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Apresentação

Eu sou de uma época que não havia informática, Internet, novidade eletrônica,
portanto, não havia Fax, E-mail, Whatsapp, Tablet, Notebook, celular, Redes Sociais, etc.
Telefone fixo, telégrafo, radiotelegrafo e rádio eram privilégios de poucos, a maioria absoluta
se comunicava por bilhete, por carta, por telegrama, para pequenas distâncias ou grandes
distâncias e se os Correios, o órgão público que fazia a ponte entre o emitente e o destinatário,
às vezes, quando a carta se extraviava, levava-se dias para se receber uma comunicação.
Quando morria um ente querido, a carta ou o telegrama eram tarjados de preto para designar
luto.
Fui desde cedo um amante das cartas e quando eu descobri que grandes personagens
da literatura usaram-na em quantidade, o pudor de usar esse instrumento da comunicação
desapareceu e abati muitos desafetos com cartas contundentes ou enviava cartas românticas
e apaixonadas para mulher amada, por isto, a vizinhança me procurava insistente para seu
escriba.
Hoje, reuni algumas cartas e estou publicando-as para análise do leitor e da crítica
especializada. São cartas simples, sem nenhuma pretensão, cujo objetivo é misturar ficção e
realidade. Os personagens não são reais, algumas cartas são usadas para tecer críticas
literárias, sugerir propostas e, cartas afetivas.
Porém, todas as cartas têm em comum, mostrar o lado humano das pessoas, suas
fragilidades, seus defeitos e suas virtudes, mostrar que todos nós pecamos, somos falhos, mas
o importante é que descubramos o bom senso como prática de vida e semeemos o bem,
sejamos felizes sempre e não para sempre, pois não existe felicidade eterna, mas momentos
felizes, além disto, se tivermos consciência que estamos no mesmo barco, num mar de
possibilidades e o destino é a morte, o homem pensará mais no outro, porque sua felicidade
não depende só de si, mas do bem estar do outro.
Mas, caro leitor, se essas cartas não condizem com a mensagem anterior, que elas
sejam lidas como peças literárias de ficção, digressão de conhecimento, sem compromisso
moral ou filosófico, apenas, recurso literário.
O autor
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Carta a um escritor
R. Santana
“Feliz aquele que transfere o que sabe”
No início deste ano, vaidoso por estar dominando parcialmente certas funções do
computador: o word, eu tive a pretensão de mandar uma carta para uma figura exponencial
das letras da região do cacau. Embora não tenha lhe pedido resposta, considerando sua
laboriosa atividade intelectual.
“Itabuna, 10 de fevereiro de 2006. Preclaro Senhor: leio sua coluna semanal no jornal
A, há vários anos. Porém, somente agora, depois de comprar um computador (quatro meses de
comprado), aprender o mister do seu uso, que tenho a pretensão de lhe escrever e trocar uns
dois dedos de prosa, como dizia o nosso caboclo. Para mim, é uma honra pois o considero
neste momento, um dos maiores escritores regionais do nosso estado e quiçá do Brasil.
Embora tenha passado uma vida lidando com os números de Pitágoras, Gauss,
Descartes, e tantos outros expoentes da ciência dos números, sempre me deleitei com a arte
do uso da palavra escrita e falada. Jamais iremos encontrar em nossos políticos atuais, o
talento de um Cícero, um Diógenes, um Ruy Barbosa, um João Mangabeira, um Carlos Lacerda.
Na arte de escrever, declinaria: um Platão, um Francis Bacon, um Aristóteles, um Dumas, um
Eça, um Vitor Hugo, um Sidney Sheldon, um Morris West, um João Ubaldo Ribeiro, um Jorge
Amado, um Adonias Filho, um Cervantes, um Érico Veríssimo e tantos outros luminares da
nossa prosa e da nossa filosofia que me fogem à memória.
Todavia, sem prejuízo histórico e sem demérito de todos os citados acima (não sou um
crítico literário para fazer um juízo de valor e que a minha opinião deva ser considerada),
particularmente, o nosso maior artista da prosa foi o Sr. Joaquim Maria Machado de Assis, este
usava a palavra como um pintor usa o seu pincel com todos os cuidados e sutilezas de
detalhes. Detalhes das linhas, das curvas, do brilho, das cores, dos contrastes, tudo que se
exige numa obra de arte, principalmente, se ela teve a hegemonia e o olhar de um da Vinci, de
um Miguel Ângelo, de um Meireles ou de um Van Gough. Machado de Assis usava a palavra
como o escultor usa o seu cinzel para delinear toda beleza de uma escultura. Ele pode não ter
sido um gênio da inspiração do enredo, mas ele foi um gênio na construção da língua, na sua
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concisão, na sua clareza, na precisão textual, nos parágrafos e períodos curtos e inteligentes e
no realismo de sua época.
Guardando as devidas e respeitosas proporções, sem jactância, puxa-saquismo, eu o
comparo ao mestre Machado. Acredito que pela facilidade de escrever o cotidiano, o dia-a-dia,
a riqueza e o movimento que imprime em seus personagens, tornando-os “vivos” e simpáticos.
Transformando personagens belicosos da terra do cacau em figuras românticas e ingênuas,
fazendo da história de luta e sangue parecer uma estória de carochinha, onde cada episódio é
narrado com cores e fantasias.
O Senhor lembra-me também o saudoso Plínio de Almeida (o meu professor de História
na Escola Comercial), porém, Plínio tinha falha na sua formação intelectual. Por temperamento
irrequieto e vaidoso, queria açambarcar todo conhecimento do seu tempo e por ser um
autodidata, tinha enormes falhas teóricas metodológicas. Porém, era um grande poeta, um
cronista como poucos e com uma verve fácil e inteligente que jamais deixará de ser lembrado
na nossa sociedade das terras do sem fim.
Embora alguns senões da crítica especializada e Jorge Amado não tenha sido um
mestre do idioma, foi também um escritor com essa preocupação: de transformar seus heróis
em personagens vítimas de um contexto exploração trabalhista e injustiças sociais. Não era um
erudito, era um romancista popular. Não tinha a erudição de Graciliano Ramos que fala do
sertão e da fuga do sertanejo pela inclemência do sol e falta de chuva e pasto para engorda,
com maestria e leveza. Jorge Amado preferia explorar o lado romântico e mundano dos
jagunços e dos coronéis. A vida de engodo das meretrizes e concubinas, a carolice das sinhás e
o fanatismo singelo e simples da maioria daquele povo que construiu o Sul da Bahia. E, quando
Jorge Amado adentrava em outras plagas literárias, a exemplo da biografia de Carlos Prestes e
a história do comunismo no Brasil, tornava-se maçante, inferior, de talento duvidoso...
Mestre A. (permita-me o tratamento menos cerimonioso), a comparação que fiz com o
mestre e Machado de Assis não foi gratuita. Embora Machado não tenha escrito temas
regionais, fi-la considerando que tanto o senhor quanto ele primam pela clareza e leveza de
estilo, tornando o texto inteligível e de fácil compreensão. Hoje é de somenos importância os
textos com verborragia prolixa e incompreensível que alguns escritores teimam em usá-la, às
vezes, para demonstrar conhecimento intelectual e profunda erudição, tornando-o chato e
ininteligível. Difícil é escrever com simplicidade, ter capacidade de síntese e análise. Difícil é
comunicar-se... Lembra-se de Sócrates e sua Apologia? Então, porque não falemos de Cristo,
que pra falar do pai, do perdão, da justiça, do pecado e do amor, usava a forma mais interativa
da linguagem simbólica: a parábola. Considerando ainda, que ambos, Cristo e Sócrates, não
deixaram uma linha escrita do próprio punho, seus discípulos tiveram a incumbência de relatá-
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los para o mundo. Em nossos dias corridos e atropelados pelos fatos não existe espaço para
uma literatura à euclidiana e alguns articulistas insistem em usá-la.
Pelo fato do Senhor ter conseguido em suas elucubrações intelectuais o domínio da
palavra, transformou-se não em um historiador-escritor regional, com textos que não ficam
devendo nada aos grandes articulistas do Globo, do Correio da manhã do Estadão e de tantos
outros órgãos da comunicação deste país continental, chamado Brasil.
Enfim não é necessário responder-me, tomar-lhe-ia o seu tempo e o tempo é a
principal moeda do político e do escritor. Na oportunidade, desejo-lhe muita saúde e vida longa
para que possamos desfrutar das suas CRÔNICAS semanais.” Itabuna, 08 de fevereiro de 2008.

Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons
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Carta de Rilvan Santa em ocasião da posse da nova diretoria da ALITA

Senhores confrades e digníssimas confreiras:

No dia 20 de abril de 2011, registrei no “Saber-Literário” o nascimento da
ALITA:
“ALITA foi parida, veio à luz, numa das salas da FICC, às 9:00h, no dia 19 do mês de
abril do ano cristão de 2011, e, acalentada nos braços dos preclaros Cyro de Mattos, Dinalva
Melo, Ruy Póvoas, Antônio Laranjeira Barbosa, Marcos Bandeira, Geny Xavier e outras
mulheres e homens de expressão literária da terra do cacau.”

