Seminário Central da Bahia, tendo concluído o curso no Ginásio
de São Bento. Seu curso colegial foi realizado no Colégio Estadual da Bahia, onde participou de vários movimentos culturais
ali desenvolvidos. Sua contribuição para a poesia data desde 1968
quando fundou e co-dirigiu a revista de poesia Experimental, a
qual chegou a lançar cerca de trinta poetas inéditos. A partir
daí, tem colaborado com revistas literárias, tais como Conclave e
O Saco. Seu primeiro livro data de 1973, Nas Teias do Mundo,
lançado pela Empresa Gráfica da Bahia. Como jornalista Sérgio
Mattos participa ativamente no jornalismo baiano, onde foi repórter, colunista, chefe de reportagem e editor da Tribuna da
Bahia e do jornal A Tarde, e prestou também colaborações para
os jornais O Globo e Jornal do Brasil, e nas revistas Manchete, Fatos
e Fotos e Veja.
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UM POETA BAIANO EM AUSTIN
Clovis Lima*

A poesia, companheira inseparável do poeta, não o abandona, esteja ele onde estiver ou vá por onde for. É como a sombra,
que jamais se cansa de acompanhar-nos os passos, não apenas
enquanto perambulamos pela vida, uma vez que, em seus braços de trevas, nos conduz para muito mais longe. Não sabemos
se a poesia dispensa tamanha dedicação aos seus amantes. Não
sei, nem por certo o saberá Sérgio Mattos, o poeta que nos
manda um livro de versos já da capital do Texas,em cuja universidade acaba de fazer um mestrado no Departamento de Rádio
Televisão e Filme,tendo apresentado, após um curso eficiente,a
tese que versa sobre o desenvolvimento da televisão do Brasil.
Este assunto, que tanto se afasta do romantismo, não conseguiu esmaecer-lhe o estro. Ao contrário, parece até que o incentiva, posto que os seus versos recentes superam os iniciais,
embora muita simpatia despertassem no meio universitário baiano. Isto porque a saudade, sorrateira e leve, veio intrometer-se
na sua arte moderna. Pois, vista e sentida de longe, por milagre,
talvez, dos intelsats, é de supor que a saudade deixasse, neste caso,
de ser um sentimento introspectivo para aliar-se à imagem, e,
assim, mais persuasiva, influísse na sua inspiração. Vai daí o seu
novo livro que enfeixa poemas compostos naquele meio distante ao seu ambiente inspirador. Pouco importa que os houvesse escrito em inglês, pois não faltou a admiração de Alberto
G. Bork, um escritor e tradutor mexicano, que atentasse nas
suas páginas com o grato propósito de levar o poeta para o
encontro de suas origens, do seu meio e do seu povo. E ele que,
* Clovis Lima era poeta e membro da Academia de Letras da Bahia. Artigo publicado
no jornal A Tarde no dia 3 de setembro de 1980.
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a princípio, se lamentava, amargamente I No Longer Sing, I Cry,
já nos diz com certa doçura nas palavras Já Não Canto, Choro
Pois não há tantas lágrimas assim nestes poemas que nos recordam o jovem autor de NasTeias do Mundo, se bem que um tanto
mesclado dessa tristeza que, à distância dos pagos, nos alcança e
prende, a ponto de tornar-se inútil qualquer tentativa que se
faça para afugentá-la. Nem a mocidade com o ideal de aprofundar-se num estudo sério pode contra essa amargura responsável
pelas tiradas mais sentidas da nossa poesia romântica, essa poesia
que, em tempo que já vai distante, chegou a nos convencer que
as aves daqui gorjeiam com mais doçura que as aves de além-mar
Sem que se expresse de maneira objetiva, a saudade, intermitente, flui dos versos de Sérgio Mattos numa sintonia em que
o ritmo moderno não logra interferir.
As coisas estranhas que vê, essas resultantes do progresso
insopitável dos States, não lhe desviam o pensamento dominado pelos encantos da cidade que adotou como sua, esta terra
morena que a Baía de Todos os Santos acaricia e enfeita com as
suas ondas mansas e veleiros diferentes, na postura daqueles que
vagam pelo mar bravio de sua terra natal.
“Ai que saudade” (diz ele num poema que rememora um
tempo que já se foi, sem promessa de retorno, com as suas nuanças inesquecíveis),
Ai que saudade
do tempo do candeeiro,
do namoro da praça da matriz
das brincadeiras de criança
e das morenas da vizinhança.
Poetas e seresteiros
já não cantam a madrugada,
sendo a lua testemunha
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e o vilão um companheiro.
Ai que saudade
do amor sem dinheiro
do cheiro forte de terra molhada,
da paquera na Rua Chile
do café society e da cerveja bem gelada.

e ainda debruçado sobre a provisão de tantas lembranças, ele
murmura um solilóquio:
De que vale o progresso
Se já não posso
contemplar as gaivotas
na pedra dos pássaros de minha infância.

E ainda:
Já não vejo gaivotas
nas pedras do Rio Vermelho


São estes desabafos do poeta e professor baiano que, na Universidade do Texas, em Austin, adquiriu e ampliou novos conhecimentos para difundi-los na Universidade Federal da Bahia,
de cujo corpo docente é integrante querido e admirado.
Aguarda-se, em dia que não deve estar distante, o seu retorno à cátedra de que há tempo se ausentou. E, então, entre as
demais matérias que vai ensinar, por certo incluirá a saudade de
que fez um terníssimo mestrado.
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JÁ NÃO CANTO, CHORO
Ênio Silveira*

Meu caro Sérgio:
Gostei muito dos poemas “Procura” e“Poema de Três Atos”,
por exemplo, menos de outros. Isso é natural, pois só os poetas
de grande fôlego e obra conseguem (e, assim mesmo, de raro
em raro) realizar um trabalho homogêneo. No conjunto, porém, algo muito estimulante e agradável.

* Ênio Silveira, editor brasileiro, em correspondência datada de 18 de agosto de 1980
endereçada a Sérgio Mattos, comentando o livro Já não canto, choro, publicado em edição
bilíngue nos Estados Unidos pela Tejido Publications.
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UM POETA SEGURO
Luis Henrique Dias Tavares*

Meu prezado Sérgio Mattos:
Li o seu Já Não Canto, Choro, na bela edição da Tejidos
Publications, de Austin, Texas. E foi com alegria que verifiquei
o seu avanço, a presença de um poeta seguro na sua expressão
artística e dotado de consciência para a perplexidade do nosso
tempo. () Permito-me lhe sugerir que retorne a temas como
os dos poemas “Que Mundo é Este” [O medo está presente
nas esquinas] e “A Solidão ou o Espírito do Mal?” Para um
novo livro, um sentimento do mundo que seja a voz de sua
geração.
Luis Henrique

* Luis Henrique Dias Tavares é professor da UFBA, historiador, romancista, contista e
membro da Academia de Letras da Bahia. Correspondência endereçada a Sérgio Mattos
datada do dia 8 de outubro de 1980.
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ASAS PARA AMAR
Waldir Freitas Oliveira*

Em outubro de 1974, há aproximadamente vinte anos, referi-me em ATarde, em crônica intitulada “Dois Sérgios”, a Sérgio Mattos e Sérgio Marques,que haviam publicado,fazia pouco,
seus primeiros livros de poemas – Nas Teias do Mundo e Convívio, respectivamente. Afirmei, então, que eles estavam a crescer e
já começavam a dar sombra, apesar de estreantes, capazes que se
mostravam de despojar-se das próprias individualidades e tornar-se parte de um todo mais amplo onde se haviam diluído,
dele emergindo como arautos de milhões de seres que sofriam
por não saber cantar.
Surgiram em um momento quando uma vaga imensa e
perversa de materialismo pragmático buscava vestir de aparências concretas o íntimo das coisas, negando-lhes a essência encantada. Sérgio Mattos, lançando, agora, seu Asas Para Amar,
demonstra haver conseguido permanecer de pé frente a onda
gigante, continuando capaz de enxergar o invisível e escutar o
silêncio, inconformado com a sequência monótona das horas
iguais. Dois outros livros de poemas foram por ele publicados
desde aquela época: O Vigia do Tempo, em 1977, e Lançados ao
Mar, em 1985; e, nos Estados Unidos, em 1980, enquanto ali
esteve, preparando o seu doutorado em Comunicação, na Universidade do Texas, em Austin, em edição bilíngue – Já Não
Canto, Choro (I No Longer Sing, I Cry), com seus versos traduzidos para o inglês por Albert C. Bork.
* Waldir Freitas Oliveira é professor da Universidade Federal da Bahia, historiador,
biógrafo, romancista e membro da Academia de Letras da Bahia. Artigo publicado no
suplemento cultural do jornal A Tarde no dia 22 de abril de 1995.
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Desta vez, oferece-nos Sérgio Mattos, em Asas Para Amar,
uma coletânea de 42 poemas, alguns integrantes de outros livros seus já publicados, todos artisticamente expostos – entremeados e superpostos em cores diversas, em belo arranjo gráfico
da Editora Marfim. Escritos entre os anos de 1968 e 1994, isto,
em verdade, pouco importa. É que o tempo se anula frente aos
passos e ao sentir dos poetas. Razão pela qual, por sua temática
e beleza de feitura, prosseguem os poemas, plenos de atualidade,
e assim continuarão enquanto existirem pessoas que se deixam
conduzir pelo espaço do amor, sem limites, nas asas mágicas da
poesia.
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LEITURA CRÍTICA
Cid Seixas*

Sérgio Mattos reúne 42 poemas neste seu quarto livro de
poesia, Asas Para Amar, com capa e ilustrações de Aílton Lima.
São poemas líricos, ora falando do amor, numa perspectiva espiritual, simbólica, ora falando do desejo e dos insondáveis caminhos de Eros, nas suas reinações pelo espaço do corpo e da
alma.
O poema título do volume é o melhor da coletânea. Consegue uma comunicação com o outro que o poema “Palavra
Animada” da página 11, por exemplo, não consegue. Por outro
lado, faz a sugestão erótica, ausente em textos de eroticidade
explícita e, por isso mesmo, menos poéticos. O erotismo é talvez uma das formas mais difíceis de poesia, alcançada com a
graça de um Manuel Bandeira ou com a idade madura de um
Drummond. Ainda jovem e inquieto, Sérgio Mattos introduz-se nestes labirintos, quando o tempo para ele é ainda de experimentar e não apenas de perpetuar pela palavra.
Por não ter uma árvore
onde gravar teu nome,
() o escrevi no espaço.

