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abre seu arquivo - 0 muudo. .E 
vai retirando tudo que e alegria 
e sofrimento, para que todas as 
coisas, passando pelo seu cora~ao, 
sejam reajustadas 11a unidade". 

Nenhwna expressao mais tl
pica, mais profunda, mais inu· 
mana de nosso tempo do que es
ta extraordinaria coletanea de poe
mas: POESIA LIBERDADE, de 
MurHo Mendes . 

• 
o OISClPULO DE EMAVS 

DE UM NOVO LIVRO do autor 
de Poesia em Panico sempre se 
l)ode dizer que e urn livro origi
nal. E isso acontece porque Mu
rHo Mendes, ao contrario do que 
se pode imaginar, DaD busea a 
originalidade por si me,ma. 0 que 
de quer e realizar, em sua obra, 
sua pessoa de altista. Exatamente 
pOl·que e fiel a si pr6prio, Murilo 
Mendes parece original aos outros. 
o Discipulo de Einau. e bem um 
Iivro de Murjlo Mendes. 

Como os dois discipulos que, 
apos a· morte e ressurrei98.0 do 
Cristo, iam para a aldeia de Emau. 
"conv6fsando um com 0 outro so
bre tudo 0 que aeabava de suceder", 
o poeta de Tempo e Eternidade 
vai deixando no papel algumas 
chispas de seus pensamcntos e de 
suas intni90es sobre 0 que suoede 
noste enos outros mundos. Nao 
raro 0 poeta se apossa do pensa
dor e entao e 0 "Visionano" que 
nos esta falando. Mas 0 que tOl
na 0 Discipulo de Emaus UUl li
vro enonnemente sedutor e a ex .. 
p!)siC;iio seca. as vezes asperas, 
concentrada, sarcastica, irilnica, de 
um sem-niunero de id~ias, critica5', 
observa90es e contesta90es brusca. 
sobre certos modos de pensar e de 
reagir do homem modemo em to
das as manifesta~e. da inteligen
cia e do sentimento : religiao, mu .. 
sica, POlitlCR, economia, ete. Lem
bra Leon Bloy, em seu intermi
navel Jou!nal; lembra Chesterton, 
em sua capacidade de opor a ori
ginalidade do bom-senso a fatui
dade dos que se pretendem Uni
cos na exposi~ao de ideias; lem
bra outro escritor ingles, Patmore 
Coventry, que tambem gostava de 
reduzir reac;.6es do sentimento e 
{dcias a aforismos. 



* ... sobre 0 Canto da Noite, de Augusto Frederico 
Schmidt, ha na literatura brasileira dois 

DEPOIl\1ENTOS: 

DO POETA 

"Os poemas que compoem este vo-

lume, e que foram escritos num periodo 

que vai de 1930 a 1934, sao pedagos de 

alguem que eu fui; e relendo-as ago

ra, senti os sinais do mundo perdido em 

que eles nasceram, e foi 0 meu pr6prio 

inquieto e incerto mundo. Tive a im

pressao de que os poemas deste lino 

guardavam e resumiam 0 essencial da 

minha vida e que neste Canto da Noite 

se espelhava bem a minha mocidade, com 

as suas crises, os seus deslunlbramentos e 

as suas lagrimas. Cada verso me pareceu 

como urn gesto que nao se refaz, algo 

que esta acabado embora imperfeito e que 

assim tcm de ficar porque a desfigura-

~5.o seria a propria morte da marte. 

Tao fnlgil mo pareceu ele, que eu tive 

a impressao de que 0 destruiria, como 

a uma rosa morta, se me pusesse are .. 

tocar e a dar novo jeito As suas velhas 

pCtalas, a essa. petala. que UUl dia fo-

l'anl vivas e freseas, e onde se escondeu 

o orvalho matinal da primavera, da Uni-

ca, da inesquccivel aurora. 

AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT. 

DO cainco 

"No Canto da Noite sua voz atin

giu uma grandeza que raros poetas Mm 

alcan9ado em nosso lirismo. Aquele can

to que cornegara disparatado, e apena. 

fagulhante de esperanga, com 0 Canto 

do Brasileiro e Cantos do Liberto, em 

1928; que, em H)31, com 0 Navio Ne

greiro crescera de modo impression ante 

e a1cao-.ara momentos de verdadeira be

leza, como no "Canto do Solitario" ou 

no "Canto do Estrangeirott , ou no HQuan_ 

do eu nlorrer"; que em 1930, com 0 

Passaro Cego, mantivera 0 diapasao -

aquele canto, sempre 0 mesrno Canto 

que viera de inicio crescendo sempre em 

beleza, em solidao, em dignidade, em 

misterio, ia dar-nos, com 0 CANTO DA 

NOlTE, 0 breviario do nOSSQ lirismo no-

turno. Foi 0 momenta em que a sin ... 

fonia do. grandes temas que ele viera 

fonnulando em poemas - a Noite, 0 Mar, 

o Amor, a Morte, Deus - encheu os es

pa90S por ter encontrado afinal a sua 

. expressao cheia e grandiosa. E a grande 

sinfonia noturna S6 desenroln, solene e 

grave, como um 6rgao entte as sombras 

-das colsas confundidas e a ansiedade 

perene da liberta9ao e dn distdncia que 

ia terminar no admiravel poema "Da Paz 

dos Tumulos U t em que na ~'lorte e no 

~far tennina a sinfonia maravilhosau 
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