Este “escrevinhador”, o segundo filho de dona Leonor, também, estava lá, não com a
mesma competência obstétrica dos demais confrades, mas com o mesmo desejo de vê-la
nascer com saúde para daqui alguns anos, ela perambule e troque ideias com suas irmãs
gêmeas neste país de Drummond, Cora Coralina, Aluísio de Azevedo, Adonias Filho, Amado
Jorge (perdoe-me o trocadilho), João Ubaldo Ribeiro, Graciliano Ramos, José Lins do Rego,
Guimarães Rosa e o mulato Lima Barreto, dentre outros, e, o nosso mais louvado escritor,
jornalista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, poeta e crítico literário, o mulato,
Joaquim Maria Machado de Assis de registro de nascimento e “Machado de Assis” para o
povão”.

Hoje, estamos aqui para posse de mais uma diretoria sob a batuta da competente
confreira Sônia Carvalho de Almeida Maron, coadjuvada pelo brilhante professor Ruy do
Carmo Póvoas, intelectuais de escol da nossa terra do cacau, que dispensam loas e
comentários airosos, pois fazem parte dos homens e mulheres que dignificam a história deste
pedaço da Bahia e do Brasil.
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Porém, urge a necessidade desta nova diretoria implementar algumas ações para que
a nossa academia cumpra o papel que lhe foi destinado: salvaguardar a memória cultural do
passado e promover novos valores morais e intelectuais no presente, para isto, a condição sine
qua non, é que tenha autonomia financeira, que seja reconhecida de utilidade pública e tenha
sede própria, sem estes suportes primários, a ALITA irá capengar sempre e jamais andará com
desenvoltura.

Não é urgente, mas não é menos importante, completar a quantidade de membros da
ALITA de acordo o modelo Francês (40 membros efetivos, afora os correspondentes), não por
indicação, oferecido, de bandeja, porque “Laranja madura na beira da estrada Tá bichada Zé
ou tem marimbondo no pé”, mas através de edital veiculado pela mídia, em que os
postulantes passem pelo crivo desta diretoria e se escolha aquele que preenche todos os
requisitos.

Saber agregar faz a diferença do administrador, se o gestor de qualquer entidade ou
empresa não souber administrar os conflitos dos seus membros, suas divergências e os egos
inflados, sua administração estará sujeita ao fracasso, portanto, a chave do sucesso de uma
administração é saber juntar os diferentes e diminuir as dissensões.

Com as bênçãos de Deus, desejo que esta diretoria faça um bom trabalho, cada diretor
desempenhe com eficácia sua função para qual foi eleito, é sabido que alguns cargos existem,
só no papel, mas para o homem arrojado, empreendedor, a ideia é que conta.

Rilvan Batista de Santana
Itabuna, 15 de maio de 2015.
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Carta para Amanda
R. Santana

Querida amiga:

Recebi sua cartinha carinhosa e cheia de elogios que a humildade e a prudência me
impedem de divulgá-la na integra, porém, sem os afáveis e não merecidos adjetivos, não vejo
motivo de não lhe responder, pelo menos, parte de sua cartinha. Não cuide que não lhe goste,
que não lhe tenha um afeto maior que a minha querida cidade de Itabuna, que não lhe queira
bem, é que o seu amor por mim, impede-lhe de enxergar os meus obstinados defeitos, aí, os
seus elogios me deixam sem jeito.

Se eu estou bem de saúde? Claro que estou bem, prova disto, estou lhe respondendo
quase tudo que me perguntou, mas lhe sou sincero ao afirmar que o homem deveria viver no
máximo 35 anos e se gozasse de saúde. É pouco tempo? Não, minha amiga, veja os homens
que marcaram a História e viveram menos do que 35 anos de vida: Alexandre, o Grande, Jesus
Cristo, Castro Alves, Álvares de Azevedo, Mozart, Noel Rosa... Trinta cinco anos, o homem está
no ápice de sua atividade física e mental.

Vejo como hipocrisia alguém falar da velhice como a “melhor idade” se a velhice é a
idade da dor aqui e acolá, a idade do mal de Alzheimer, da diabetes, da hipertensão, do mal de
Parkinson e doutras patologias geriátricas, além do velho ser por toda vida refém de remédios.
Vida boa, minha amiga, é aquela que se vive em abundância!...
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Querida Amanda, certa feita um médico me disse que o remédio é uma necessidade, é
importante morrer com dignidade... Para mim, digna é a morte de um jovem pilotando um
Fórmula 1 (razão de sua vida), do que um velho que morre entubado de remédios numa UTI
para não sentir dor. O remédio para o idoso, minha amiga, é como se alguém consertasse um
carro velho, conserta-se o câmbio, degringola a embreagem, solda-se o radiador, o sistema de
temperatura não resiste.

Porém, minha amiga, quando tu me perguntas (olhe como estou esnobe, o verbo na 2ª.
pessoa...), se ainda sou católico, tomo como uma provocação: “Quo vadis domine?”, não
poderei responder como Jesus Cristo, que respondeu ao apóstolo que fugia para não ser
queimado por Nero, imperador romano: “Já que abandonaste o meu povo, vou a Roma para
ser crucificado, outra vez”, sou católico.

O bom cristão nunca fica pulando de galho em galho. Hoje, que as garagens deixaram
de guardar os carros para servirem de sala para um novo pastor, bem faz quem é fiel à igreja
fundada por Jesus Cristo. Conheço-te, sei que vais me recriminar, tu vais alegar que é melhor
abrir uma “igreja” todo dia, do que uma cadeia, porém, não sei qual é o mal maior: aquele que
explora a fé dos incautos, ou, aquele que se deixa arrastar na vereda do pecado? Tu és
inteligente, tens a retórica e a lógica no sangue, tu deves discernir com precisão o que é
melhor para o homem.

Querida Amanda, a igreja de Roma, ao longo desses XX Séculos, cometeu vários
acertos e muitos equívocos, mas não é à toa que é a única igreja que está em pé depois de
2000 anos. O cisma provocado por Lutero e Calvino, não lhe foi tão prejudicial quanto essa
enxurrada, hoje, de denominações religiosas, onde picaretas, charlatães, falsos apóstolos e
falsos pastores oferecem curas milagrosas, aproveitando-se do desespero de pessoas simples e
ingênuas e amealhando riquezas espúrias.

Acho que a igreja católica está em crise de vocação. Os nossos sacerdotes, com
algumas exceções, não possuem preparo intelectual nem vocação religiosa para exercerem
bem os seus ministérios, são pálidas figuras que não têm autoridade nem liderança para
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arrebanhar mais ovelhas, deveriam possuir, pelo menos, a ousadia protestante para aliciar
novos seguidores. Suas homilias não cativam nem atraem...
Os ritos católicos pecam pelo tempo, embasados em releituras bíblicas desde São
Paulo e São Pedro, se não fossem alguns sacramentos como a eucaristia, o batismo, a unção
dos enfermos e o matrimônio, afora, a música e a mídia, a debandada dos fiéis para essas
igrejas de porta de garagem, dos falsos curadores, seria maior.

Minha amiga, tu és a rainha da tentação, quisestes saber, também, se eu gosto do
novo padre, tu sabes que não tenho papas na língua, que peco pela franqueza, ademais, a
igreja não tem mais tribunais de inquisição, temos um estado democrático de direito, nem a
ABIN tem subsídios para molestar o cidadão direito. Ademais, os bispos atuais, têm outra
mentalidade e não poderiam ser diferentes, os meios rápidos e modernos de comunicação,
escancaram para o mundo os deslizes, as truculências e o autoritarismo das autoridades em
tempo recorde, por isto, responder-te-ei a seguir, as entrelinhas da tua capciosa curiosidade.
Não gosto nem desgosto do nosso padre, para mim, ele não fede nem cheira, ele não
me diminui nem me acrescenta, é uma pessoa inteligente, mas desprovido de carisma, sem
grande vôo, acho que não irá passar de pároco, seu discurso evangélico é igual resma de papel
pardo, grande e amarelo! Esta semana, ele estava uma arara, se enrolou numa fábula, quis
mandar um recado para alguém que o critica, disse que ignora os seus desafetos - não
aprendeu a lição de Jesus Cristo, que mandou perdoar setenta vezes sete, ainda mais, na
Semana Santa...