Mas ao falar de Sérgio Mattos não se pode deixar de registrar a personalidade multifacetada, o intelectual sempre na vida
cultural da cidade. E aqui, permita o leitor, dou ao texto um
tom pessoal. Venho acompanhando o seu trajeto desde 1968,
* Cid Seixas é jornalista, poeta, doutor em Literatura e professor da Universidade
Federal da Bahia. Resenha publicada no jornal A Tarde, no dia 24 de abril de 1995, na
coluna semanal que assinava intitulada “Leitura Crítica”.
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quando ele publicou com outros jovens iniciantes a revista Experimental. Depois fomos duplamente colegas, no curso de jornalismo da UFBA e na atividade diária que exercíamos na
imprensa. Hoje, ambos somos professores da mesma universidade. Sérgio continua exercendo o jornalismo diário, do qual me
afastei, mas continuei ligado ao velho colega.
Acompanhei os seus lançamentos anteriores, tanto na poesia quanto no ensaio. Lembre-se que como professor de Jornalismo Sérgio Mattos tem contribuído para o enriquecimento
da bibliografia brasileira com títulos oportunos e adequados às
diversas circunstâncias. Doutor em Comunicação nos Estados
Unidos, Sérgio dividiu seu tempo americano entre a análise da
imprensa escrita e televisiva, sem se esquecer da atividade poética. Lá publicou dois livros como testemunho da importância
que ele mesmo atribui à sua produção literária: Time’s Sentinel,
em 1979, e I No Longer Sing, I Cry, em 1980.
É esta fidelidade de Sérgio Mattos à literatura que fez dele
um profissional inteiramente comprometido com a causa do
livro. Fundador e presidente do Instituto Baiano do Livro, sociedade sem fins lucrativos destinada a implementar uma política editorial na Bahia. O IBL vem anualmente promovendo
encontros de editoração e procurando despertar uma consciência crítica com relação ao livro. Pode-se mesmo dizer que a instituição de direito privado dirigida por Sérgio Mattos vem
fazendo aquilo que os órgãos oficiais de cultura deveriam fazer.
Como o IBL não dispõe de recursos e verbas para assegurar
o fomento da atividade editorial na Bahia, ele vem tentando
despertar o interesse de empresários e autoridades. Vem agindo
em dupla frente: de um lado, fornecendo subsídios e dados capazes de incutir nos empresários o interesse pela implantação
de uma indústria editorial no Estado.Por outro lado, vem orientando atividades que caberiam a um Instituto Estadual do Livro
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ou a um departamento dos órgãos oficiais de cultura.Tudo isso
a custo zero para o poder público.
A Bahia é seguramente o único dos grandes estados brasileiros que não tem uma política editorial acompanhada pelo
Estado. Do mesmo modo que não tem uma indústria editorial.
Salvador em termos de livros e de editoras, não é diferente das
muitas cidades interioranas do País. Somos a terceira maior cidade, mas estamos muito distantes de Porto Alegre, de Belo
Horizonte e de outras capitais quanto à produção e à circulação
do livro.
Belo Horizonte tem, pelo menos, duas editoras atuantes.
Porto Alegre, cidade também menor do que Salvador, tem editoras como a Mercado Aberto, a Tchê e a L & PM, todas com
circulação nacional.
Em termos de atuação do poder público na produção do
livro, muitos estados brasileiros, bem menos importantes do que
a Bahia, têm o seu Instituto Estadual do Livro. Mesmo aqueles
que não dispõem de tal estrutura desenvolvem com regularidade uma política editorial. E a Bahia? O que temos publicado? A
nossa Fundação Cultural há muitos anos que não desenvolve
uma política voltada para o livro. Não existem recursos destinados à editoração. Resta-nos esperar que os atuais dirigentes da
área, Paulo Galdenzi, como Secretário de Cultura e Turismo, e
José Augusto Buriti, como presidente da Fundação Cultural,
anunciem e executem seus planos com relação ao livro.
Um exemplo gaúcho nos enche os olhos. No ano passado,
o governo do estado do Rio Grande do Sul, através do Instituto
Estadual do Livro, publicou cerca de 70 obras. Já este ano, eles
vêm publicando mais de um livro por mês.
Isso para falar apenas em lançamentos oficiais. As editoras particulares publicam mais de um livro por semana. Será que somente o gaúcho sabe ler? Nós baianos, só sabemos pular no Carnaval?
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A empresa Gráfica da Bahia também poderia atuar nesta
área, correspondendo à própria história da instituição. A antiga
Imprensa Oficial, hoje Empresa Gráfica (EGBA), editou títulos
e coleções que ainda hoje constituem consulta e referência obrigatórias. Aqui o desafio para Tasso Franco, homem comprometido com o livro, para que marque a sua passagem pela EGBA
da maneira mais duradoura: não só imprimindo, mas também
editando.
Por fim, o Conselho Estadual de Cultura poderia ter um
papel concreto no tocante à política editorial. Se a Bahia não
dispõe de recursos para implantar um Instituto Estadual do Livro, poderia valer-se de instituições já existentes, como o seu
Conselho de Cultura (a exemplo do que alguns governos fizeram no Estado de São Paulo), para implementar um programa
editorial capaz de dizer à posteridade que os seus governantes
sabem da importância do livro no processo de desenvolvimento
de uma sociedade.
Quando a Bahia voltará aos tempos não esquecidos em que,
no plano privado, Pinto de Aguiar publicava importantes títulos
pela Progresso? Em que Edgar Santos fazia co-edições pela Universidade? Em que Luís Viana Filho fazia publicar obras e coleções como as de Xavier Marques, Junqueira Freire e Gregório
de Mattos, esta última em sete volumes?
Para auxiliar uma tal aventura, o Instituto Baiano do Livro
poderá ser convocado, porque a experiência dos seus membros
é fundamental para um tal projeto.
O lançamento do novo livro de Sérgio Mattos, como se vê,
é pretexto legítimo para repensar a editoração na Bahia. Ninguém mais do que ele vem tentando dotar o nosso estado de
uma indústria editorial.
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POEMAS DESIDRATADOS
Francisco Carvalho*

Caro poeta Sérgio Mattos:
Só agora me foi possível ler os poemas do seu livro Asas
Para Amar. Antes de mais nada, um elogio especial para o excelente projeto gráfico e as belas ilustrações de Jorge Barreto. Quanto aos seus poemas, desidratados, breves e enxutos, penso que
você fez exatamente o que os apaixonados devem fazer: ou
partir para o amor físico num quarto de motel ou, se preferir o
poema, usar as palavras mais simples do dicionário estético. Um
bom exemplo de um poema de amor sem complicações e falsos
artifícios de erudição é o que se encontra na página 40, com o
título de Sinfonia de Amor:“Há pássaros noturnos que cantam/
no alto das casas./ Há nuvens brancas na noite/ no alto dos
céus./ Há braços e pernas que dançam/ sob uma luz de sombras/ e um murmúrio de lágrimas:/ a dança do amor é densa.”
Acho que todos os homens do mundo, imitando você, deveriam pedir perdão às amadas por não terem amado como deviam.
O abraço cordial do
Francisco Carvalho

* Francisco Carvalho, poeta cearense, em correspondência a Sérgio Mattos datada de
11 de novembro de 1997, comentando o livro Asas para Amar.
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POETA ALADO
Mariângela Borba Santos*

Vitória da Conquista – Asas Para Amar, título sugestivo que
substancia-se em alimento do amor. Quando ação se encarna
no verbo amar na simplicidade, desmaterializando, dessacralizando o poeta, colocando no etéreo instante da consagração de
momentos. Momentos esses como o “ dia em que colocarei
asas em teu vestido branco e como anjo poderás flutuar no
espaço sugando das bocas () o néctar que necessitas para
alimentar teu amor”.
Asas, símbolo do alçar voo, do alijamento de um peso, da
sutileza de ser e do ser. Asas de origem platônica que designam
o poder da incorruptibilidade. Asas do poeta, impulso para transcender a condição humana e beber o néctar da inspiração e
dizer da mulher “musas/mulheres que amam e que se deixaram
amar”. Dedicação primeira. Individualizada, onde múltiplas leitoras e leitores se encontrarão consagrados, “horas divinizados,
horas humanizados, pois o ‘amor pode ser possuído e sentido
pela matéria e pelo espírito’ transpira, inspira e muitas vezes até
sente dor”.
Amor/Amado/Amantes. Tônica incendiante de múltiplas
cores. Se não verde/rosa. Se não azul/amarelo, para agradar o
ser multiforme que se designa, nas dobradiças da fala do poeta,
o ser Mulher.
Sérgio Mattos, poeta alado que conjugou o verbo amar
“sem fúria como quem não tem pressa”. Erotizando, na suti* Mariângela Borba Santos é professora de Letras da Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia – UESB, campus de Vitoria da Conquista. Artigo publicado no jornal A Tarde
do dia 9 de junho de 1995.
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leza dos versos metáforas que sugerem mais do que dizem: “Em
montes distintos/ uma vontade lubrificante nasceu O espírito vibrou/ O corpo executou/ E no ventre corpo/ a vida em
carícias flutuou”
Sutilezas de poeta. No simples, transgredir o óbvio, e no
excesso instalar a falta, o vazio, consequência da intensidade de
viver o amor e da consciência do poeta de sua incapacidade de
atingi-lo em sua profundidade.
Propõe o poeta então o “sentir” que se conjuga com o
amar. Amar em todos os sentidos, e deixar na lembrança marcas
do amor. Mas que sejam “boas cicatrizes, porque, como ator e
atrizes, teremos que um dia senti-las com todas as suas matizes”.
Sonhastes, Sérgio, um dia ser um pecador porque amaste
Maria, seu sonho, sua fantasia. Marias do acaso da vida. Mas tuas
asas não serão perdidas, porque é sempre possível recobrá-las na
transfiguração do ser poeta e acreditar que vale a pena amar.

474

F ORTUNA C RÍ TI C A

VISÃO LÍRICA DO POETA
DA MAGIA BAIANA
Jolivaldo Freitas*

Poesia é muito mais que maneirismo ou apropriação indébita das palavras. Poesia, muitos já disseram é alma. Diz-se com
propriedade, da pessoa que lida com arte, que pensa, “viaja”,
elocubra e não tem medo das suas próprias emoções, que tem
alma de poeta. O que é alma de poeta? O que é alma? O que é
poeta?
Diz-se com falsa propriedade, quando a pessoa é relaxada,
foge dos problemas, esquece da vida, que esta pessoa é um poeta. Mas, o que é pessoa? O que é poeta?
A poesia nasceu do amor e da visão lírica (e porque não
feminina) do universo. A arte de poeta é a aspiração do novo,
do sentimento instantâneo. Existem poetas que derivam e deixam fluir a magia dos seus sentimentos, em completo domínio
da palavra, como o vento passando sobre o fino fio da lâmina.
Nestes estão aqueles que cuidam e tratam das inquietações da
alma como Castro Alves, Telmo Padilha, Fernando César, Ruy
Espinheira Filho, Florisvaldo Mattos e Gilfrancisco. E outros
poetas trabalham a palavra como quem molda o barro e o transforma em rica cerâmica, que tanto pode ser Fred Souza Castro,
João Cabral de Mello Neto, Oscar Santana, Nilton Alecrim,
João Carlos Teixeira Gomes, Caetano Veloso, Stalimir Vieira,
Antônio Risério, Carlos Pita, Paulo Garcez de Sena, Claudius
Portugal.
Mas existem poetas que tratam tudo como uno. O que vale
* Jolivaldo Freitas é jornalista, poeta e contista. Artigo publicado no jornal Bahia Hoje,
do dia 20 de junho de 1995.
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mesmo é a vertigem do sentido. O frisson tem de ser transformado em rápido devaneio e daí é preciso ir para a tinta. E este
tipo de poeta (aliás, todos os poetas o são), é tão apaixonado que
não precisa rebuscar para revelar sua essência. É um tipo de
poeta até certo ponto maldoso. Pois se revela com tanta clareza
que faísca igual carbono maturado, pressionado, bambúrrio, lapidado.
Sérgio Mattos tem nas livrarias o Asas para Amar. Sérgio
Mattos é pura alma. É ânima condensada. O livro de Sérgio
Mattos é pândora. É pedra de toque. É cabaça nova. É alquimia.
Ele é um poeta. Mas o que diabo é um poeta?
Talvez o poeta seja aquele que diz com a maior candura,
ódio e pureza d’alma que:
No simétrico caminho da esperança
meu barco rodeia o espaço
e quando a luz escassa
atrai um tempo frio
meu sonho se acende
alheio à própria vida
e me impele, sem artifícios
para teus braços.
Minha dor se dilui
e, enquanto teus dedos deslizam
em meus cabelos
renasce mais uma estrela infinita

