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Nilto Maciel

seM escrÚpulos para escrever

 De tempos em tempos, reanimo a ideia de falar de mim mes-

mo, em cadernos como este. Logo mudo de opinião. Para quê? Não 

tem a menor importância meu cotidiano, seja o social, seja o pes-

soal. Ora, não sou estadista, chefe político ou peça de relevância 

no xadrez do poder. E meus subterrâneos estão nos livros. Estou 

desde ontem, no entanto, outra vez decidido a deixar de lado esses 

escrúpulos. Talvez isto um dia me sirva de argamassa para romance 

autobiográfico. quando não, conseguirei me disciplinar mais, quer 

como escritor, quer como ser humano.

 Li depoimento de García Márquez, assim resumido: O escritor, 

quando jovem, escreve mais por inspiração e, à medida que envelhece, 

serve-se mais da dedicação, da vontade, da disciplina. A técnica deve 

ser desenvolvida cedo, porque, do contrário, ao chegar à velhice, o es-

critor não será mais capaz de aprendê-la.

 Assim, aspiro ao maior aproveitamento do tempo. Mais dedica-

ção à literatura, para, daqui a alguns anos, não me lamentar. 

 Enquanto engendro a aventura de Lucas Taumaturgo, quero en-

cher este caderno de letrinhas.

 Mergulhei nos últimos poemas de Os morcegos, de José Godoy 

Garcia. Boa poesia, domínio da palavra, do verbo e do verso. Nenhuma 
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literatura sobrevive, entretanto, se o escritor se deixa enlear nas malhas 

das circunstâncias.

 Agorinha lapidei duas folhas do capítulo XIV de Os luzeiros de 

abril – a pândega dos golpistas de 1964 em Palma. Eu o planejei, imagi-

nei, idealizei durante alguns dias do ano passado ou deste ano, não sei 

bem. O esboço seria desenvolvido durante cinco ou dez anos. Seria meu 

último e definitivo manuscrito. O melhor, o mais completo, o mais revo-

lucionário. Germinei, entretanto, a metade dele, consumi apenas alguns 

meses e não o sinto bom. É apenas mais uma peça, como milhares de 

outras. E começo a pensar na tal obra definitiva. Ou em reescrever tudo, 

especialmente Todas as traições. Ou fundir num só relato composições 

menores. Como A cidade da razão.

 Eu deveria estar mais dedicado ao romance de 1964. A vida 

é curta, e mesmo cem anos ainda serão poucos. Sempre será insu-

ficiente o tempo.  quantos planos fazemos, quantas ideias temos, 

quantos livros imaginamos! Se escrevêssemos tudo o que “pensa-

mos”, seríamos autores de uma infinidade de páginas. Nem tudo, 

porém, seria aproveitado. É sempre necessário jogar fora, queimar 

parte dos manuscritos. E até do publicado. Levar livros à fogueira 

também pode ser salutar.

 Preciso de muito tempo para a literatura. Um romance vai pelo 

meio, outro começa a germinar. Tudo o que gerei precisa ser reformu-

lado. E os contos? Ambiciono levantar altas e firmes paredes em meu 

edifício literário, sobretudo no pavimento de pequenas turmalinas. 

Realizo-me melhor com elas. Meus romances não têm sido bons. Ora 

(e tirante A guerra da donzela), não consegui sequer um prêmio para 

eles. Nem o interesse dos editores. Sempre respostas negativas. Mais 

recentemente, devolveram-me cópias de Os varões de Palma, A isca e 

A cidade da razão, enviadas conjuntamente a um concurso.
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 Decididamente, não pude delinear uma história de peso. Resta-

-me continuar tecendo frases. Um dia, quem sabe, forjarei uma Eugênia 

Grandet. Valerá a pena tanto sacrifício? E se eu não passar dos meus 

escritos? Se o fogo devorar tudo? Se o mundo explodir? Ou será melhor 

passar as noites diante da televisão, vendo e ouvindo imbecilidades? Ou 

bebendo? Ou fornicando?