Espero nunca ser um infausto para ti, pois a nossa benquerença não é virtual, a nossa
amizade não foi construída em falsa dialética, tu nunca serás decepcionada por mim,
soubestes sempre aceitar as minhas qualidades e tolerar os meus defeitos.
Do teu amigo, que te preza e estima,
Rilvan Batista de Santana
Itabuna, 03. 04.2012
Autor: Rilvan Batista de Santana
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Carta para Amanda (II)

Querida Amanda:

Confesso-lhe que fico lisonjeado com os seus elogios. Quem não gosta de
ser paparicado? Todos nós, pobres mortais, portanto, eles não me constrangem tanto
como nas cartas anteriores, mas ainda me incomodam quando tu me chamas de
intelectual. Não sou intelectual, eu não tenho o estofo dos grandes pensadores, sou
econômico de conhecimento e não fiz nada ainda para o bem da humanidade. Todavia,
recuso-me ser um pseudointelectual, lestes a “Carta para Elma”, onde coloco de maneira
explícita o que penso deles. Eu sou o quê? Eu sou um simples autodidata e um leitor
contumaz, um escrevinhador, um Jeca na escrita de Monteiro Lobato, um Quasimodo na
escrita de Vítor Hugo, nada mais que isto.
Querida amiga, eu sou apaixonado pela escrita: “a palavra voa, a escrita fica e o
exemplo permanece”, é através da escrita que registramos todas as ações e pensamentos
do homem. Porém, escrever não é um ato simples, é dolorido, difícil, espremido, é
parido, é necessário que o escritor tenha vocação e determinação para garimpar as
palavras certas na construção de uma escrita, de um texto.
No início, surge uma ideia, depois outras ideias, que como anéis de uma mesma
corrente, formam períodos, orações, hipóteses, definições, conceitos, teorias e encerram
num pensamento. Conhecer a gramática é fundamental do ponto de vista técnico,
linguístico, etimológico, mas sem a sensibilidade do artista, o canto do poeta, o texto é
árido, sem gosto e sem sal, é ciência, a mesma diferença entre o limão e a limonada, a
mesma diferença entre o poeta tradicional, de rima e métrica, e, o poeta atual de verso
livre, sem rima nem métrica.
Querida Amanda, talvez, me faltou talento para lhe explicar com mais detalhe
entre a literatura genial e a escrita erudita, por isto, valho-me de alguns exemplos
conhecido por mim e por ti e conhecido por mais alguns: Platão e Aristóteles, Leonardo
da Vinci e Dante Alighieri, Francis Bacon e Descartes, Paulo Coelho e Monteiro
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Lobato, Manuel Bandeira e Euclides de Cunha, Rui Barbosa e Castro Alves, Fernando
Pessoa e Camões, etc., etc. Todos são geniais, mas uns são gênios da palavra, outros,
são gênios do conhecimento e da erudição.
Aqui, Amanda, na terra do cacau, os nossos escritores e poetas tupiniquins
herdaram os mesmos senões, alguns, são eruditos poetas e escritores, outros, são gênios
do verso e da prosa: Jorge Amado, Adonias Filho, Cyro de Mattos, Telmo Padilha,
Firmino Rocha, Lucrécia Rocha, Minelvino, Plínio de Almeida, Euclides Neto, Hélio
Pólvora etc. e etc., são gênios da palavra, outros, que não são gênios, em respeito não
foram citados, são os eruditos da palavra, que no conjunto, também, são importantes na
história das artes e da cultura do Sul da Bahia.
Amanda, o mês passado fui vítima da maledicência, do deboche, de conversas
desairosas, de achincalhe de duas poetisas de estimado valor literário da nossa terra,
sobre as minhas falhas intelectuais, a minha falta de talento literário e a minha saúde
mental.
Não me fiz de rogado com as críticas literárias, não sou poeta, não sou escritor,
mas incomodou ridicularizar-me sobre a minha saúde, pois além de uma conversa falsa,
leviana e irresponsável, nenhum ser humano é doente por desejo, a doença é adquirida
involuntariamente, então, é congênita, portanto, é desumano qualquer achincalhe,
qualquer deboche.
Sem nenhuma presunção, sem nenhum paralelo, quero lhe pedir vênia, para
transcrever um trecho de uma crônica de Rubem Alves, intitulada “Saúde Mental”: “Fui
convidado a fazer uma preleção sobre saúde mental. Os que me convidaram que, eu na
qualidade de psicanalista, deveria ser um especialista no assunto. E eu também pensei.
Tanto que aceitei.” – Ele completa: “Comecei o meu pensamento fazendo uma lista de
pessoas que, do meu ponto de vista tiveram uma saúde mental rica e excitante, pessoas
cujos livros e obras são alimento para minha alma: Nietzsche, Fernando Pessoa, Van
Gogh, Wittgenstein, Cecília Meireles, Maiakovski. E logo me assustei, Nietzsche ficou
louco, Fernando pessoa era dado à bebida, Van Gogh matou-se, Wittgenstein alegrou-se
ao saber que ia morrer em breve; não suportava mais viver com tanta angústia, Cecília
Meireles sofria de uma suave depressão crônica e Maiakovski suicidou-se”.
Eis aí minha amiga Amanda, a complexidade entre a lucidez e a loucura, a linha
que separa a lucidez e a loucura é a mesma que separa o ódio e o amor, uma linha
tênue...
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Conheço-te, tu és malvada, provocativa, mesmo sendo uma alma boa e uma
pessoa proba, não abre mão do seu feeling questionador, abelhudo, curioso, vasculha a
alma humana como ninguém, novamente, me questiona sobre o nosso padre, se ainda
penso a mesma coisa de suas práticas religiosas, dos seus discursos prolixos e sem
encadeamento, das suas análises exegéticas decoradas...
Quero abrir um parêntesis, antes de lhe responder, que se eu fosse espírita,
acreditaria que na outra encarnação fui um padre. Um dos meus livros: “O enviado”,
que se encontra no Portal Domínio Público do MEC, se desenrola com a história de um
padre impostor, agora, estou escrevendo outro, “A face obscura do homem”, que está no
XVI Capítulo que a personagem principal é um padre, Acho que estou purgando os
meus pecados, colocando-os em minhas histórias.
Vamos lá, minha amiga, irei satisfazer sua curiosidade, sua boa bisbilhotice: não
existe nada de pessoal entre mim e o padre, é uma pessoa culta, inteligente, mas as
nossas ideias são conflitantes, as nossas ideias não poderiam ser diferentes, eu sou leigo,
não tenho o mesmo embasamento teórico religioso, a minha fé é mais razão e intuição
do que coração, ele, ao contrário, sua fé é plena por vocação e formação teológica, além
de ser um estudioso da exegese.
Porém, é necessário dizer-lhe que nesta semana, ele fez uma homilia estudada e
menos prolixa. Não sei se ele me deu a honra de ler o meu ensaio, publicado em
08.06.2010,

no

blog: http://saber-literario.blogspot.com e

no

Portal

do

MEC: www.dominiopublico.gov.br, com o título: “O homem nasce para ser feliz?...”,
onde chamo atenção duma passagem do Evangelho que Jesus Cristo come e bebe com
os apóstolos depois de ressuscitado, contrariando as leis da Física e do bom senso.
Amanda, eu não sei se entendeu ou já tinha prestado atenção sobre o fato, irei
fazer um comentário complementar, aproveitando o gancho do nosso ilustre sacerdote
que discursou sobre a dúvida de André (João 20: 1-30). A dúvida de André é de
natureza humana - vejo e creio. Todavia, questiona-se Jesus Cristo ter ressuscitado para
André e para outros discípulos em carne e osso (matéria corruptível), depois de penetrar
e sair em perispírito (energia pura), num recinto fechado.
O sacerdote justificou que na dimensão divina tudo é providencial... Ora, nós
sabemos disto, mas se Jesus Cristo não quis quebrar a lei do homem e morreu na cruz
como um cordeirinho, jamais Ele iria violentar as leis da matéria por capricho e
exibicionismo, criada por seu Pai, o seu Deus, o nosso Deus!...
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Hoje, minha amiga, nós sabemos depois da Relatividade de Einstein, que essa
conversão é possível, mas, querida Amanda, veja que equação complicada: E = m.c²,
traduzindo: energia é igual à massa vezes a velocidade quadrada da luz (300.000.000
milhões/metros/segundo), a equação contrária seria: M = e:c².
Tu não entendestes bulhufas!? Então, minha querida amiga, risque tudo e
sigamos o conselho do professor Remy de Souza: “... mulher, política e religião, não se
escolhem, se abraça...”, se o pensamento do professor Remy de Souza não lhe
convence, siga o que diz a Bíblia: “Sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem
Dele se aproxima crer que Ele existe e que recompensa os que O buscam” (Hebreus
11,2).
Ufa!!! Estou cansado, minha amiga, os ponteiros do relógio acima da minha
escrivaninha, marcam 4:35 horas, os galos já estão se movimentando no quintal para
anunciarem o novo dia, enquanto as galinhas cacarejam ao seu redor. Eu vou aproveitar
o lindo dia para fazer caminhada, pois estou na “pior idade”, a “idade de junta”, junta
dor aqui e dor acolá...
Falei tanto da prolixidade do sacerdote e reconheço que sou um prolixo
incorrigível da escrita.