O poema “Caminho da Esperança”, que está na página 25
do livro do jornalista Sérgio Mattos, foi feito em 1973. E tem
um formato atemporal. Tem o sentido amplo do old e do teen.
Tem o jeito do seu dono. É a voz do dono.
Poesia não precisa de forma sintática, nem sintética, nem
sigmática. Não tem de ser emblemática ou ser ícone. Ele tem
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que ter semelhança com o movimento articulado do corpo
animal. Uma fêmea ginu. Um ninja. Uma anaconda. Uma Ana
Botafogo. Uma columba. Uma águia. Um Pelé.
A poesia de Sérgio Mattos tem uma valorização de unidade. Pode ser considerada como expressiva. Ou também elucidativa quando revela os seus sentimentos. O trabalho deste poeta
de uma novíssima geração experiente pode ser também visto
pelo lado proxêmico, quando tem o seu próprio espaço. Quando busca a relação entre o homem e o universo. Quando entra
e sai do buraco negro e joga luz nas trevas.
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LÍRICA PERSISTENTE
Gustavo Falcón*

Para comemorar a passagem dos 30 anos de poesia do escritor e jornalista Sérgio Mattos, a GRD Editora põe à disposição do público a coletânea Estandarte, seleção de diversos livros
anteriores, em fina edição com papel pólen no miolo, que perpassa o trabalho de três décadas de criação.
Livre da condição de crítico me sinto à vontade para comentar com humildade esse longo voo da poesia de Sérgio
Mattos, cuja lírica persistente e incansável teve início precoce e
continua ativa e preocupada em captar o complexo relacionamento dos seres e o transcorrer da vida.
O universo multifacetado da coletânea, que expressa um
ciclo de longa duração, preserva, contudo, a identidade necessária e característica, bem como a forma como o mundo é abordado (sentido filosófico), a unidade temática (densidade
existencial), bem como a forma de expressão estilística do autor: uma poética descritiva, imagética, quase jornalística e, ao
mesmo tempo, preocupada em interromper o curso normal e
caudaloso do rio da vida para nele introduzir perplexidade e
questão.
Sintético, inquieto, contrito, atento e moderno, Estandarte
põe a poesia à mostra, despida de apelos panfletários e recursos
formais, quase em estado de graça, sem elucubrações e recorrências vanguardistas, enfim poeta sem exigências críticas, despido
do rigor da literatice, romântico e despretensioso, descompro* Gustavo Falcón é jornalista, sociólogo e professor da Universidade Federal da Bahia
– UFBA. Quando escreveu este artigo ocupava o cargo de diretor da Editora da UFBA
(EDUFBA). O artigo foi publicado no suplemento cultural do jornal A Tarde do dia17
de setembro de 1995.
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metido com regras e exigências acadêmicas. Eis aqui o espaço
onde o jornalista e escritor adocica as suas horas de labor em
nobre atividade de entregar-se, vestir-se, para na sua integralidade, dar-se ao leitor, à musa, ao mundo, devolvendo ao plano
substancial da vida a matéria-prima reelaborada da poesia, ícone
diverso que habita o mundano fazendo-se destacar pela sua nova
natureza de abstração construída.
Depois de tantos e tantos títulos, alguns do meu conhecimento, como OVigia doTempo, Asas Para Amar, Lançados ao Mar,
Nas Teias do Mundo, entre os que me lembro e muitas participações em coletâneas, Sérgio goza de muito reconhecimento e já
tem um público cativo na Bahia. Gumercindo Rocha Dorea,
farejando editorialmente o poeta, pensa com Estandarte certamente numa investida além do mercado local.
Distante do beletrismo e longe, muito longe do rigor da
métrica, levei a coletânea em primeira mão para minha roça,
em Cachoeira, e ali, longe do ruído e do burburinho, fiz o que
faço sempre que me escondo do mundo da competição e da
luta, li poesia em paz e acompanhei parte do mundo do poeta
Sérgio Mattos, colega que no cotidiano dos dias habita as páginas dos jornais, teoriza sobre televisão, ajuda a formar novas
gerações de jornalistas, sempre preocupado em visualizar sua
ação como intelectual, jornalista, poeta, enfim, como gente que
não se enquadrou simploriamente em bloco de contorno ideológico.
Sérgio Mattos faz a sua poesia desinteressada e consegue o
que persegue como profissional: comunicação com o seu público que o devora a cada edição. O resto, fica com a crítica, a
qual, por felicidade, não integro.
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ESTANDARTE
Junot Silveira*

Sérgio Mattos, colega do jornal e cheio de vivacidade, é um
poeta diferente de M. Ribeiro Costa. Não que lhe falte a virtude de também ser estimativo e inspirado, porém um vulto
que não vive envolvendo ou envolvido em sonhos, em ilusão,
em uma quimera. Jornalista, tem o temperamento diferente, marcha por caminhos diversos, tem inspiração que varia de apenas
uma quadra em uma página inteira, até numerosos poemas sobre o mundo moderno e variando de gosto e de estilo, escritos
diferentemente.
Vale a pena ler o seu livro Estandarte, porque na verdade é
com o que parece. Parece algo a bailar sobre a cabeça dos leitores, não como bandeira cívica ou de bloco carnavalesco, porém
como uma faixa prática, uma faixa literária contendo versos
geralmente breves, datados de épocas diferentes, de períodos os
mais diversos de tempos os mais distintos. Seguem-se, porém, as
de hoje, o exemplo de ontem, as de agora ou de há vários anos,
sendo todas modernas as suas poesias. Sempre novas as do presente e as do passado, as que mostram rimas e as que correm
livremente. Reunindo tantas quadras, uma em cada página e
outras em poemas relativamente extensos, obtém mais um êxito em sua vida cultural e na sua atitude de editoração, pois
consegue elaborar, com atenção e intenção, um livro volumoso,
quando na verdade ultimamente as pessoas mostram-se escassas,
os versos não mais se põem e expõem com grande interesse à
vista dos leitores e ao conhecimento do público.
* Junot Silveira foi professor, jornalista, cronista editor-geral do jornal A Tarde, edição
dominical. Este artigo foi publicado no jornal A Tarde do dia 17 de setembro de 1995.
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E o que Sérgio Mattos busca, com os seus poemas, é o
interesse geral, expondo apresentá-los num verdadeiro estandarte.
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UM POETA QUE DIZ O QUE SENTE
Telmo Padilha*

Não conheço Sérgio Mattos, isto é, de onde veio – embora
saiba para onde vai –, se é casado, se tem filhos (quem é poeta
sabe o que isto significa, na acepção pessoana ou zweigeana),
quais os seus autores prediletos – e os que o influenciaram –,
como é na intimidade. Encontramo-nos apenas duas vezes –
a última por ocasião do lançamento de dois livros seus em
Itabuna. E, embora não tenha perguntado nada a ninguém,
desconfio que não é baiano na acepção de bem falante, gargalhante, extrovertido, festeiro – tem mais jeito de grapiúna,
calado, meio sorumbático, arredio. Suponho que tem mulher
e filhos – mas deve ser assim mesmo em família, principalmente
quando em estado de poesia Quanto aos seus autores prediletos, aposto que leu e gostou de Walt Whitman – que é seu
oposto –, Brecht e Maiakovski – os que mais deve apreciar –,
Baudelaire, Éluard, Borges, Pessoa, o mineiríssimo Emílio Moura e o maior de todos nós – Carlos Drummond de Andrade.
Acertei? (A pergunta, obviamente, é dirigida ao poeta, com
quem espero conversar um dia num comício a dois). No que
tange à sua intimidade, ele certamente desconversará, para não
ser indelicado, e colocará na resposta uma dose de bem-humorada ironia: “Bem quanto a isto, eu posso lhe falar quando
você for meu biógrafo”. Deixei propositadamente para o final deste parágrafo a questão – colocada entre parêntesis – do
para onde vai Sérgio Mattos. Ele não vai, ele já integra o elenco
dos melhores poetas baianos de todos os tempos, o que não é
* Telmo Padilha era poeta e jornalista. Artigo publicado no jornal A Tarde, em 19 de
novembro de 1996.
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pouca coisa numa poesia que já deu um Castro Alves, um Pedro
Kilkerry, um Sosígenes Costa, um Godofredo Filho, um Carvalho Filho, um José Olympio, e mais recentemente um Antônio Brasileiro, um Ildásio Tavares, um Cid Seixas, um Jorge
Araújo, uma Myriam Fraga, um Carlos Roberto Santos Araújo,
um Jorge Medauar, um Florisvaldo Mattos, entre outros, para
evitar omissões talvez imperdoáveis numa lista que é bem mais
alentada e porque este artigo não tem pretensões antologizantes
Matar a cobra e mostrar o pau é agora o que me compete
fazer, depois de uma introdução talvez um pouco alongada. O
forte da poesia de Sérgio Mattos é a impressão de sinceridade
que imediatamente nos passa, isto é, a gente acredita no que ele
diz – e no que parece sentir ao dizê-lo. Para ele, a palavra é o
veículo, não o fato. A palavra é linguagem, mas não o que ele
realmente quer expressar. Ainda que ela seja elevada ao mais
alto grau de tensão possível, como recomendava Ezra Pound. O
conteúdo dos seus poemas – a maioria, pelo menos – deixa
transparecer um humanismo solidário com os mais pobres, os
mais infelizes, os mais tristes, sem panfletarismos ou proselitismos, sem perder de vista que sem linguagem não existe poesia.
Tendo alcançado o pleno domínio dos seus meios de expressão,
a sua técnica, a sua estética, a sua digital, ele não só nos convence
como poeta – impõe-se. Querem um exemplo?
Escrevi em balões poemas
cheios de verdade
e os soltei nas curvas do espaço
para que fossem vistos.
A verdade voava pelo mundo,
mas tiraram de mim as verdades.
Minhas mãos perderam as forças.
Meu grito não repercutiu,
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e o eco dele se esqueceu
(Já não existem balões no espaço).

Outro exemplo:
O mundo fatigado
cai numa máquina de jornal
onde uma angústia permanente em busca da
verdade
a todos cega: apenas a notícia existe.

E o poema prossegue, até aquele fantástico final do destroçamento das manchetes.
Estas considerações me vêm a propósito de Estandarte, o
mais recente livro de Sérgio Mattos, que o maior editor baiano
– e o mais injustiçado, Gumercindo Rocha Dorea – acaba de
editar. Dizer que se trata de um belo livro seria apenas um lugar-comum. Por isso prefiro dizer desse livro que ele se incorpora, sem favor, ao melhor da poesia baiana de todos os tempos,
e ao que de melhor se tem publicado no Brasil recentemente.
Um folder extremamente bem feito acompanha o livro,numa espécie de balanço da trajetória poética de Sérgio Mattos.
Formato italiano, cores discretas, papel de excelente qualidade,
tem-se, nele, um apanhado das opiniões críticas sobre os diversos livros do autor ao lado das suas obras publicadas. Embora o
folder (que inclui dois poemas de SM, à guisa de entrada) dê a
impressão de que tenha sido preparado para assinalar os 30 anos
de vida literária do autor, a ideia é excelente como veículo de
divulgação extra livro. Nenhuma novidade, tratando-se de
Gumercindo Rocha Dorea, a quem devo a edição de dois dos
meus livros, graficamente impecáveis.
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ESTANDARTE
Jorge Amado*

Caro Sérgio,
Venho de terminar a leitura de Estandarte e não quero deixar de enviar ao caro amigo um abraço de agradecimento e
felicitações.
Felicitações pelo sucesso e agradecimento pelo prazer que
deu aos leitores – alguns velhos leitores de sua poesia, é o meu
caso – com essa magnífica coletânea de 30 anos de poesia, de
boa poesia.
Não sou crítico literário e, se por vezes, me animo a dar
palpites sobre um romance por ser oficial desse ofício, não me
animo a comentar poesia. Poesia, leio e gosto ou não gosto, é
tudo. No caso da poesia de Sérgio Mattos, leio e releio com um
prazer sempre renovado e sempre maior. Gostaria, no entanto,
de fazer referência especial ao poema “Ideologia”, datado de
1991. Você escreveu, com beleza e exatidão, o que penso desde
há muito anos.
Receba um abraço afetuoso de seu leitor e admirador.
Jorge Amado