 Passei a limpo o resto do romance. Cerca de cem laudas. Agora 

é cortar aqui, acrescentar ali. Às vezes, suponho estar a urdir obra sin-

gular. Ninguém nunca escreveu isto! quanta imaginação! que belo en-

redo! Depois descubro mil defeitos: daria dois tomos – o de Lucas e sua 

loucura; o dos outros personagens, os verdadeiros luzeiros do mundo. 

Além do mais, trata-se de obra muito tendenciosa, sectária, panfletária.

 Pela manhã retoquei o capítulo XIV dos Luzeiros. Há pouco me 

dediquei ao XV. Minha maior dificuldade é dar forma ideal ao texto. Não 

ser repetitivo, fugir ao lugar-comum, criar linguagem literária.
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uilcoN pereira e uM puNHalZiNHo

Sondei um livrinho de Uilcon Pereira, adepto e propagandista de 

nova literatura: o plágio moderno é totalmente diferente daquele de on-

tem. É muito polêmico o assunto, sobretudo para mim. Pouco sei disso. 

Por outro lado, propõe-se Uilcon fazer literatura nova, de vanguarda. 

Não à toa cita sempre Joyce, Osman Lins, Guimarães Rosa. Não sei se 

este é o melhor caminho. Para mim, para o escritor, para o leitor atual, 

o de amanhã, a própria literatura, a humanidade. A literatura popula-

resca, de fácil leitura, não é a melhor, logicamente. O outro extremo, no 

entanto, esta literatura de tapeçaria, de busca da forma de difícil imita-

ção, quase inimitável, labiríntica, talvez não convenha aos objetivos do 

escrevedor. Ora, para que literatura? Não será só lazer, entretenimento. 

Nem será ensinamento apenas. E muito menos o paraíso dos sábios, 

dos iniciados na ciência oculta da arte da palavra. Será um pouco de 

tudo. Assim, nem só Wallace, Zé Mauro ou os românticos mais ingênu-

os. Nem ainda apenas Dostoiévski, Machado ou os realistas em geral. 

Nem poderá ser exclusivamente Joyce, Osman e Uilcon. Não é questão 

de meio-termo. De qualquer forma, prefiro os segundos.

 Está pronto Punhalzinho cravado de ódio. Tudo graças a Dimas 

Macedo. Pretendo fazer lançamento em dezembro. Em bar ou livraria. 

Apenas para dar notícia do livro. Na verdade, ninguém compra publica-

ção de autor sem fama. Deverei ter direito a meio milheiro de exemplares. 
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ESCRITORES NOVOS E A CRIAçãO DO PRIMEIRO 
HOMÚNCULO

 Recebi O aprendizado da figura, de Iacyr Anderson Freitas, e 

Atrás do morro tem sombra, de Dionísio Machado. Um mineiro, outro 

goiano. Um poeta, outro prosador. Um erudito, outro popular. Um não 

conheço, outro me é amigo.

 Internei-me em Iacyr Anderson. Fiquei maravilhado. E até de-

lineei carta a ele, sem sequer o conhecer. Decidi não levar adiante a 

leitura de Dionísio. Não vale a pena. Tangi as páginas de A metáfora do 

sol, de Dimas Macedo. São artigos, pequenos ensaios sobre literatura 

e política. Boas análises. O autor tem conhecimentos variados, visão 

lúcida e fia as frases com clareza e estilo.

Nunca mais li nada. Não encontro em casa livro (não lido) ca-

paz de me seduzir. Olho para as estantes, leio os nomes, tenho más 

lembranças, volto à sala. Não quero aprender nada. Nem a nadar. Terei 

bastante consciência da morte.

 Venho datilografando e colando trechos corrigidos dos Luzeiros. 

Muito trabalho manual. Toma tempo demais.

 Estou a criar “O primeiro homúnculo”. Pacientemente. Enquanto bebo 

cerveja. É carnaval, batucam, gargalham, pulam. É ficção pensada e repensa-

da. Anotada e reanotada. Feita com esmero. Para ficar. Sem falsa modéstia.