Do teu amigo, que te preza e estima,

Rilvan Batista de Santana

Itabuna, 16.04.2012
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Carta para Atir
R. Santana
Querida Atir:

Hoje, li e reli suas correspondências. Suspirei e degustei cada palavra e cheguei
transpirar de emoção. Suas palavras me transportam para adolescência, elas têm um
efeito mágico, acho que só uma pessoa especial pode expressar tanto encanto.
Às vexes, gozo de alegria quando tu me tratas de “homem pensante”, como se
fosse possível pensar um homem apaixonado. O homem apaixonado age, o homem
pensante deita-se na rede dos seus pensamentos e fica preso aos ditames da razão. Se tu
me perguntares quais dos dois homens que mais admiro, dir-te-ei, apenas, que a razão é
a feiúra do ser e a paixão a face bonita da alma. Loucura? Sim! Há algo mais bonito do
que a loucura do bem querer? Não! Por isto, convido-lhe para uma elegia à paixão.
O amor é um sentimento fraco, racional, de renúncia, de compreensão, pálido,
próprio das almas fracas; enquanto a paixão é um sentimento forte, de posse, irracional,
que rejeita preceitos moralistas e a renúncia é execrada. Acho que Nietzsche diria que o
amor é o sentimento do homem inferior, do débil de vontade, do fraco de poder e a
paixão é forte, inconsequente, destemida, própria dos caracteres fortes e impávidos,
traço do super-homem nietzschiano.
Bem, acho que tens razão quando tu me chamas de ”homem pensante”, pois
desde que te conheci não fiz nada para romper os grilhões das circunstâncias e ter
corrido ao teu encontro, te possuir e publicar ao mundo que estou apaixonado por uma
mulher que me seduziu com palavras.
Goethe teve razão ao afirmar que: “pensar é fácil. Agir é difícil. Agir conforme o
que pensamos isso ainda o é mais”. Tu tens razão, repito, estou na categoria dos fracos
dos pusilânimes, dos homens pensantes...
A história está cheia de homens pensantes e homens apaixonados. Quem
conhece o poema de Dirceu e Marília de Tomás Antônio Gonzaga que no seu desterro
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africano dedica à sua amada Maria Dorotéia. Sentimento arrebatador e impossível que
só finda com a morte do poeta. Marília de Dirceu é um culto ao amor e não à paixão.
Mas se tu, Atir, lerdes o Conde de Monte Cristo de Dumas, verás a diferença do
amor e da paixão. Edmond Dantes, preso por uma conspiração política, após uma noite
de amor com sua Mercedes, é mandado para uma ilha distante e permanece no
calabouço por anos a fio e lá tem a ventura de encontrar na prisão o abade Faria que lhe
deixou um tesouro, uma fortuna incalculável.
Dado como morto pelos falsos amigos e esquecido por Mercedes, volta à França,
depois de salvar o seu filho de um encenado sequestro em Roma, arruína o seu principal
inimigo, Fernand Mondego, marido de Mercedes e pai intruso do seu filho e Mercedes.
Castro Alves, homem de muitas paixões e nenhum amor. Moço bonito, vozeirão
possante, além de poeta, passou à história como um dos homens mais apaixonados do
seu tempo. Talvez, tenha amado Idalina, jovem pernambucana, mas sua paixão
desmedida foi a atriz portuguesa Eugênia Câmara. Naquela época, atriz e prostituta se
confundiam, Castro Alves não teve pejo, desfilou com sua amante Eugênia Câmara nos
teatros, concertos musicais e saraus da Bahia, Rio e São Paulo, sob a censura de
famílias tradicionais, a rejeição de alguns amigos e o olhar de concupiscência dos
invejosos.
Dentre as mulheres apaixonadas da História, não se pode esquecer de Messalina,
a terceira mulher do imperador Cláudio que numa noite de amor nos jardins do palácio,
papou vários cortesãos, colocando uma coroa na estátua do deus Eros, a cada ato de
prazer e pela manhã, expressa sua insatisfação erótica na célebre frase: “estou cansada,
mas não saciada”.
A rainha egípcia Cleópatra também usou e abusou do seu corpo para se manter
no poder, seduzindo Júlio César, imperador romano, general de muitas batalhas. Júlio
César, primeiro dos césares, não resistiu aos encantos sexuais da rainha de nariz
aquilino e a história registra que até filho lhe deu.
Mas a paixão de Cleópatra era movida mais por interesse de poder do que por
apetite libidinoso e quando César foi assassinado por Brutus, Cleópatra se joga nos
braços de Marco Antônio, principal triunvirato do governo de Roma e lhe deu dois
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filhos, morrendo depois picada por uma cobra, quando percebeu que suas urdiduras e
faceirices deixaram de ser.
Maria Madalena, Maria Antonieta e Joana D´Arc são símbolos de paixão e de
luxúria desmedidas e não símbolos do amor. Todavia, a História e a Igreja Católica
redimem os pecados de Maria Madalena depois do seu encontro com Jesus Cristo.
Capitu de Machado de Assis - olhos de ressaca, oblíquos e dissimulados -, é
talvez, o símbolo da mulher que mais sofreu e morreu por amor. Injuriada por Bentinho
de tê-lo traído com Escobar, seu principal amigo e confidente. Com a morte de Escobar,
Bentinho vê no seu filho Ezequiel, à medida que cresce, a ressurreição de Escobar
noutro corpo.
Capitu sem voz e sem vez, é levada a um exílio forçado pelo marido, que a deixa
com Ezequiel em um país da Europa, longe de tudo e de todos, sem lhe conceder o
benefício da dúvida. Anos depois, ela morre por amor, ultrajada, esquecida e
abandonada. Ezequiel, Escobar aos olhos de Bentinho, é quem lhe dar a notícia,
morrendo logo depois numa expedição científica no Egito se não me falha a memória. E
assim, fecha-se a história de uma mulher que desde adolescência amou e enamorou o
seu único homem: Bento Santiago.
Querida Atir, depois desta enxurrada de palavras, prolixidade e exemplos, de
paixões e de amor, rendo-me às tuas palavras de “caríssimo”, de “homem pensante”, de
“sua admiradora”. Fazer o quê? Nada! Não tenho a têmpera dos fortes, o destemor dos
valentes. Se bebesse iria afogar as minhas mágoas num copo na mesa de um bar como
fizeram Noel e Vinícius, resta-me então, dizer-te: tu tens razão mulher de paixão!...
Do homem pensante,
Narvil

Autor: Rilvan Batista de Santana
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Carta para Cyro de Mattos
R. Santana
Prezado Cyro de Mattos.
Recebi o seu livro de contos “Berro de fogo” com dedicatória de 25.04, deste
ano. Fiquei feliz ser lembrado por um dos grandes escritores da Bahia, quiçá, do nosso
país. Porém, se a nossa amizade permite, peço-lhe licença para substituir de sua
dedicatória o termo “escritor” por “amigo”, pois não sou digno desse epíteto conferido
aos nossos homens de letras: “Este Berro de fogo e outras histórias” para o
prezado escritor– amigo -

Rilvan

Santana,

homenagem

e

amizade.

Itabuna,

25.04.2013, Cyro de Mattos”.
Existe gente que pensa que é necessária muita erudição, ser um ás da língua
portuguesa e versado noutros idiomas para ser romancista, contista, cronista, poeta,
dramaturgo, ledo engano, escrever ficção é cachaça, o germe está no sangue, é loucura...
Encher um texto de citações e referências, não significa que o sujeito é uma artista da
palavra, porém, significa que essa pessoa é um erudito, um intelectual, ou, um
pseudointelectual, geralmente, essas pessoas não produzem, mas vomitam e escrevem
ideias alheias até os seus últimos dias de vida.
Nessa linha de raciocínio que o artista da palavra não necessita erudição
convencional, mas imaginação e gênio, eu lembro-me que nos anos 60, a empregada
doméstica Carolina Maria de Jesus publicou seu livro com o título: “Quarto de despejo”
que se tornou Best seller nacional e foi traduzido para vários idiomas, hoje, é marco na
literatura feminina do país.
Estimado Cyro, li o seu livro e gostei de tudo, todavia, fiquei impressionado
com o conto “Berro de fogo”, não pelo tema e enredo, mas pela linguagem fácil, pela
poesia, pela força da natureza, pela riqueza subjacente da flora e da fauna, o conto
“Berro de fogo”, no meu jeito tabaréu de ser, não é prosa, sim, um grande poema escrito
em prosa.
Ali, a posse da terra e os posseiros são pano de fundo, o que se valoriza é o
conflito psicológico do homem em ceder ao desejo injusto dono da terra e não praticar a
lealdade, a amizade e a justiça, é que torna o conto um paradigma, pois muito já se
escreveu sobre o assunto de expansão de terra e expulsão de posseiros pela força. Ali,
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meu caro Cyro de Mattos, seu conto fez a diferença e o novo, o conflito de Dezinho em
matar o seu amigo, o velho Jovino e obedecer ao coronel Francisco Barreto Magalhães
Roboredo, o coronel dos olhos verdes, é o clímax da história de ”Berro de fogo”.
Dezinho homiziou-se na fazenda Vista Formosa, tangido do sertão dos Gerais,
não para fugir da justiça, mas para fugir de um problema existencial que foi a perda de
três dedos no estouro de um foguete e daí em diante ser chamado de “mãozinha” pelos
amigos e conhecidos e rejeitado pelas donzelas casamenteiras, mas por ironia do
destino, lá na fazenda Vista Formosa, é que matou o seu primeiro homem por tê-lo
chamado de “mãozinha” e ser achincalhado pelos demais.
Embora Dezinho tivesse sido aceito e valorizado pelo coronel Barreto, seu
complexo de inferioridade não diminuiu, o foguete deixou para sempre sua assinatura
não mão esquerda, o foguete deixou-lhe ferrado como se ferra um boi, porém, ele não
teria cometido deslealdade e matado Jovino nas Serras dos Quatro Porcos se o homem
que o acolheu, o coronel Barreto, não o tivesse empurrado para o buraco da maldade:
“Mãozinha, peste é o pagamento que você me dá? Se esqueceu de tudo que tenho feito
por você aqui nos meus pertences?”, então, Dezinho na casa do sem jeito, tirou a vida
do amigo, mais que amigo, mas aquele que lhe deu a arte de viver.
O seu conflito existencial não desapareceu ter feito o gosto do coronel dos olhos
verdes, ao contrário, mudou de tamanho, agigantou-se por ter derramado o sangue de
um inocente. Quê custaria ao coronel tê-lo deixado morrer da morte natural? Nada!
Além do mais, Jovino era dono de uma nesga de terra que se colocasse um jegue dentro
o rabo ficaria do lado de fora. Usura do coronel, sim! Mau caráter, sim! Jovino não,
Jovino o enfrentou e morreu traído pelo melhor amigo e algoz e não pelo covarde
coronel!...
O sangue de um inocente não deixou Dezinho em paz. As aparições do corpo de
Jovino vinham e voltavam na cabeça de Dezinho, cenas dantescas e noites
indormidas. Ele resolveu voltar para o sertão dos Gerais e lá trabalhou como ajudante
de vaqueiro uma maneira de honrar o seu pai que foi um vaqueiro de quatro costados na
fazenda do coronel Belmiro, mas o corpo de Jovino o perseguia e lhe rogava por justiça,
então, largou tudo e voltou para o Sul da Bahia para reparar o irreparável.
Não mais voltou para o coronel Barreto, foi trabalhar como leiteiro na Vila de
Santa Margarida Efigênia. Na Serra dos Quatis, ele ficou de espreita esperando o
coronel Francisco Barreto Magalhães Roboredo passar. Não demorou muito tempo o