* Jorge Amado, romancista e membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia
de Letras da Bahia, em correspondência pessoal endereçada a Sérgio Mattos, datada de
10 de outubro de 1995, comentando o livro Estandarte.
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ESTANDARTE
Hélio Pólvora*

Ilhéus – A realidade do mundo de hoje supera a ficção. Não
há fantasia, por mais extremada, que se compare à sequência
assustadora e cotidiana de atos contra o indivíduo, contra a honra
e a dignidade.
É natural que, num mundo como esse, marcado pela violência e desespero, sinta-se cada vez mais a falta da poesia. Somente a poesia acalma as dores, amadurece as consciências e nos
faz reunir novas forças para a resistência.
Hoje, 14 de março, Dia da Poesia, homenageamos Castro
Alves, que estaria completando 151 anos de nascimento. Foi ele
o cantor da liberdade sob todas as suas formas, um espírito avançado para a sua época, porque se antecipou ao movimento de
liberação das mulheres e ao despertar dos acorrentados para o
acesso aos direitos humanos.
Poesia, pelo que se vê, não é apenas sonho. É esperança de
qualidade de vida, é fé no dia de amanhã.
E neste dia dedicado à poesia temos o prazer de acolher em
Ilhéus uma das mais inspiradas e puras vozes líricas da nossa
geração: o poeta Sérgio Mattos.
O êxito crescente dos livros de Sérgio deve-se à sua capacidade encantatória de nos tirar da realidade brutal para nos conduzir ao patamar superior da razão embalada pelo sonho lúcido.
Romântico sem ser piegas, desfraldando emoções e sentimentos espontâneos, de afeto e comunhão, Sérgio Mattos é um
poeta necessário, é um poeta da hora presente. Ele irá desdobrar
agora, para os seus admiradores de Ilhéus e da região cacaueira,
um Estandarte de amor e lirismo que brotam do coração.
* Hélio Pólvora é escritor, membro da Academia de Letras da Bahia, era presidente da
Fundação Cultural de Ilhéus quando este artigo foi publicado no jornal A Tarde no dia
17 de março de 1998.
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CELEBRAÇÃO DO COTIDIANO
Francisco Carvalho*

Caro poeta Sérgio Mattos:
Li os poemas de Estandarte. Você faz uma poesia que é uma
espécie de celebração do cotidiano. Através de uma linguagem
simples, sem falsos apelos de sublimidade, você nos fala do homem e de suas aflições, do amor, dos sonhos, das aspirações de
todos nós. Sua escritura poética não abusa de recursos metafóricos nem de adjetivos desnecessários. Dá objetivamente o seu
recado, o seu testemunho lírico a respeito do nosso tempo, dos
nossos equívocos, nossas utopias, nossos sentimentos, nossos vícios de grandeza e, sobretudo, de nossa impotência diante do
inexorável. Em “Meditação”, você nos dá uma definição de sua
cosmovisão poética: “Meu pensamento/ transborda como um
verso cheio./ É impetuoso como uma cascata/ cuja força amansa
o homem./ Procura a plenitude do infinito/ e não se envaidece
como o pavão.” É exatamente o que se espera de um poeta da
modernidade: não imagina que o seu umbigo é o centro do
universo, e que se chove ou faz sol é por causa de seus poemas.
Os seus poemas de amor são desprovidos de certa grandiloquência celebrativa costumeira na dicção de alguns poetas de ontem
e de hoje. São textos enxutos, permeáveis às ideologias e sentimentos fragmentários do mundo contemporâneo. “O meu sonho e o meu amor/ sobrevivem nesta sociedade artificial”. Em
seu discurso lírico persiste a convicção de que a poesia é algo essencial, algo inarredável da natureza humana.“Porque vivemos/
num mundo sem custódias/ e o poeta é o vigia do tempo”.
Cordialmente, o
Francisco Carvalho
* Francisco Carvalho, poeta cearense, em correspondência datada de 23 de março de
1998, endereçada a Sérgio Mattos, tecendo comentários sobre o livro Estandarte.
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ARTESANATO POÉTICO
Aldo Tripodi*

“É permitido aos poetas cometerem loucuras”(Plínio, o
moço). Não se trata aqui de analisarmos a poesia de Sérgio
Mattos, outros devem fazer, e já o fizeram. O que aqui se trata é
da loucura de Sérgio em convidar artistas plásticos para transformar seus poemas em formas plásticas, em obras de arte, ou
será o contrário? Onde está o limite? Ao que parece, é loucura
procurar traduzir este “limite”, que não se impõe, Sérgio buscou ver materializado o que percorre sua alma, aos olhos de
outros artistas, que fazem dos signos, figuras, formas, a tradução,
do campo do espírito para a visualização, como alternativa de
entendimento da poética.
Edsoleda Santos, David Bernardo, Núbia Cerqueira, Márcia
Magno, J. Arthur, César Rasec, Ademar Galvão, Malinovisk,
Gentil, Guache, Carlos França, Sérgio Rabinovitz, Menandro
Ramos, Roberval Marinho, foram os artistas plásticos que transcenderam os poemas de Sérgio. Uma coisa é certa, o conjunto
da mostra revela uma pluralidade de manifestações, algumas até
surpreendentes, como as de Floriano Teixeira, Gentil e Ademar
Galvão, que sobretudo soube unir a verticalidade das formas, ao
trecho do belo poema que diz: “No crescimento vertical de
uma cidade, sepulta-se a humildade do homem universal”. Para
compreender melhor o que acontece recorro a um trecho de
Marguerite Yourcenar, em seu livro Memórias de Adriano, e me
parece a melhor tradução do que procuro alcançar: “A palavra
* Aldo Tripodi é crítico de arte e colunista. Artigo publicado no jornal Tribuna da
Bahia, no dia 4 de abril de 1996, sobre a exposição de poemas-cartazes de Sérgio Mattos
intitulada “Artesanato Poético”, com a participação de mais de 20 artistas plásticos
baianos.
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escrita ensinou-me a apreciar a voz humana, tanto quanto a
grande imobilidade das estátuas levou-me a valorizar os gestos.
Em compensação, e no decorrer do tempo, a vida me fez compreender os livros”.
Não cabe analisar a obra, o poeta utilizou-se de todas as
possibilidades para acrescentar um novo momento, tanto na performance, quanto nos poemas musicados, que foram mostrados
no dia da inauguração e permanecem disponíveis no ICBA
(Corredor da Vitória), que, a pedidos, prorrogou a mostra. A
poesia de Sérgio Mattos permanece anexada às criações dos
artistas, revelam temas numa comunhão acertada, solidão, amor,
perdão, cidade, sensualidade e outros. É necessário dizer que a
exposição não parece ilustrativa, como recurso usado para tornar a mensagem mais eficiente e pronta para ser entendida. Os
artistas evidenciaram uma interpretação, utilizaram-se dos poemas como uma forma instrumental, para acrescentar traços, formas, cores, aumentando o potencial de interesse do poema escrito
para o poema visual, conservando uma autonomia, ao mesmo
tempo que um aformoseamento que se completa com a leitura
em ambos os sentidos. No mais, “um homem ou faz versos, ou
é um tolo” (Eclesiástico, cap. III, 27).
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INSPIRAÇÃO PRIMOROSA
Nonato Marques*

Queimadas – Quando eu soube que meu amigo – o poeta
Sérgio Mattos – viria a Queimadas, firmei – comigo mesmo –
o compromisso de abraçá-lo e de felicitá-lo, pessoalmente, aqui,
no meu torrão natal, ao ensejo do lançamento do seu novo
livro de versos intitulado Estandarte.
Fiz íntima questão de comparecer aqui ao lançamento desse Estandarte – vitorioso pálio que se desdobra sobranceiro sobre trinta anos de atividades literárias de Sérgio Mattos. Isto
porque a ele ligam-me velhos e fortes laços de amizade e de
admiração urdidos há muitos lustros, quando juntos trabalhávamos no jornal ATarde, onde ele até hoje permanece, continuando a emprestar àquele prestigioso órgão da imprensa baiana o
brilho do seu talento e a eficiência do seu esmerado preparo
profissional. Para corroborar estas minhas palavras, aí estão os
excelentes cadernos editados sob sua responsabilidade jornalística: “A Tarde Rural” e “A Tarde Municípios”. Ambos prestando inestimáveis serviços às comunidades interessadas nesses
assuntos técnicos e informativos.
Quanto ao poeta – permitam-me os que me ouvem – que
eu o apresente em breves e sinceras palavras. A bibliografia de
Sérgio Mattos já é um atestado inconteste do seu reconhecido
valor intelectual: seis livros de versos já editados – inclusive este
que aqui está sendo lançado festivamente – já lhe conferem –
pela quantidade e qualidade de sua produção – o direito de
figurar com destaque na galeria dos poetas maiores de nossa
* Nonato Marques era escritor e poeta, além de membro da Academia de Letras e
Artes do Salvador (ALAS). Artigo publicado no jornal A Tarde no dia 17 de outubro
de 1995.
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terra. Sua poesia suave e bela já foi além dos limites de nossa
língua, traduzida, como tem sido, para outros idiomas. Já transpôs nossas fronteiras. E tem sido, também, acolhida em diversas
antologias.
Sobre a poesia de Sérgio Mattos manifestei-me pela primeira vez em 1974, logo após a publicação do seu livro Nas
Teias do Mundo, o qual – segundo creio – deve ter sido o primogênito de sua prole poética. Daí por diante foram surgindo outros num ritmo admirável de fecundidade.
Não me equivoquei, portanto, quando naquela tão distante
oportunidade previ que Sérgio Mattos se haveria de afirmar
como excelente poeta no meio intelectual baiano, para dar-nos,
nos seus poemas, as líricas manifestações do seu espírito. Não
me enganei. Aí estão suas obras e do poeta ainda temos muito
o que esperar.
Há pouco tempo Sérgio Mattos brindou-nos com um delicado livro de versos, sugestivamente intitulado Asas Para Amar.
O livro se apresenta numa edição primorosa e veio enriquecer
a bibliografia do autor – bastante expressiva como já acentuamos. Teve a mesma acolhida dos livros que lhe antecederam,
sendo que neste – a meu ver – mais se alteia a inspiração do
poeta sob o comando da sua emotividade criadora. É que nela
o amor é o tema absoluto. E ao longo dos tempos tem sido o
eterno tema da poesia. O amor gera emoção e a poesia é, essencialmente, “a arte de causar emoções através do manejo das
palavras. Onde não existe emoção não pode existir poesia”.
Para Camões – notável vate português:“O amor é fogo que
arde sem se ver/ é ferida que dói, e não se sente,/ é um contentamento descontente,/ é dor que desatina sem doer.// É um
não querer mais que bem querer,/ é um andar solitário entre a
gente, é nunca contentar-se de contente/ é um cuidar que ganha em se perder”.
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O conde de Rochester disse que o amor em um país de
ateus faria adorar a Divindade. Segundo Voltaire, o homem
recebeu o Dom de aperfeiçoar tudo que lhe concedeu a natureza e por isso o homem aperfeiçoou o amor.
Sérgio Mattos nos adverte em um dos seus poemas em
miniatura: “Convém amar/ enquanto vivo/ frágil mortal”.
E ele mesmo – o próprio poeta criou asas para amar e o fez
com seus voos sutis e serenos, adejando de flor em flor – vale
dizer de mulher em mulher – pois foi a bíblica Eva quem inventou o amor e o pecado original. E assim ele nos induz a
pensar quando diz, categoricamente: “Um dia colocarei asas/
em teu vestido branco/ e como anjo poderás/ flutuar no espaço e/ bordejar, como colibri, sugando/ das bocas que queiras/
o néctar que necessitas/ para alimentar teu amor.”
E Sérgio Mattos assim define o seu amor: “Meu amor não
segue normas/ de gramática./ Não tem regras nem exceções/
tudo dá certo/ como na matemática.”
Confessa que seu amor não “é medido”. É sentido intensamente, livremente. Os seus poemas são sínteses emotivas dos
seus recônditos sentimentos. São dotados de conteúdo lírico e
romântico – características estas que recriam a realidade. Seus
versos são modernos, livres como soem ser as asas do amor no
seu voejar constante. Versos que sugerem ideias, visões, imagens, num ritmo livre e num tom melódico e envolvente. Estruturalmente, a poesia de Sérgio Mattos se apresenta em poemas breves, assemelhando pepitas de ouro fino extraídas do filão
da síntese de sua inspiração primorosa.
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DO JORNALISMO À LITERATURA
Cid Seixas*

