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"Prosa de Manuel Bandeira, datada de 1925
a 1965: faixa de quarenta anos, ao longo da
qual 0 poeta fl'eqiientou exposit;oes de al'te,
foi ao teatro, ao cinema e principalmente a
concertos; leu muitos livros, lidou com pessoas
muitas, presenciou muitos acontecimentos, e
tudo referiu no comentario lucido, sagaz, bem
humorado, generoso ou rigoroso conforme lhe
ditavam a consciencia intelectual e 0 entranhado sentimento humano.
Eis 0 que e Andorinha, Andorinha, livro
cujo titulo lembra um. de seus mais singelos
e cativantes poemas, aquele em que compara
a sua vida com 0 dia aa andorinha. Mas nem
o passaro viveu 0 dia "d toa d toa", nem a
existencia de Manuel Bandeira, chegando d
altura dos oitenta anos, se apresenta frustrada
ou ociosa. 0 poeta e dos que amanhecem no
oficio e nele perseveram na hora em que outros
julgam cumprido 0 seu cicIo. Pode 0 of£Cio
seT leve como 0 vao da andorinha, quando
Bandeira eSCTeve cranicas, no intervalo de taretas mais exigentes, mas esta sempl'e nftida,
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na prosa ligeira do poeta, a marca de tim.
pensamento austero, que a vida ensinou a
sorrir, e que continua a transmitir-nos sua lir;ao de pureza.
Este limo, dividido par unidades tematicas
em quatorze ser;oes, mostra-nos Bandeira critico 000 sofisticado de artes visuais, e pleiteando mesmo a clareza como elemento essencial d atividade critica em pals onde hti tanto
a erl8inar e retificar em materia de farmar;ao
de gosto; mostra-o ainda critico de espetaculos,
de literatura, comentarista ae fatos e figuras
da Academia Brasileira, professor universittirio,
ohservador de tipos humanos e do dia-a-dia
carioca, e humorista, atento enfim d variedade
e peculiaridade de aspectos da vida brasileira
em quase meio seculo efervescente.
N enhum dos textos aqui reunidos apareceu
ainda em limo. Trata-se, pais, bibliogrilficam ente, de ohra totalmente inedita coligida com
carinho em coler;oes de jarnais e revistas e em
albuns de recortes, no proposito de salvar de
dispersao um acervo de ideias, reflexoes e anotar;5es caracteristicas de um poeta que nunca
deixou de ser prosador segura e gracioso, e
jamais se eximiu de participar da vida de seu
tempo e de seu pais, pelo exercicio simultaneo
do lirismo e da raziio ernpenhada em criar,
aferir e difundir valares. Poeta-prosador que fez
de sua propria vida espelho de desinteresse
pessoal e de dedicar;ao ao melhor do homem.
Andorinha, Andorinha documenta a constancia de espirito e a constante novidade de Manuel Bandeira."
C. D. A.

ACABAM DE SAIR-em

magnificas edic;6es comemorativas do octogesimo
aniversario do Grande Bardo:
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ESTRELA.
DA.
VIDA. INTEIRA.
as poesias reunidas e as traduc;6es poeticas
de
MANUEL BANDEIRA
Introduc;fio critica de
GILDA e ANToNIO CANDIDO [de MELO E SOUSA]
Cronologia biobibliogr6fica de Manuel Bandeira feita PO?' ele
mesmo.
SILVA
de poetas e escritores
em louvor de Manuel Bandeira,
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Bardo.
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