21

coronel desceu pra cidade e no meio do caminho, no seu belo animal, Dezinho “berrou
fogo” nos olhos verdes do coronel...
Estimado Cyro, “Berro de fogo” além da boa prosa, tem um detalhe suis
generis, que não me lembro ter lido noutro lugar: é uma narrativa na primeira pessoa e
o protagonista quem conta a história ao escritor-leitor, isto fica evidente no desfecho
quando Dezinho lhe narra sua angústia: “Vosmecê quer saber se o sono voltou e eu
passei a ter meu sossego? Não voltou, Cyro. Deu agora pra infernar os meus
pensamentos a danação das duas mortes, a de Jovino e a do coronel Barreto...”
Às vezes, temos diferenças de ideias, mas reconheço sem nenhuma puxação que
o ilustre alitano figura entre os escritores e poetas baianos de expressão maior como
Jorge Amado, Adonias Filho, Telmo Padilha, Hélio Pólvora, Euclides Neto, Ildásio
Tavares, Jorge Medauar, João Ubaldo Ribeiro e Sônia Coutinho e no dizer do escritor e
jurista Marcos Bandeira na fundação da ALITA, “Cyro de Mattos, aqui, é o único que
pra ser imortal só precisa morrer”.
Porém, nem sempre os grandes homens são reconhecidos por seus conterrâneos
no seu tempo, foi assim com Jesus Cristo, Castro Alves, Paul Cézanne, Beethoven, Rui
Barbosa, Anízio Teixeira, George Cantor, Paulo Freire, Noel Rosa, depois de mortos,
vieram o reconhecimento e as honrarias. Tem sido assim com Cyro de Mattos pelo seu
temperamento difícil e franco, tem sido alvo de cizânias e ingratidões, a maioria dos
seus conterrâneos não sabe separar o homem limitado, pecador, efêmero, mortal, de sua
obra literária, ilimitada, atemporal, perene, eterna.
Porém, é necessário esclarecer que Cyro de Mattos não é o único escritor e poeta
que não goza de reconhecimento merecido, é cultural, coisa de povo subdesenvolvido...
Se Machado de Assis, José de Alencar, Drummond, Cora Coralina, Guimarães Rosa,
Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, tivessem nascidos lá fora, seriam tão festejados
tanto quanto William Faulkner, Ernest Hemingway, Sidney Sheldon, Morris West,
Oscar Wilde, Goethe, Dostoiévski e Gorki, pois deixando de lado a nossa inferioridade
tupiniquim, a nossa literatura é rica em quantidade de títulos, qualidade técnica e
criatividade.
Enfim, obrigado pelo presente, para mim foi uma honraria receber seu livro
autografado pelo Correio, de acordo o poeta: “Oh! Bendito o que semeia/ Livros…
livros à mão cheia…” Itabuna, 12 de maio de 2013.
Saudações alitanas,
Rilvan Batista de Santana
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CARTA PARA EGLÊ SANTOS MACHADO

Querida Amiga Eglê:

Obrigado por ter lido o meu ensaio: “O homem nasce para ser feliz?...” É a
primeira intelectual que tece alguns comentários sobre esse ensaio. Sua avaliação me
encheu de orgulho, pois, considero-lhe uma poetisa de grandes recursos literários e
intelectuais.
Porém, quero a priori, lhe dizer que não tenho nada contra a Igreja Católica,
considero uma instituição de importância única na história da humanidade, todavia, não
se pode negar historicamente, os seus percalços, não basta pedir “perdão”, ou
reconhecer “mea culpa”, faz-se necessário mudança de atitude exegética, filosófica,
política, administrativa – a igreja é a maior detentora de imóveis do planeta -, uma
igreja menos dogmática, menos conservadora, mais evoluída, mais atual, uma igreja que
corresponda às necessidades espirituais e temporais do homem do Século XXI.
Não li o livro: “Em nome de Deus” de David Yallop, mas li sua entrevista em
que ele coloca em cheque a morte por infarto do miocárdio de Albino Luciani, o “papa
sorriso” João Paulo I e desenvolve a tese de morte por envenenamento, após o papa
João Paulo I descobrir integrantes da máfia e escândalos de corrupção financeira no seio
de sua igreja escudado pelo Banco Ambrosiano, mais tarde, Ambrosiano Veneto.
Não se pode negar, agora, que a igreja católica dos Estados Unidos, irá pagar por
perversões sexuais de padres e bispos, milhões de dólares em indenizações de pedofilia.
É sabido, também, que o papa João Paulo II foi leniente, menos contundente e mais
diplomático nesse processo de apuração, hoje, essas vítimas tiveram com o papa Bento
XVI a força da reparação moral e material.
Como cristão não posso negar a Ressurreição de Jesus Cristo, seria um
contrassenso, mas como livre pensador, questiono alguns pontos da Bíblia, inclusive, a
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Ressurreição de matéria corruptível: “E, não o crendo eles ainda por causa da alegria, e
estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então, eles
apresentaram-lhe parte de um peixe assado, e um favo de mel; o que ele tomou, e comeu
diante deles”. (Lucas: 24: 41-43). Ora, o espírito não é matéria corruptível, não come
nem bebe...

Minha amiga Eglê, nós concordamos quando achamos que Deus não irá resolver
os meus e os seus problemas, as nossas desditas ou um Deus que pune, vingativo, um
Deus personalizado, mas discordamos quanto à natureza de Deus, por isto, eu sugeri a
teoria: “O mundo das possibilidades”, em três estágios de possibilidade: a) Necessárias,
b) Contingenciais e c) Reais. Não são possibilidades de oportunidades pessoais, mas
possibilidades lógicas, metafísicas e existenciais. Por isto, Eglê, sugiro-lhe um estudo
isento, mais aprofundado, mesmo que o texto seja longo, afinal, não se deve desprezar
as premissas e considerar somente a conclusão.

A nossa igreja nunca bateu palmas para Darwin, Galileu, Copérnico e outros
gênios da humanidade que contrariaram os seus princípios, é sabido por todos, se
patrocinou recente um estudo sobre a Evolução, acredito que foi por desencargo de
consciência ou outros interesses, mas esses textos jamais serão inseridos na sua exegese
porque contrariam o princípio da criação de Adão e Eva.

Não tenho formação teológica, não coloco em dúvida a minha fé, sou partidário
do dito que diz: “Religião, política e mulher não se discute se abraça”, porém, não tenho
fé ingênua nem romântica, por isto, sugerir o ensaio: “O homem nasce para ser
feliz?...”, onde discuto a felicidade do homem, seus problemas existenciais, a religião, o
valor da simbologia, Jesus Cristo e Deus.
Fiquei feliz querida amiga, quando li: “... essa é a frase final do texto e reflete o
meu pensamento sobre o assunto símbolo”, pelo menos concordou comigo quando digo
no final do Capítulo II: “Faz-se necessário dizer que essa simbologia contribui para
materializar o que é transcendente”, porém, Eglê, tu não me surpreendeste como boa
católica, que vai à missa todos os dias e participa da eucaristia, o uso da imagem é uma
segunda natureza!...
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Eu partilho do princípio do livre arbítrio, não acredito em destino nem
determinismo, quando nascemos, somos “uma tabula rasa”, à medida que crescemos e
amadurecemos, somos as nossas circunstâncias.
Enfim, demonstrei no ensaio “O homem nasce para ser feliz?...” – Leia-o em
link nos meus textos, na coluna à direita deste blog - , argumentos e fatos que o homem,
por natureza limitada, ele não nasce para ser feliz, mas para usufruir momentos de
felicidade, com sua devida vênia, permita-me discordar do desfecho de sua avaliação do
texto quando a poetisa diz: “E volto a afirmar: O HOMEM NASCE PARA SER FELIZ,
SIM! Você pode até não perceber, mas você, Rilvan, é um homem feliz. Muito feliz!”,
porém, digo-lhe: ele e ela não são felizes, mas têm momentos de felicidade!...