Sérgio Mattos é um profissional de imprensa estimado e
respeitado pelos seus colegas. Iniciou-se no jornalismo há mais
de 20 anos, quando o exercício da profissão ainda não era exclusivo aos diplomados em comunicação. Naquela época, profissionais ou universitários das várias áreas de saber estagiavam
nas redações até aprender o essencial. Mas, em meio aos velhos
repórteres e redatores, uns poucos rapazes, ainda estudantes de
colégio tornavam-se “focas”. Foi nesta época que conheci Sérgio Mattos. A redação de jornal ao tempo em que nos fazia sonhar mais alto, podava um pouco os sonhos mais impossíveis.
É com prazer, portanto, que reencontro em dois livros o
velho colega Sérgio Mattos. O primeiro é um livro de poesia,
Estandarte, já em segunda edição, cuja primeira publicada no
início do ano esgotou-se depois de consecutivos lançamentos
em cidades do interior. Sérgio contradiz a crença de que poesia
não vende. Praticando um texto simples, às vezes ingênuo, ele
faz versos como se fizesse prosa, estabelecendo um diálogo com
o silencioso interlocutor, o leitor. É talvez esta escrita dirigida a
um público mais amplo que assegura a receptividade junto a
pessoas que não têm hábito de ler poesia. A poesia direta é
colocada em palavras, como faziam alguns românticos, no século XIX. Mas, enquanto os românticos derramavam a emoção
respeitando algumas formas consagradas, Sérgio parece querer
abolir tal compromisso com a estrutura do verso para praticar
uma dicção prosaica.
* Cid Seixas é jornalista, poeta, professor da UFBA. É titular da coluna “Leitura Crítica”,
onde esta resenha foi publicada, no jornal A Tarde, do dia 29 de julho de 1996.
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É evidente que tal prática o afasta dos poetas empenhados
no cultivo do verso como forma de expressão oposta à prosa.
Veja-se por exemplo o poema “Ideologia”:
Em tempo de patrulhamento,
político ou ideológico,
sempre mantive meu pensamento,
isento e lógico,
procurando o bom senso.
Afinal, não nasci máquina,
não nasci trem, com vocação para andar em
linha,
nem tampouco, acreditem,
vagão, para pensar em bloco.

Os versos acima não trazem nada que diferenciem a linguagem do poema da linguagem da prosa, do discurso ideológico
ou da declaração política. Manuel Bandeira colheu situações do
cotidiano, transformando uma notícia de página policial em
poema. Mas imprimiu um tom diferencial ao texto colhido.
Aqui, Sérgio se limita ao discurso direto, incisivo. Dizendo o
que pensa. Mas os lugares comuns deste texto prejudicam a sua
recepção enquanto texto poético, transformando-o em texto
pragmático,de forma que eu o situaria entre os momentos mais
fracos do livro.
Mas outros leem de modo diferente. Jorge Amado,por exemplo, parece contradizer o ponto de vista acima:“Não sou crítico
literário e se, às vezes, me animo a dar palpites sobre um romance por ser oficial desse ofício, não me animo a comentar poesia.
Poesia, leio e gosto ou não gosto, é tudo. No caso da poesia de
Sérgio Mattos, leio e releio com um prazer sempre renovado e
sempre maior. Gostaria, no entanto, de fazer referência especial
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ao poema ‘Ideologia’. Sérgio escreveu, com beleza e exatidão o
que eu penso desde há muitos anos”.
Veja-se que, mesmo um leitor refinado como Jorge Amado,
aceita o tom direto do discurso deste “Ideologia”, obliterando a
apreciação da forma em favor da identidade de conceitos.
O outro livro lançado por Sérgio Mattos (o terceiro deste
ano!) é O Controle dos Meios de Comunicação, um estudo útil e,
sobretudo, oportuno, quando se discute a conveniência de uma
Lei de Imprensa. Como jornalista e professor do curso de Jornalismo, sempre atualizado, o autor tem suficiente autoridade
para discutir o tema. Sua contribuição destina-se, portanto, aos
profissionais da área e aos estudantes que, desde já, participam
do debate de ideias.
O livro faz uma abordagem segura dos diversos modos encontrados pelos estamentos do poder de controlar os meios de
comunicação, de forma a atenuar o impacto da informação independente. Em livro anterior, Sérgio Mattos abordou a censura imposta em tempo de guerra, quando mesmo países que
se dizem guardiões da democracia desrespeitam inteiramente
o direito de acesso aos fatos pelos cidadãos. Neste volume de
agora ele traz à tona formas mais perigosas de controle, porque
exercidas de modo menos evidente. É o que acontece com o
chamado controle econômico.
A questão ética levantada no livro de Sérgio Mattos deve
ser vista com o maior relevo. Somente desenvolvendo uma ética profissional exemplar, por parte dos jornalistas, se poderá evitar a degradação da imprensa à condição de mera assessoria de
comunicação dos grandes grupos. Quando o poder do capital
fala mais alto é necessário que a ética de uma classe se transforme em sentinela quixotesca, porém intransigente.
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TESSITURAS
Elizabeth Marinheiro*

Trilha Poética. Em que pese sua semântica lírica, o poeta
baiano Sérgio Mattos “trilha” outras veredas da contemporaneidade. A invariante metapoética cimenta textos que, policiando o “patrulhamento intelectual”, aquecem a espontaneidade
cortante do verso. Nossa ars-poética da “dissimulação”. “Poetas
menores/ somos, pobres coitados/ humilhados, esmagados/ pelos
poetas maiores.”
Será menor o poeta que, ao trabalhar a frase substantiva e os
discursos da ironia, desembarca nas variações pós-modernas?
Contemporâneo do seu próprio cotidiano, o narrador poético
de Sérgio Mattos transita entre os patamares da lógica midiológica e os gestos verbais jollianos. Transita livre, sem nenhuma
adesão ao consumismo.
Entendendo que cada poema tem “um colorido/ e um
gosto diverso” e que o pós-moderno exorciza a “impureza tecnicista”, esse protagonista acolhe um minimalismo estético, voltado para a cotidianeidade brutal e, ao mesmo tempo, lúdica.
Uma lírica urbana nas contradições da escrita artística!

* Elizabeth Marinheiro é professora e ensaísta. Resenha publicada no Jornal da Paraíba,
no dia 4 de abril de 1999.
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TRILHA POÉTICA
Waldir Freitas Oliveira*

Duas vezes, ao longo de um tempo de quase 25 anos, escrevi sobre o poeta Sérgio Mattos. Em outubro de 1974, após haver lido seu primeiro livro solo de poemas – NasTeias do Mundo,
e em abril de 1995, comentando seu Asas Para Amar.
Na primeira vez, dele disse me parecer um pássaro rebelde
que cantava e enchia o espaço de canções, mesmo quando em
torno as máquinas se mudavam em homens e os homens esfregavam seus ventres no chão. Um mundo incerto e traiçoeiro a
todos nos envolvia, 20 anos atrás – vivia-se o fim do falso “milagre econômico”, insistentemente anunciado pelo governo
Médici; alguns poucos lendo O Pasquim, com sua crítica mordaz e ferina aos governantes do país, quase todos, contudo, embalados, em verdade, quase anestesiados pelos acordes rompantes
do “Eu te amo, meu Brasil, eu te amo”, e ainda eufóricos
com a conquista do tri-campeonato de futebol, em 1970, no
México.
Assistiu-se, então, a passagem do governo Médici para o
governo Geisel, com a deslumbrante festa da posse do novo
presidente, em março de 1974, na qual foram gastos nada mais
nada menos de 2 milhões de cruzeiros em solenidades e comemorações, das quais participaram 89 delegações estrangeiras. Foi
aquele tempo de glória do general Golbery do Couto e Silva,
mago terrível que por aqui viveu, antes dos magos inventados
por Paulo Coelho e de outros, dos quais não queremos lembrar.
Sérgio Mattos escreveu, então, em seu livro, que “ na
névoa da madrugada,/os pensamentos revoltados/ são sepulta* Waldir Freitas Oliveira é escritor, historiador e membro da Academia de Letras da
Bahia. Artigo publicado no jornal A Tarde do dia 9 de setembro de 1998.
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dos/ num orvalhado de prata/ pelo poeta que palpita/ em busca da liberdade”.
Seriam estes versos um desabafo, uma demonstração de insatisfação de quem se considerava enredado Nas Teias do Mundo,
buscando delas escapar através da poesia, já anunciando em um
dos poemas desse seu livro o título que daria a um outro, que
iria surgir quatro anos depois, em 1977 – OVigia doTempo. Nele
disse Sérgio Mattos que, vivendo num mundo sem custódias
o poeta é o vigia do tempo.
Ele continuou a cantar – em 1980, publicou, em edição
bilíngue, em português e inglês – Já Não Canto, Choro/ I No
Longer Sing, I Cry; em 1995, dois livros – Asas Para Amar e Estandarte; e agora nos apresenta esta Trilha Poética.
Por uma segunda vez escrevi sobre Sérgio Mattos,
comentando Asas Para Amar, dele tendo dito haver demonstrado a coragem de ter permanecido de pé frente às ondas gigantes de um mar revolto,“continuando capaz de enxergar o invisível
e escutar o silêncio, inconformado com a sequência monótona
das horas iguais”.
Estou de novo a falar de Sérgio Mattos, saudando-o neste
encontro de agora, no lançamento desse novo livro. Pouco irei
dele falar, evitando um monótono repetir de opiniões e palavras. Realçarei apenas alguns dos seus poemas – aqueles que
mais me tocaram e sensibilizaram, havendo-os escolhido sem
muito esforço, em meio a tantos outros que mereciam ser lembrados. Devolvo-os, então, aos seus leitores, retirando-os das
páginas da sua Trilha Poética e os relendo. Escolhi, então,“Sonho
II”, com sua extraordinária riqueza de sons, “Escultura”, hino
de consagração à mulher amada, e “Relicário de Amor”, de um
lirismo intenso e puro. Convido-os a escutá-los, para depois de
ouvi-los, aplaudir o poeta, em agradecimento pelo tanto de belo
que nos está a oferecer.
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SONHO II
No sonho, tristonho recomponho,
na criança que sou, a lembrança da esperança
na prece que apetece e cresce.
Quando dormindo, não minto, sinto
que a mente, descrente, desmente,
o tino divino do destino.
No fundo, o meu profundo mundo
é um universo submerso, disperso,
ocioso, silencioso
perdido e indefinido.
(Fevereiro 1996)
ESCULTURA
A depender da intencionalidade
do poeta, a mulher-musa
pode ser um símbolo virtual,
uma figura híbrida
entre o ideal e o real.
A depender da cumplicidade,
a mulher pode ser recriada
poeticamente, como uma coreografia,
plena de sensualidade
e sem qualquer dissimulação.
A depender da semântica a mulher amada,
cheia de sutilezas,
pode ser transformada
numa escultura de palavras.
(Novembro 1996)
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RELICÁRIO DE AMOR
Um bilhete de amor
encontrei perdido
entre páginas de um livro lido.
Encontrei dissecada uma flor
que também falava de amor.
O livro esquecido
na estante, guarda um passado,
uma lembrança de tempos ido.
(Outubro 1997)
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FIO CONDUTOR
Germano Dias Machado*

A poesia de Sérgio Mattos vem da juventude, possivelmente da infância, porque, moço, com outros, fez Experimental, nos
anos 60, no Palácio da Sé, quando eu também, dirigindo o jornal diocesano A Semana, os apoei. Foi A Semana, conjugando
juventude com adultez, imberbes com já amadurecidos e velhos, dentro da rígida padronização hierárquica religiosa, um
ambiente para Sérgio Mattos e seus companheiros de Experimental, Poesia Experimental. De então para hoje, Sérgio tem tido
uma vida aventurosa, nem sempre venturosa, crescendo do Brasil, da Bahia, vindo do Ceará, para os Estados Unidos, em ascensão para o jornalismo e a comunicação, agora também com a
educação. De A Semana para a Tribuna da Bahia, para o IRDEB,
para a América, para uma atuação polimorfa inegável em A Tarde, doutorado em comunicação em o mundo estadunidense e
jogando-se em publicações poéticas e comunicadoras. Sempre
na evolvibilidade, mesmo no presente momento em que, para
não ser um dependente de nada e de ninguém, como que está
refazendo e re-ampliando a existência e a vivência. Que fique
assim – sempre experimental na evolução (evolver) para não se
esgotar, nem mediocrizar. É o que lhe deseja um velho de oitenta anos, seu amigo e admirador, também um aventuroso e
nem sempre (ai de nós!) venturoso. Sérgio Mattos já tem nome
nacional e vínculos internacionais, MILITA (é o termo realista)
* Germano Dias Machado é professor aposentado da UFBA e UCSal. Fundador do
CEPA. Autor de A Longo Prazo, Sintetismo, Filosofia da Síntese,Tempo Decorrido (3ª edição),
Da Física da Matéria à Metafísica do Espírito; jornalista, ensaísta, das Academias Baiana de
Educação, Mater Salvatoris, ALAS. Funcionário aposentado da Assembleia Legislativa
da Bahia. Artigo publicado na revista do CEPA.
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em uma revista como a Neon e coordena os cursos de Jornalismo e Relações Públicas das Faculdades Integradas Ipitanga
(UNIBAHIA). É doutor (PhD) em Comunicação nos EUA e
pertence (eu igualmente) à Academia de Letras e Artes do Salvador – ALAS –, da qual foi o primeiro presidente. Não é muito
ruista, mas também não irá de ser muito alencarino (cearense
que é de nascimento).
A introdução é longa, mas necessária, ao seu novo e último
(em publicação, não em evolução) Fio Condutor. O poema Fio
Condutor (p. 31), embora de 2001 e lhe tenha sugerido (com
razão literária técnica) o título do livro, é COMPLETO e despido
de facilidades totalmente, e merece, por isso, transcrição:
Entre versos o sussurro dos fatos
São fendas de lucidez.
O poema absoluto pode ser inalcançável,
Mas todo poeta almeja transmitir
Da vida a textura, não a experiência do
sofredor.
Na cacofonia intelectual quero ser o fio
condutor
Da poesia, transmitindo a textura da vida.

Eis um “poema absoluto”, que supera o de rima, mesmo
tecnicamente observado. E há um poema “Solidão Literária”
(de 2004), p. 34, que Sérgio há de absorver constantemente,
sempre a lhe estar na ponta do lápis e do cérebro e que, por
força de necessidade, transcrevo também:
Não sigo escolas,
Nem integro grupos.
Abro novos caminhos
E procuro comunicar,
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Dar meus recados,
Simples e puro.
Escrever é vital:

– Meus sentimentos indicam
O que é fundamental.

Eis o que você, Sérgio, há de inculcar-se – sempre. “O
Mago”, de 1998 (p. 35) é exemplo disso, também.
Bem RACIONAL e LÓGICO, mas que não é INTUITIVO, SENTIDO
e CORDIAL é o poema de 2002 – “Onze de Setembro” (p. 47),
falta-lhe ideologização, o que é importante não ter, mas sem
tocar no espinho ferindo a carne do espírito
Você sabe, meu querido Sérgio Mattos, que você lembra,
em vários poemas, Mário Quintana, fazendo centenário este
ano? Pois é e vale! Não é coincidência. Alguns, poucos, é verdade, NÃO GOSTEI, o leitor tem o direito de opinião! Em “Artista”
(p. 49). Não transcrevo, por exemplo. “Inocência”, de 1999 (p.
53), é tão adequado que me lembra (olhe o que digo), um trabalho de Elisabeth Bishop (traduza para o inglês). Não o copio
a fim de não cansar. Pense no que afirmo.
“Missa Dominical”, de 2001 (p. 56), para mim é completo.
“Bom Senso” (p. 57), ainda. Você não cai nunca no pieguismo
e os louvores, aqui e ali, a Salvador, por exemplo, não se exageram
Enfim, como ledor, é que traço estas linhas e verifico que
Fio Condutor contém poemas de vários anos, o que demonstra
que o autor quis mostrar o passo, em vários modos, da condução do seu poema. Sérgio Mattos vale porque é poeta e porque
luta, enfrenta as tempestades, varonilmente. E basta.
Faço questão que ele se mantenha assim: lutador, porque
poeta e poeta, porque lutador. Tão platônico quanto aristotélico, mas platonicamente colocando acima do realismo, o ideal, e
tão realista que é idealista
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Jogo de palavras? Não. É que o seu fio condutor será sempre uma condição de luta por ideais. É um “ENCANTAMENTO” (p. 43):
A poesia é nata
Inspira, transpira
E surge do nada
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SERGIO MATTOS VIVE SEU
TEMPO DE VIDA
Fred Souza Castro*

Todas as pessoas sentem o apelo poético em algum momento da vida. Esse apelo, que nos leva a botar no papel nossas
alegrias ou tristezas, dor e bem-estar, medo ou coragem, realidade ou transcendência, é um impulso natural para “o outro”.
Quando a gente escreve, escreve para “o outro”. Mesmo que,
imediatamente, não se pretenda a comunicação. Mesmo que
essa comunicação somente aconteça muito depois de um tempo de vida. Quando a gente escreve, escreve para dizer “estive
aqui. Vivi. Sofri, tive alegrias e tristezas. Tive medo. Tive coragem. Cumpri ou não cumpri minha tarefa de viver para”. Porque a gente vive“para”. Apenas esse “para”é diferente na medida
em que se refere a “mim” ou ao “outro”. Escrever é pôr-se em
questão. É deixar que o “outro”, receptivo, julgue da nossa permanência nos escritos. E recrie neles a nossa e a sua própria
vida, desejos, sentimentos, sensações. Aí está a responsabilidade
do poeta.
Sérgio Mattos vive seu tempo de vida, sentindo aquele apelo de que falamos acima. E escreve. E dá um depoimento de sua
época tão sem poesia, mas que ele insiste em poetizar, muito
embora, como diz em “Urbanizado”: “O poeta urbano/ já não
canta, chora./ A pressa e o stress”. E é essa pressa e esse stress
que, muita vez, lhe impedem de exercitar o ato comunicador,
como revela em “Perfeição”: “Senti o poema/ somei os sentimentos/ mas não o escrevi:/ Era perfeito demais para existir”.
* Fred Souza Castro é poeta e colunista literário. Este texto foi publicado em 1975
como apresentação do poeta Sérgio Mattos, na coletânea intitulada Retina.
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Sim, as perfeições já caíram de moda. E o poeta, no mundo das
coisas feitas em série, sente-se um pecador pelo simples fato de
encontrar aquele “algo” individualizado. Mas o vício poético
exige, exige sempre, que escreva. Mesmo que seu escrito não
seja permanente; que o momento não seja o momento de escrever; mesmo que esteja diante de uma sinaleira prestes a dar
passagem a sua máquina, ou no bulício de uma zona comercial,
ou num supermercado. Mesmo que esteja numa rua deserta,
uma rua do Centro, no silêncio da noite, e não tenha nem um
pedaço de papel. O poeta sabe: “Numa rua deserta achei um
verso/ Para não perdê-lo na palma da mão/ o escrevi./ Uma
chuva sem importância/ lavou minha mão e diluiu meu verso/
que correu no asfalto e sumiu”.
O poeta, hoje, é esse ser que se iguala no traje, nos hábitos,
nas profissões, no simples ir e vir pelas ruas de uma cidade moderna. Mas é, também, esse ser vário, capaz de ser muitos e ser
ele mesmo em sua introspecção. O poeta é, sempre, um duplo.
É ele, que carrega com Ele-mesmo. E o diz assim: “ Represento muitos atos/ com fatos correlatos/ que guardo, retardo e
reparto”. Assim ele entende e se planta em verso. Para “permanecer”. Sérgio Mattos não pretende outra coisa, a nosso ver. Se
não, dar o seu recado. E achamos que o recado está dado.
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O FLASH POÉTICO DE
SÉRGIO MATTOS
José Garcia Costa*

Sem grandes barreiras, entramos em contato com a linha
poemática adotada por Sérgio Mattos, através de seus poemas
apresentados em Retina (coletânea de prosa e verso, recém lançada em Salvador, reunindo trabalhos de Sérgio Mattos, Vera
Gondin,Vera Mattos, Lusmar Oliveira e Santos Gonzaga).
Clareza, precisão e sintetismo se nos afiguram imediatamente, como as mais salientes tendências observáveis numa apreciação extrínseca de seus poemas. O “eu” poético extravasa-se
através de uma linguagem que poderíamos dizer, objetiva a fruição quase que imediata. Porém, vale salientar a grande força
insinuativa dessa mesma linguagem, pois ela vem espicaçar o
leitor com sua extrema simplicidade. Deste modo, o autor nos
arremessa a um segundo nível dos poemas, onde estariam contidos o impulso e a essência poéticos.
Valendo-se sempre de grande simplicidade, o autor não tenta
seduzir o leitor com o uso de rebuscamentos linguísticos ou
hermetismos imagéticos. A quase instantaneidade na captação
dos versos é reforçada pelo grande sintetismo dos poemas. O
impulso poético realiza-se dentro da liberdade formal preconizada pelo modernismo. É na forma sintética dos poemas que
Sérgio Mattos busca conter o transbordamento de suas vivências interiores.
Nos poemas apresentados em Retina, esta característica formal aparece em todos eles, entre os quais o mais longo apresenta onze versos. Seus poemas seriam então a síntese de intensos
* José Garcia Costa é professor de Literatura Portuguesa. Artigo publicado no jornal
A Tarde no dia 20 de dezembro de 1975.
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momentos poéticos, irreprimíveis “flashes” do “eu” do poeta.
Por vezes, sua poesia apresenta um caráter de prosa, disposta
em versos assimétricos, como em “Iniciação”.
O autor frequentemente vale-se de clichês, e tenta deles
arrancar uma maior expressividade poética. O clichê, na estrutura dos poemas, funciona como uma apresentação do mesmo,
e será explorado nos versos seguintes. Diríamos que, pela utilização de clichês, os poemas perderiam muito em originalidade.
Porém, na manipulação do clichê como índice para a metáfora
do poema, estaria a originalidade. Esta parece ser uma das constantes técnicas de criação do poeta. Devemos aqui assinalar que
o subjetivismo poético (intrínseco do poeta) deve encontrar na
forma índices que o revelem. O signo literário é a palavra e a
palavra escolhida deve sempre remeter-nos em direção à essência do poema.
Por vezes, na busca da simplicidade da palavra escolhida, o
autor esbarra no lugar por demais comum (“Incoerência”), por
não encontrar talvez a expressão adequada para sua vivência
interior. Já tal fato não ocorre em “Verso Diluído”, onde a palavra satisfaz, original e simplesmente, a metáfora do poema.
A temática de Sérgio Mattos é variada. O poeta abrange,
entre outros temas, a problemática do homem citadino, desumanizado pelo progresso e mero fantoche social, como no poema “Verticalidade”. Neste poema, o “eu” poético extravasa toda
sua angústia diante da pobreza das condições humanas das grandes
cidades ( “chorei pingos de inspiração”).
Ao abordar a problemática urbana, o poeta subdivide-se em
subtemas. O poeta assume uma postura crítica diante da desumanização do homem contra a ambição que leva até a uma
autodestruição (“Valor (in)verso”, “Suicídio Triste” e Verticalidade”).
Uma segunda postura seria a do profundo lamentar do
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poeta imerso no caos urbano. Toda a dor e a angústia do poeta
transparecem claramente em “Urbanizado” e “Verso Diluído”,
onde há apenas “pressa” e “stress” a cantar, e versos somem no
“asfalto”.
“Pureza Anônima”, o poema que empresta seu título a este
grupo de poemas, diversifica-se tematicamente. O “eu” poético
apresenta, neste poema, uma preocupação da ordem transcendental, a nostálgica busca de uma pureza ideal perdida no simples fato de existir, talvez a mesma pureza esmagada sobre o
asfalto, sepultada no “crescimento vertical de uma cidade”, abandonada “numa rua deserta”, ou perfeita “demais para existir”.
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AS CANÇÕES DE SÉRGIO MATTOS
Gerana Damulakis*