Do seu amigo com admiração e respeito,

Rilvan Batista de Santana

Itabuna, 24.05.2011.
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Carta para Eglê Santos Machado (II)
R. Santana
Estimada poetisa:

Quando em vez, eu sinto necessidade de jogar conversa fora com alguém que
conhece prosa e poesia ou faz prosa e poesia, segundo o nosso poeta Wagner Albertson,
a senhora é a nossa “Rainha das Letras”, não que a nossa terra não seja pródiga em
escritores e poetas, mas a única poetisa de nossa região que é: pesquisadora,
trovadoresca, acadêmica e poetisa clássica, além de divulgar a nossa literatura
tupiniquim para todo país através do seu site Itabuna Centenária (RSIC), coadjuvado
pelo Saber-Literário, uma ação cultural que, certamente, terá o reconhecimento da
comunidade pelo seu significado.
Não me considero poeta nem escritor nem mesmo “arremedo de escritor”,
talvez, um viciado leitor de boa prosa e bom verso quando o ócio é maior que a faina,
portanto, sinto-me livre para meter o bedelho, aqui, ali e acolá sem preocupação crítica,
linguística e filológica, mas como um amador das artes e da literatura. Certo, apenas,
que a poesia é a expressão maior do pensamento e a prosa é a expressão menor do
pensamento, pois enquanto a primeira, é analítica e sintética; o segundo gênero, é
discursivo e prolixo.
Poetisa amiga, no início deste ano, eu fui a Salvador em missão familiar, mas
quando o tempo me foi conveniente, dei uma circulada nos seus principais
shoppings. O shopping é um mundo encantado, é a sofisticação da feira-livre dos novos
tempos, vende-se tudo, desde o alimento e vestuário até o apartamento com carro de
último modelo na garagem. Porém, amiga, quando eu vou a um shopping, não sacio
minha gulodice na praça da alimentação, mas sacio o meu interesse por livro.
Ultimamente, gosto de ler as biografias dos grandes homens do passado e do presente,
no passado não existe fonte maior do que Plutarco. Nessa breve estada na capital baiana,
tive a curiosidade de bisbilhotar a nossa literatura tupiniquim, exceto Jorge Amado e
Adonias Filho, não encontrei outros escritores da região do cacau, nenhum título dos
nossos homens das letras.
Não pense minha amiga que sou do time “quanto pior, melhor”, não, ficaria feliz
se tivesse encontrado em nossa capital, pelo menos, as nossas ideias em forma de verso
e prosa nas vitrines das livrarias de Salvador, ou quiçá, nas vitrines das livrarias de todo
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o país, mas pareceu-me, en passant, que ainda não temos fôlego ou não temos marketing
suficiente para exportar as nossas produções literárias, por isto, lamentei... Não sei
como alguém, daqui, atreve-se gabar que tem livros traduzidos na Alemanha, na França,
na Itália, na Espanha, e, suas obras não chegam nem na capital do seu estado.
Nossa obra literária não é menor, é que ainda não dispomos de estrutura de
marketing ou apoio financeiro necessário para vê-la publicada, aqui, ali e alhures, se não
houvesse a internet e a informática, essas obras jamais seriam conhecidas fora do nosso
contexto social.
Nós somos ricos em talentos literários, afora Jorge Amado e Adonias Filho,
nomes como Clodomir Xavier, Walker Luna, Helena Borborema, Manoel Fogueira,
Dantinhas, Valdelice Pinheiro, Gil Nunesmaia, Firmino Rocha, Minelvino, Firmino
Rocha, Adelindo Kfoury, José Bastos e Telmo Padilha honram o planeta letras do
cacau. Firmino Rocha, por exemplo, tem seu poema “Deram um fuzil ao menino”,
inscrito no Portal da ONU.
Querida amiga, eu não me atrevi registrar os talentos vivos, não por lapso de
memória, negligência ou despeito, mas pelo fato da quantidade de poetas e escritores de
indiscutível qualidade literária. Os nossos romances, além de refletirem a saga do cacau,
os seus personagens refletem as emoções e os valores morais universais. As nossas
poesias e os nossos poemas são versos de paixão, de amor, de vaidade, de orgulho, de
ódio, de traição, de fidelidade, de egoísmo, de coragem, de covardia, de ousadia, mas
encerram, também, mensagens de autoestima, de consciência ecológica, de felicidade e
de paz.
Enfim, grande poetisa, esta carta aberta tem o objetivo de alimentar nossa
amizade poética, mas o objetivo maior será despertar o interesse de autoridades e
entidades públicas responsáveis pela nossa cultura para criação de projetos e políticas
públicas de incremento e apoio aos nossos artistas e aos nossos escritores e poetas do
verso e da prosa. Os nossos construtores da palavra, os nossos construtores do
pensamento contemporâneo, devem alçar voos mais alto e não ficarem circunscritos a
uma cultura bairrista e regionalista.

Com apreço e amizade,
Rilvan Batista de Santana

Itabuna, 09. 02.2014
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Carta para Eglê Santos Machado (Tréplica)