Agora podemos ouvir os poemas de Sérgio Mattos como
se fôssemos escutar canções. Trata-se do CD Poesia Nossa de
Cada Dia com 26 peças poéticas retiradas de livros e inéditos.
Os poemas são lidos pelo autor, a trilha sonora de Altair Leonardo não interfere nas leituras, antes se casa com ela, e o projeto gráfico traz como ilustração o rosto do poeta, feita por Gentil.
Em outra ocasião,já foi enfatizado o modo como está sendo
visto este momento das comunicações e seus veículos. Por mais
que amemos os livros, não podemos nos esquivar aos fatos. E os
fatos, segundo a análise deWilson Martins, mostram que numa civilização, quando em lugar de ler o texto escrito, a preferência está
em vê-lo e ouvi-lo,isto reflete claramente uma nova idade que se
inicia.O crítico vai mais adiante lembrando que tais transições não
são abruptas, haja vista o manuscrito, o qual sobreviveu por algum
tempo à tipografia, enquanto os primeiros livros imitavam o aspecto material dos manuscritos. Por fim, ele ressalta que muitas
editoras já vendem os livros acompanhados dos respectivos discos,
à espera do momento em que os substituam de uma vez por todas.
A leitura de cada poema jamais poderá atingir o que a gravação consegue, ou seja, deixar claro o ritmo, a melodia, enfim,
a dicção do próprio criador. Costuma-se dizer que, quando um
livro chega ao público, este livro não pertence mais ao autor,
passa a ser do leitor, porque será o leitor, com seu imaginário,
com seu mundo e sua maneira de interpretá-lo, que completará
* Gerana Damulakis é escritora e crítica literária. Texto publicado na revista Neon,
Salvador, edição de novembro/dezembro de 2001.
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o texto. É, então, a conotação dada por cada pessoa que faz de
cada leitura um universo particular. O CD, por seu turno, não
deixa de ser de Sérgio Mattos: cada poema continua sendo dele
inteiramente.Tudo isto foi levantado ao tratar de outros CDs de
poesia falada.
Sérgio Mattos retirou os textos de seus sete livros de poemas, resultando uma excelente antologia. Antes de iniciar a
recitação de suas peças poéticas, o autor faz um depoimento de
peso, quando abarca questões importantes quanto a inúmeros
aspectos, seja sobre a exigência de alguns, que clamam pelo engajamento sócio-político da poesia, seja sobre a questão das “panelinhas” literárias, que aceitam ou não seus companheiros tendo
em vista critérios que não guardam relação direta com a qualidade da arte, antes a escolha ocorre por motivos os mais distanciados desta mesma arte.
Na parte em que o depoimento faz fronteira com a confissão do artista, Sérgio expõe seu processo de criação, o pendor
que o leva a lapidar os poemas até a exaustão, sua mania de datar
as peças, acompanhá-las durante seu amadurecimento, muitas
vezes ocorrido já na letra impressa, livro a livro, e, por fim, lista
seus poetas preferidos e cita colocações com as quais concorda.
O poeta deixa claro que não quer sua poesia hermética, busca
sempre a palavra simples, não abusa da metáfora, cria o canto
livre, contando sempre que seus versos cheguem ao leitor, estabeleçam com ele uma ponte pronta para ser atravessada.
Sérgio Mattos é, além de poeta, jornalista e professor. Reconhecido em todas as suas facetas, ainda apresenta uma enorme inquietação cultural, a mais saudável inquietação que o ser
humano pode ter. Ele agita o mundo cultural, elabora projetos,
realiza-os, trata de aperfeiçoar suas criações, mas desde logo,
já está pensando em um outro projeto. Assim, foi fundador e
primeiro presidente do Instituto Baiano do Livro, IBL, de especial importância na década de noventa. Assim também foi
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eleito presidente da recém-criada Academia de Letras e Artes
do Salvador, em 1999, haja vista seu trabalho; e assim novas
realizações vão surgindo. O CD Poesia Nossa de Cada Dia é
mais uma iniciativa de Sérgio Mattos; seguramente não será a
última. E como todas são reconhecidas e aplaudidas, é hora de
ouvirmos a sua poesia.
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SAUDAÇÃO AO ACADÊMICO
SÉRGIO MATTOS
Josué da Silva Mello*

Uma solenidade de posse numa Academia de Letras e Artes
ou de Cultura é sempre um momento de encantamento e beleza. Mais ainda quando se reveste da importância e brilho dos
iniciados – poeta Hilário Azevedo e o jornalista e poeta Sérgio
Mattos, a quem tenho a honra de saudar, distinguido que fui
pelo confrade Benjamin Baptista, o mentor e arauto da interiorização de academias nos campos férteis da Bahia.
Oportunidade singular de reafirmar o meu entusiasmo com
a academia, assinalado em discurso de posse na Academia Feirense de Letras, em 21 de novembro de 1992, precisamente por
constituir-se em espaço aberto, sem limites e fronteiras, despreconceituoso, pluralista e democrático, porquanto abriga todos
os gostos, todas as sensibilidades. Ou por ser o locus especial, na
concepção do mestre e confrade Edivaldo Boaventura,“onde se
processa o desenvolvimento da convivência entre cultores de
um mesmo ramo do saber, para constituir juntos o conhecimento e onde se efetiva o mistério do encontro, a arte da conversação, o comércio das ideias e o prazer silencioso da escuta”.
E por assim concebê-la, entendo os esforços do poeta Benjamin
em criar e implantar mais uma academia na cidade de Feira de
Santana, hoje fortalecida e ornada com o ingresso dos poetas
Hilário Azevedo e Sérgio Mattos.
* Josué da Silva Mello é escritor, professor, membro da Academia de Artes e Letras de
Feira de Santana (ALAFS) e ex-reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Na
condição de então presidente da ALAFS pronunciou este discurso, no dia 24 de outubro
de 1997, saudando Sérgio Mattos quando de sua posse naquela academia de Feira de
Santana. Posteriormente o texto do discurso foi publicado no jornal ATarde, de Salvador.
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A Academia Feirense de Letras, criada na primavera de 1976,
portanto na maioridade de 21 anos, que atualmente tenho a
honra de presidir, acalentadora de sonhos e esforços dos escritores Benjamin, Djalma Gomes, Evandro Cardoso e de tantos
feirenses amantes da cultura, não se sente, jamais, confrontada
por uma nova academia emergente, mas participante do banquete espiritual e do momento efervescente para a cultura, em
nosso “paraíso” denominado de Feira de Santana, para usar a
imagem poética de Georgina Erismann.
O momento é de saudar os que aqui se reúnem para cultivar as artes, as letras, as manifestações da inteligência e os sentimentos, e, pela cultura, abrir perspectivas e horizontes no limiar
de um novo tempo. São espaços culturais que emergem para as
manifestações do espírito, da inteligência, que estimulam a formação de novos talentos e acenam com a perspectiva de avanços no processo de desenvolvimento da cultura, tão reclamada
quanto necessária, em nossa Princesa do Sertão. Então, se é bom
para a cultura e se é bom para Feira vamos somar. Saudemos o
congraçamento e a convivência das academias e dos acadêmicos e amantes da cultura que nesta solenidade se reúnem. Convivência e convergência de nossos ideais, porquanto envolvidos
estamos num momento mais amplo de, pelos caminhos da cultura e da educação, alcançarmos o real desenvolvimento da sociedade e a plena felicidade do homem.
Assim, a Academia de Letras e Artes os recebe. A inteligência de Feira de Santana os recebe. A Feira de Santana, alegre e
ecumênica, que tem sabido ser, para todos, ao longo da história,
um ponto certo e uma ponte segura. Ponto de encontro, de
integração, de trabalho, de convergência com a diversidade cultural do país e, em especial, do Nordeste. Ponte a ligar cidades,
regiões, pessoas, culturas, o mar e o sertão. O professor Hilário
Azevedo, poeta, um dos primeiros integrantes da Academia Fei514
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rense de Letras a ornar a cadeira de Aloísio Resende, já partilha
dessa convivência. O momento é de saudar o poeta e jornalista
Sérgio Mattos. Permitam-me distingui-lo, como se fazia na
antiga Roma, ao recepcionar os seus poetas tratando-os como
príncipes da inteligência e do saber e, como determina a tradição
acadêmica, festejando com alegria e inteligência a chegada de
um novo acadêmico, com flores, rosas,“rosas de todas as cores, a
flor de todas as flores”, com música e enlevação do espírito para
enaltecer os valores de uma personalidade vitoriosa e merecedora de nossa admiração.
Cearense de nascimento e cidadão baiano por opção. Opção reconhecida pela Assembleia Legislativa da Bahia, quando
lhe outorgou o título de cidadão “da terra bendita de todos os
santos”, em solenidade recente, brilhante e plena da intelectualidade baiana. Mestre e doutor em Comunicação pela Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos. Professor adjunto da
UFBA, jornalista profissional, exercendo várias funções na imprensa baiana. No jornal A Tarde ocupa a função de editor dos
suplementos: “A Tarde Rural” e “A Tarde Municípios”. Função
que exerce com a competência e a consciência de que é preciso
e urgente fortalecer as cidades e os municípios para assegurar o
desenvolvimento econômico e social do país. Coloca-se, desta
forma, como homem de visão, em sintonia com a tendência
predominante do mundo atual, que é de direcionar os investimentos para as cidades, para as unidades municipais, favorecendo inclusive as áreas rurais, visando a fixação do homem ao
campo, a redução do fenômeno da urbanização e a melhoria da
qualidade da vida. O espaço que A Tarde, através de seus suplementos, abre para os municípios baianos representa um avanço
significativo no processo da municipalização e do desenvolvimento integrado de nosso estado.
Sérgio Mattos, autor de vários livros técnicos publicados
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nos Estados Unidos e no Brasil sobre temas especializados na
área de comunicação, entre eles Um Perfil da TV Brasileira – 40
anos de história (1950-1990) (1990), Censura de Guerra (1991), O
Impacto da Revolução de 64 na TV Brasileira (1982) e O Controle
dos Meios de Comunicação (1996). Vale registrar, em especial, a
dimensão e a grandeza de sua obra literária. Sérgio Mattos é,
antes de tudo, um poeta. Desde os anos 60 que vem participando, com notório destaque, dos movimentos literários da Bahia.
Cria revista de poesia, estimula concursos de poesias entre a
juventude, publica suplementos, participa de coletâneas. Sempre um estimulador incansável da criação poética, homem de
vanguarda nos movimentos culturais em defesa do livro, dos
autores baianos e da cultura como instrumento de viabilização
do desenvolvimento humano. Fecunda é sua produção literária,
louvada pela crítica e apreciada pelo público brasileiro e baiano,
em especial. Começa em 1973 com Nas Teias do Mundo, O Vigia do Tempo (1977), A Batalha de Natal (1978), livro de crônicas
destinado ao público infanto-juvenil, Lançados ao Mar (1985),
Estandarte (1995) e neste ano nos brinda com nova edição de
Asas para Amar.
Diz Sérgio Mattos que o poeta é o vigia do tempo. Ele é
um poeta-vigia. Vigia do tempo, do homem, do seu meio. Um
poeta-vigia do que se faz do homem e do que se faz na sociedade dos homens. Um poeta que revigora o sentido do novo.
Um novo que às vezes inquieta e assusta, porque é livre, criativo.
Um novo que é o verso, o outro lado, o adiante, o além, nunca
porém o mesmo. Por isso pode ser analisado como poeta da
esperança. Não interpreta o mundo pelas teias do sofrimento,
embora o descreva com realismo, preferindo, porém, senti-lo
pleno de fé e confiança. Ama a vida e sabe cantá-la com profundo amor. Como Thiago de Melo, ele por exprimir: “Faz
escuro, mas eu canto, porque o amanhã há de chegar”. Faz bri516
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lho sentir, na poesia de Sérgio Mattos dos grandes poetas. Em
verdade, se é o povo que faz a história, não existe obra de arte
dessincronizada do espírito popular. Sentimento retratado no
teatro de Gil Vicente, nos Lusíadas, de Camões, na poesia do
sesquicentenário Castro Alves, nos Cem Anos de Solidão e no
Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Márquez, entre
tantos. Ninguém, entretanto, conseguiu exprimir, com tanta força
e beleza, a importância do povo do que Sérgio Mattos em seus
versos:
Não quero sentir a solidão
e a distância de meu povo.
Não quero sentir medo nem ver
o medo que o povo sente.
Quero sentir o povo unido.
Quero vê-lo de mãos dadas,
construindo um mundo sem fome,
sem guerras e cheio de rosas.
Quero ver o povo sendo povo.
Que aqueles que vivem da ilusão,
ouvindo o seu próprio eco,
desçam dos tronos porque a alegria
dos reis, imperadores e ditadores
só existe na fantasia.
– Que todos sejam apenas povo.

Feliz a Feira de Santana que recebe o homem, o professor
universitário, o jornalista, o escritor, o poeta Sérgio Mattos. Que
emerge do Nordeste, oriundo do Ceará, e como bem expressou o escritor Benjamin Baptista: “Veio para ficar, principalmente somando conosco em prol de nossas letras, da imprensa
livre, da educação e da nossa cultura, invejável e ímpar cultura
que encanta os brasileiros e enche de curiosidade os ouvidos e
os olhos do mundo”.
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Depois disso, permitam-me concluir, parodiando o mestre
Ruy Barbosa. A Deus que nos deu o Dom da vida, nos presenteou com a liberdade, nos abençoou com a inteligência, nos
deu a graça de lutarmos para a conquista de nossas realizações,
que nos deu Sérgio Mattos com sua inteligência, seu caráter e
sua poesia, agora mais enlaçado a Feira de Santana, a Deus o
louvor e a glória. A nós cabe agradecer.
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QUEM É SÉRGIO MATTOS
O poeta e jornalista Sérgio Augusto Soares Mattos, filho de
Maria Helena Soares Mattos e de José de Castro Mattos, nasceu
em Fortaleza, Ceará, no dia primeiro de julho de 1948. Desde
1959, vive em Salvador, tendo recebido o título de Cidadão
Baiano, outorgado pela Assembleia Legislativa. Foi distinguido
também com o título de cidadania dos seguintes municípios
baianos: Cachoeira, Cruz das Almas, Feira de Santana, Juazeiro,
Ilhéus, Itabuna, Piritiba, Santo Antonio de Jesus e São Felipe.
Diplomado em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia
em 1971, Mattos é pós-graduado em Comunicação, com mestrado e doutorado pela Universidade do Texas, em Austin,
Estados Unidos. Foi o primeiro doutor da Faculdade de Comunicação da UFBA, tendo sido também responsável pela
orientação da tese do primeiro doutor formado pelo Programa
de Pós-Graduação em Comunicação e Culturas Contemporâneas da Facom. Mesmo dedicando-se à pesquisa e ao ensino,
não abdicou de ter um pé no mercado e sempre se manteve no
exercício do jornalismo, em inúmeras funções e editorias ou
como colaborador nos jornais baianos. É também romancista e
compositor com dezenas de composições gravadas por diversos
intérpretes, sendo que possui quatro CDs individuais com algumas de suas composições.
No ano de 2000 foi o vencedor do Prêmio de Comunicação Luiz Beltrão, na categoria de Maturidade Acadêmica. O
prêmio foi outorgado pela Intercom – Sociedade Brasileira de
Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que congrega os
pesquisadores da área, durante o XXIII Congresso Brasileiro de
Ciências da Comunicação, realizado em Manaus, Amazonas. O
Prêmio Luiz Beltrão de Ciência da Comunicação tem a finalidade de reconhecer a qualidade do trabalho acadêmico realiza519
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do nas universidades ou nos centros de pesquisa, valorizando a
atuação individual e coletiva. A meta é sinalizar, anualmente,
para as novas gerações, quais as pessoas ou instituições que apresentaram contribuições relevantes para o campo das Ciências da
Comunicação.
Sérgio Mattos foi diretor-coordenador da Coordenação de
Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação (COEPP) da Unibahia –
Unidade Baiana de Ensino, Pesquisa e Extensão, no município
de Lauro de Freitas, Bahia, além de ter sido o coordenador que
implantou os cursos de Jornalismo e Relações Públicas das Faculdades Integradas Ipitanga, mantidas pela Unibahia, entre 2000
e 2007. No período de 1999 a 2002 coordenou o curso de
Publicidade e Marketing da Polifucs – Unidades de Ensino de
Ciências da Sociedade. Entre janeiro e julho de 2008 exerceu a
função de coordenador do curso de Jornalismo da Faculdade da
Cidade do Salvador e da FTC. Em agosto de 2008, tomou posse na função de professor adjunto concursado, da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Em 2009 integrou a
Comissão de Especialistas em Formação Superior do Jornalista,
constituída pelo Ministério da Educação para propor as novas
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Jornalismo,
sob a presidência de José Marques de Melo.
Completando suas atividades profissionais, Sérgio Mattos
integrou a equipe de jornalistas que em 21 de outubro de 1969
fundou o jornal Tribuna da Bahia, onde além de repórter especial foi chefe de reportagem. No jornal A Tarde, ocupou a função de editor local/cidade e dos suplementos “Jornal de Utilidades”, “A Tarde Municípios” e “A Tarde Rural”, até fevereiro
de 2003. Foi o diretor de redação responsável pela criação e
implantação da revista mensal Neon, de arte, cultura e entretenimento, que circulou de janeiro de 1999 a dezembro de 2004.
Paralelamente a estas funções profissionais, Sérgio Mattos foi
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presidente fundador do Instituto Baiano do Livro (IBL) e presidente fundador daAcademia de Letras e Artes de Salvador (ALAS).
Mais recentemente, no período de janeiro 2008 a janeiro de
2010 foi eleito e exerceu a função de Secretário Geral do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB. Na década de
1980, foi diretor do Instituto de Radiodifusão Educativa do
Estado da Bahia (IRDEB), quando foi responsável pela elaboração dos projetos para implantação da TV Educativa da Bahia.
Sérgio Mattos é autor de inúmeros trabalhos acadêmicos,
tendo escrito dezenas de artigos e capítulos de livros na área da
Comunicação. Dentre seus trabalhos destacam-se os seguintes
títulos de teses, livros e plaquetas:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Estudos de Comunicação, 1975.
The Impact of Brazilian Military Government on the Development of TV in Brazil [Tese de Mestrado], 1980.
The Development of Communication Policies Under the Peruvian Government, 1981.
Domestic and Foreign Advertising in Television and Mass Media
Growth: a case study of Brazil [Tese de Doutorado], 1982.
The Impact of the 1964 Revolution on BrazilianTelevision, 1982.
IRDEB – Relatório das atividades de 1983, 1984.
Comunicação, Desenvolvimento e Segurança Nacional, 1988.
Um Perfil da TV Brasileira: 40 anos de história, 1990.
Censura de Guerra: da Crimeia ao Golfo Pérsico, 1991.
A Tarde Municípios: uma experiência jornalística voltada para o
municipalismo, 1993.
Bibliografia dos Docentes do Departamento de Jornalismo: produção científica, literária e artística, UFBA, 1994.
O Controle dos Meios de Comunicação, 1996.
ATelevisão e as Políticas Regionais de Comunicação, 1997(org.).
Televisão e Cultura no Brasil e na Alemanha, 1997 (org.).
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

A Televisão na Era da Globalização, 1999 (org.).
A Televisão no Brasil: 50 anos de história, 2000.
Imparcialidade é Mito, 2001.
História da Televisão Brasileira: uma visão econômica, social e
política, 2ª ed. 2002, 3ª ed. 2008, 4ª ed. 2009 e 5ª ed. 2010.
Mídia Controlada: a história da censura no Brasil e no mundo,
2005.
Cidadão Sem Fronteiras: conceitos e princípios de comunicação,
ética e cidadania, 2007.
Comunicação Plural, 2007 (Org.).
Memória da Imprensa Contemporânea da Bahia, 2008 (org.).
Relicário Comunicacional e Literário, 2008.
O Contexto Midiático, 2009.
A Mídia nas Páginas dos Jornais, 2009.
Jornalismo, Fonte e Opinião, 2011.

No campo literário, além de participar de várias antologias
poéticas e de ter veiculado sua produção em revistas, jornais e
na internet, publicou os seguintes livros individuais:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nas Teias do Mundo, 1973.
O Vigia do Tempo, 1977.
A Batalha de Natal, 1978.
Time’s Sentinel, 1979 (tradução feita por Maria Luisa Nunes).
I No Longer Sing, I Cry (Já Não Canto, Choro), 1980 (edição
bilíngue, tradução feita por Albert Bork).
Lançados ao Mar, 1985.
Asas Para Amar, 1ª ed. 1995, 2ª ed. 1996.
Estandarte, 1ª ed. 1995, 2ª ed. 1996, 3ª ed. 1996.
Trilha Poética, 1998.
Étendard,1998 (tradução feita por Daniel Bloom).
Fio Condutor, 2006.
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*
*
*
*
*
*
*

Amadeu, um Bandido Nordestino, 2008 (novela).
Os Funerais de Dona Camila, 2008 (novela).
As Confissões Sexuais de Maria Francisca, 2008 (romance).
Só Você Pode, Jayme: um perfil biográfico de Jayme Ramos de
Queiroz, 2009 (biografia).
Abre-te, Cuba!, 2009 (registro de viagem).
O Guerreiro Midiático: biografia de José Marques de Melo (biografia), 2010.
Essência Poética (Poesia de Toda a Vida), 2011.
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