Querida amiga Eglê,

Recebi, hoje, sua amável carta e quero, a priori, lhe agradecer por ter tido a
gentileza de responder a minha carta publicada, ontem, no “Saber - Literário”, embora
tenha “pegado pesado” comigo quando diz: “Acho meu caro amigo que terás de
escolher entre ser cristão e ser livre pensador, pois se questionas a Ressurreição...”
Não tenho autoridade teológica para negar a Ressurreição, porém, coloco sob
suspeição alguns aspectos da narração bíblica e atribuo às sucessivas traduções da
Bíblia até os nossos dias e por ser um assunto que suscita interpretação diversa,
prometo-lhe no decorrer desta missiva voltar ao assunto.
Desculpe a minha prolixidade, quando escrevo, um rio caudaloso brota dentro de
mim, que a custo, procuro manter o rumo do barco das ideias, como se fosse uma casa
fácil de construir, o acabamento é que demanda tempo. Não demoro na construção do
texto, mas na hora dos retoques... tiro uma vírgula daqui acrescento outra acolá, mexo
nos pontos de exclamação e interrogação, substituo palavras, vejo e revejo as
concordâncias, aí o bicho pega!...
Peço-lhe que não transformemos as nossas controvérsias em réplicas e tréplicas
à moda de Rui Barbosa e Ernesto Carneiro Ribeiro, eu não tenho estofo intelectual para
sustentar por muito tempo uma discussão exegética e teológica, os meus parcos
conhecimentos denunciariam a minha ignorância, principalmente, no enfrentamento de
uma intelectual e religiosa do seu porte.
Sua carta lembrou-me um frei amigo que após ler “O homem nasce para ser
feliz?...”, perguntou-me reiteradamente o que entendia por Eucaristia, Moral e outras
coisas... Não lhe respondi. Ele tem jeito de mestre-escola e usa muito a maiêutica
socrática, não sei se deliberadamente ou como mecanismo de defesa para não cair em
contradição.
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Não sei se é do conhecimento da egrégia poetisa que Sócrates envenenava o
espírito das pessoas com perguntas capciosas de tal forma que deixava o seu
interlocutor aparvalhado. Não sei se é no livro de Mênon ou de Górgias, que Sócrates
pede ao sofista que definisse a virtude e o pobre diabo que já tinha feito mais de mil
discursos no Areópago sobre a virtude, rende-se à ignorância de não saber o que é
virtude.
Noutro trecho de sua carta, pergunta-me: “Amigo, já ouviste... falar do milagre
Lanciano...”, confesso-lhe que “en passant”, porém, um mês atrás, a Dra. Sione Porto,
gentilmente, enviou-me um slide Lanciano, aí, pude me aprofundar na história.
Aprofundei-me também, faz algum tempo, no Santo Sudário e nas chagas do Padre Pio,
que são mistérios de fé, acho essas discussões estéreis...
No ensaio que elaborei: “O homem nasce para ser feliz?...”, recorro ao valor da
simbologia para materializar a fé e o valor da oração como único meio de conversar
com Deus... A História das Religiões prova o que afirmei nesse ensaio: Jesus Cristo,
recolhia-se para orar, assim como Maomé, Moisés, Buda, Lao Tsé, Confúcio, mais
recente, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Madre Tereza de Calcutá e a nossa
Venerável Irmã Dulce. Porém, a Eucaristia é o símbolo maior da religião católica, a
presença de Jesus Cristo no pão e no vinho durante a Consagração: "E, tomando um
pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por
vós; fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice,
dizendo: Este é o cálice da Nova Aliança [ou Novo Pacto] no meu sangue derramado
em favor de vós." (Lucas 22:19-20, e também Mateus 26;26-29, Marcos 14:22-25, I
Coríntios 11:23-26), agora, a fé dá o desfecho da transubstanciação que é transformação
da matéria no Corpo e no Sangue de Jesus Cristo e acho que estamos afinados neste
mister por dogma.
Todavia, ao que parece, não estamos afinados em relação à Ressureição, por um
lado Eglê, tu sustentas uma fé sem discussão quando dizes: “Rilvan, amigo, TUDO
ISTO É MISTÉRIO DE FÉ”.
Não sou um “pensador” como não sou um escritor, sou um livre ser pensante e
um escrevinhador, Deus deu a mim e aos demais seres humanos essas potencialidades,
necessário se faz, transformar em atos essas potencialidades, por isto, levantei no ensaio
“O homem nasce para ser feliz!...”, o dogma da Ressurreição, não Ressurreição em si,
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mas a transformação de espírito em matéria corruptível, em corpo físico: “Tocai-Me e
olhai que um espírito não tem carne nem ossos”. Porém, Santo Inácio acrescenta: “Eles
tocaram n’Ele e acreditaram. Esta comunhão estreita com a Sua carne e o Seu espírito
ajudou-os a enfrentar a morte e a ser mais fortes do que ela. Após a ressurreição, Jesus
comeu e bebeu com eles, como um ser de carne, quando Se tinha tornado um só espírito
com o Pai. Recordo-vos estas verdades, bem-amados, sabendo que esta é também a
vossa profissão de fé.” (Santo Inácio de Antioquia (?-c. 110), bispo e mártir Carta à
Igreja de Esmirna- Evangelho Cotidiano). Ora, minha amiga, mesmo um ato da
Providência, é discutível, é um assunto que dá pano pra manga...
Por que sou cristão? A resposta é a mesma dada por São Pedro: “Senhor, para
quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna”. Além disto, minha amiga Eglê, tu
não podes afirmar que sou ateu. Apenas, sem presunção e sem beatitude, eu creio num
ser Superior que o homem chama de Alá, Jeová ou Deus, e, na linha São Tomé, sou um
cristão. Sou apaixonado por Jesus Cristo e sua palavra, porque ao contrário de Moisés e
Maomé, ele só pregou o amor e a paz, foi o único homem na História que se entregou na
morte de cruz para justificar sua doutrina.
Ainda rapaz, li “Quo vadis”, livro escrito pelo polonês Henrik Sienkiewcz, que
me impressionou o massacre sofrido pelos cristãos primitivos na época de Nero e a
força da resistência e da fé daquele povo. Embora, saibamos que o livro é literatura, o
livro deve ter sido escrito pelo polonês após uma exaustiva pesquisa histórica do
Império dos Césares face à convicção da leitura.
No epílogo, inesperadamente, aparece Jesus Cristo, e, São Pedro pergunta-lhe:
“Quo vadis, Domini? (Aonde vais, Senhor?), Jesus Cristo responde-lhe: “Já que
abandonas o meu povo, vou à Roma para ser crucificado outra vez”. São Pedro volta ao
seu pastoreio e diz a lenda que morreu crucificado depois de cumprir o seu ministério,
em morte de cruz de cabeça para baixo para não ser igual ao seu Mestre.
Na tua amável carta, tu dizes: “... pois se questionas a Ressurreição de Jesus em
corpo e alma significa que questionas também a encarnação do Cristo no seio de uma
Virgem por obra e graça do Espírito Santo”. Cara amiga, eu não sei de onde surgiu esta
ideia, se eu negasse esta possibilidade, atestaria o meu desconhecimento do fenômeno
partenogênese, que é a reprodução sem fecundação, isto é, o ser tem mãe, mas não tem
pai, é o caso do zangão.
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Quando estudei o “científico”, no Colégio Estadual de Itabuna - CEI, em mil
novecentos antigamente, o meu professor indicou um livro de Biologia, não me lembro
do autor, que trazia a história de partenogênese duma jovem inglesa que pariu sem
conjunção carnal. Então, negar a encarnação de Jesus Cristo por uma virgem, seria
desconhecer esse fenômeno.
Além do poder da Providência, Nossa Senhora se proclama: “Porque olhou para
sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as
gerações.” (Lucas 1,48). Se tu lerdes a carta de Públios Lentúlios ao imperador César, tu
irás encontrar, naquela época, referências sobre a santidade da jovem Maria, filha de
Joaquim e Ana da linhagem de Davi. Portanto, amiga Eglê, a encarnação de Jesus Cristo
por uma jovem judia virgem, é um fato e não um conto romântico.
Também, não tenho subsídios nem autoridade para negar a transfiguração de
Jesus Cristo no monte Tabor, que embora seja um fenômeno raro, hoje, a ciência
registra essa transformação da matéria. Os espíritas falam de períspirito que é mais ou
menos algo que envolve o espírito, ou seja, estado de transfiguração.
Como vedes prezada amiga Eglê, eu não fui leviano na elaboração do ensaio: “O
homem nasce para ser feliz?...”, acho que não faltou pesquisa e erudição. Eu pesquisei
alguns aspectos existenciais do homem, porém, faltou em mim uma inteligência mais
aguçada para desenvolver e clarear o que eu escrevi. Não culpo os leitores por não
compreendê-lo, culpo a mim por tê-lo divulgado antes de esgotar todos esses
questionamentos.
Enfim, te agradeço mais uma vez a possibilidade que estou tendo de explicar aos
meus amigos leitores o meu pensamento.

Cordialmente,
Rilvan Batista de Santana

Itabuna, 26 de maio de 2011
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Carta para Helen K. Friedman
R. Santana
Querida Amiga Helen:

Depois que tomei duas doses cavalares de caipirinha (pobre tem alergia a
whisky), li e reli sua amável carta. Quando a recebi pelos Correios, no meio de um
calhamaço de faturas de cartão de crédito, contas de telefone, internet, lojas de roupa,
lojas de calçados, prestação de carro, eu estranhei que não tivesse usado o Whatsapp, o
e-mail, o "MSN Messenger", então o Skype, mas usou o tradicional meio de
comunicação: a carta. Pensei que os jovens tivessem extinguidos velhos meios de
comunicação, o seu gesto diz que não.
Não existe situação mais desagradável, minha cara Helen, do que em uma sala
que se espera alguém ou alguma coisa, as pessoas debruçadas em seus celulares,
enviando ou recebendo mensagens, é um silêncio fúnebre, é um silêncio que incomoda,
comunicação às avessas, a pessoa está ali e não se encontra ali, é o fim das relações
próximas, é o fim do toque e dos afetos, do olho no olho, é o fim do tête-à-tête, é o fim
da conversa.
Gentileza gera gentileza, portanto, quero lhe agradecer pela amável cartinha que
me enviou. Sua preocupação com a minha saúde, com as minhas produções literárias,
com as produções literárias do Sul da Bahia, os comentários que fez sobre o momento
político e econômico adverso do nosso país, mesmo morando distante, aí na terra o Tio
Sam, são conjeturas atuais.
A minha saúde está sob controle, não me descuido do check-up médico anual,
porém, as doenças não mandam recado, quando menos se espera, elas aparecem de
forma abrupta, às vezes, agressivas. Lembro-me de um saudoso colega que levou seu
irmão, às pressas para o hospital, lá ficou, morreu de um infarto fulminante, e seu irmão
voltou para casa alguns dias depois. Eis o exemplo, minha estimada Helen, das
surpresas que a vida nos reserva.
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Política para mim, não cheira nem fede, eu sei que o homem é um animal
político, aprendi com Aristóteles, mas reservo-me o direito de não tecer comentário,
nem a favor da situação nem da oposição, os políticos são farinha do mesmo saco, eles
não estão preocupados com o próximo, mas quem está próximo, notadamente, sua
família e seus amigos. Enfim, minha cara Helen, eu concordo com o sempre lembrado
Mário Covas, que disse: “Que bom seria se apenas um político pegasse febre aftosa,
assim, todo rebanho teria que ser sacrificado”.
O Sul da Bahia é um celeiro de expressão cultural, temos aqui bons escritores,
temos aqui bons poetas, temos aqui bons músicos, temos aqui bons letristas, temos aqui
bons intérpretes, temos aqui bons artistas plásticos, temos aqui bons atores, ou seja, é
uma terra abençoada pelo deus da criatividade. Dispensa-se falar dos que já se foram,
pois todos têm seus nomes inscritos na memória do povo, portanto, faz-se necessário
tecer alguns comentários no parágrafo a seguir, aos que estão vivos, e puxando brasa
para minha sardinha, irei falar dos meus autores preferidos.
Daí de longe, talvez você não os conheça, mas gosto da prosa e da poesia de
Florisvaldo Mattos, da prosa de Aleilton Fonseca, dos textos de Ruy do Carmo Póvoas,
dos textos de autoestima de João Batista de Paula, da poesia de Ceres Marylise, de
Lourival Piligra Pereira Júnior, de Wagner Albertsson, de Eglê Santos Machado, de
Oscar Benício dos Santos, de Joselito dos Reis e de Genny Xavier. Estes são os poetas e
escritores regionais que aprecio e tenho admiração.
Não tenho produzido tanto quanto gostaria de produzir, falta-me inspiração,
criatividade, não prazer pelo trabalho, eu gosto de escrever, gosto de literatura, todavia,
eu não descobri (talvez nunca descubra) ainda o veio da mina: um livro diferente.
Observo como autodidata, que os escritores e poetas consagrados, foram consagrados
não pela quantidade de sua escrita, mas pela qualidade, pela diferença, alguns poetas e
escritores se consagraram, apenas, com um livro.
Machado de Assis escreveu poesias, crônicas, ensaios, contos, novelas,
romances, porém, se popularizou com “Dom Casmurro”. Sidney Sheldon, escritor e
roteirista norte-americano, escreveu muitos romances, muitos roteiros, o seriado “Casal
20”, no entanto, o “Outro Lado da Meia Noite” é o livro de cabeceira do seu leitor. O
poeta, escritor e político italiano Dante Alighieri, deixou para sempre sua poesia épica:
“Divina Comédia”. Menos dramático, mais sonhador, Miguel de Cervantes, hoje é
conhecido pela bravura romanesca de Sancho Pança em “Dom Quixote”. Quem ainda
não assistiu ao filme ou leu o livro “O Conde de Monte Cristo”? Acho que poucas
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pessoas deixaram de assistir esse filme ou não leram esse romance de Alexandre
Dumas. Mário de Andrade, poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, folclorista e
ensaísta brasileiro, um dos pais do nosso Modernismo, ficou conhecido com seu
romance Macunaíma. O nosso maior escritor de epopeia, Euclides da Cunha, ficou
lembrado para sempre com “Os Sertões”. Quem não se comoveu com a história de
Ernest Hemingway, “O velho e o mar”? Nenhum vivente que o tenha lido ou assistido o
filme. Outro romance que virou filme: “Zorba, O Grego” de Níkos Kazantzákis, ficou
pra história da literatura universal. Não se pode esquecer do britânico George Orwell, e
seu livro revolucionário e profético: “Grande Irmão”, o “Big Brother” dos nossos dias.
Walt Disney foi pioneiro nas histórias infantis animadas, deixou um legado que
ainda hoje, mexe com a imaginação de nossas crianças, porém, ele era mais
empreendedor do que escritor cinematográfico, suas histórias infantis têm uma
diversidade de autores, portanto, ele não serve para justificar a nossa tese, mas para
ilustrar quão significativo é esse ramo da literatura.
Aqui, em nosso país, o pioneiro de histórias infantis, sem sombra de dívida, é o
paulista Monteiro Lobato com sua coletânea: “O Sítio do Pica Pau Amarelo”. Dentre os
autores mais recentes, o mineiro Ziraldo Alves Pinto, “Ziraldo”, com o “Menino
Maluquinho”. Ana Maria Machado, escritora de obras infanto-juvenis de mancheia,
celebrizou-se com o livro: “De olho nas penas”. Maurício de Souza à moda Walt
Disney, consagrou-se com as histórias animadas nas TVs e em gibis: “A Turma da
Mônica”. Não podemos esquecer: “O Meu Pé de Laranja Lima” (José Mauro de
Vasconcelos); “O Pequeno Príncipe” (Saint Exupéry), e “O Menino do Dedo Verde”
(Maurice Druon).
Portanto, minha nobre doce amiga Helen, no ocaso da vida, nunca produzirei
para ser divisor de nenhuma literatura, as minhas produções não são conhecidas sequer
dos meus conterrâneos, sou um escritor “sem nenhum leitor”, daqui uns dias instituirei
um prêmio para quem for meu leitor e, como a Mega Sena, ficará acumulado. Escrever
por escrever alimentará o meu vício, mas não satisfará meu ego, lá no fundo do meu ser,
sempre terei a sensação de fracasso.
Querida Helen, aqui não vai nenhum comentário desairoso, apenas à guisa de
exemplo, para lhe dizer como dói não ser reconhecido, seu trabalho passar ao largo,
aqui, um poeta que não herdou o talento de Fernando Pessoa, migrou para o conto e a
crônica, não reconhecido, aventurou-se escrever um romance que nada vendeu (“O livro
é uma mercadoria como qualquer outra; não há diferença entre o livro e um artigo de
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alimentação. (...) Se o livro não vende é porque ele não presta” - Monteiro Lobato).
Então, ele cansado de escrever para adulto, no ocaso da vida, na casa do sem jeito,
desembarcou com mala e cuia na literatura infanto-juvenil, pelo jeito da carruagem o
destino de suas produções será o sebo. Não tenho o mesmo desprendimento desse
escritor, por isto, não estou produzindo.
Certamente, Monteiro Lobato teve seu olhar de editor acentuado, embora
grande escritor, movia-lhe o interesse do lucro, nem sempre o livro que não vende é
ruim. Hoje, o livro além de ser bem escrito, criativo, é necessário um suporte de
marketing por detrás para se tornar vendável. Se o autor não tiver “nome”, se a crítica
especializada não lhe for favorável, se a mídia não lhe ajuda, o seu livro emperra e não é
vendido. As más línguas contam que Paulo Coelho quase não vendeu seu primeiro livro.
O grande poeta Manuel Bandeira custeou suas produções literárias, pois não conseguia
editor, suas obras não davam lucro...
Amiga Helen, com o advento da Internet, das Redes Sociais, de Sites e Blogs,
o livro impresso perderá espaço para os digitais. Hoje, existe uma grande produção de
E-Books, além do fácil acesso, os livros virtuais são mais fáceis de vender, os
aplicativos de downloads, baixam e imprimem um livro em alguns minutos, afora o
alcance de milhares de internautas para sua divulgação em tempo recorde. Acredito que
num mundo globalizado, de informação à distância, instantânea, tempo e imagem reais,
o livro de papel, no formato tradicional, será substituído pela literatura virtual e
condensado: - os minicontos, os poemetos, os sonetos, e os poemas haicai.
Enfim, minha querida amiga Helen, eu espero não ter sido prolixo, esforceime para lhe colocar a par dos últimos acontecimentos culturais da terra que já foi do
cacau e justifiquei não ter mais produzido. Que Deus lhe proteja, que demore aí,
somente, o tempo suficiente para concluir o seu doutorado em línguas neolatinas, depois
volte para ensinar o que aprendeu aos jovens de nossas universidades públicas
tupiniquins. Cordialmente, Narvil. Itabuna, 09 de junho de 2016.

Autoria: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons
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Carta para Jesus Cristo
R. Santana

Senhor Jesus, não sou nenhum teólogo, não tenho a sabedoria dos exegetas para
esmiuçar a Sua palavra, cada parábola, cada parágrafo do Seu Livro Sagrado, também para
mim e para os simples seria de somenos importância, o importante, é Lhe abrir o meu coração
e lavar a minha alma.
Não estou Lhe escrevendo para pedir riqueza, poder, conhecimento ou longa vida,
mas, estou Lhe escrevendo para solicitar o perdão dos meus pecados, aumentar a minha fé,
paz de espírito, e a sabedoria de Salomão para entender os desígnios de Deus e a coragem e a
resignação de São Francisco para aceitar as atribulações dos meus últimos dias. Sei que não
alcançarei a fé e a paz espiritual de São Francisco para tratar a Morte como irmã, porém,
reconheço que é a única porta para chegar ao Senhor. Sei que serei atendido por Sua
Misericórdia na remissão dos meus pecados e na Sua promessa de Ressurreição e Salvação,
pois o Senhor empenhou a Sua palavra para aqueles que Lhe procurassem e eu creio Nela.
Não fui um jovem dissoluto e nem um adulto mau e insensível ao próximo, aos olhos
do mundo, porém, valorizei mais as coisas da carne e persegui uma felicidade fútil, efêmera.
Hoje, é difícil para o homem pecador separar as coisas do mundo das coisas do espírito e
abençoado é aquele que antes de expelir o seu último fôlego de vida concebeu essa graça.
Cristo Jesus, eu agradeço-Lhe a oportunidade de Lhe mandar essa carta e revelar para
o mundo o quão surdo fui para o Seu chamamento, dizer ao mundo que não é a dor e o
sofrimento que suavizam e refrigeram a minha alma, mas é ter a certeza de que o Senhor
perdoará os meus pecados e dar-me-á Sua bênção.
Do seu filho,
Renascido

Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons
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Carta para João Batista de Paula
R. Santana

Estimado escritor, eu gosto de escrever carta para os amigos, porque a escrita
fica e a palavra voa, ademais, eu inspiro-me em Machado de Assis, Rilke, Kafka, Mário
Vargas Llosa e tantos outros escritores que usaram muito esse expediente da palavra
escrita para amigos e mulheres amadas. Nem todo mundo tem o dom da fala, é
necessário um raciocínio rápido e lógico para não se cometer gafe ou injustiça,
todavia, a palavra escrita é medida, pesada e analisada antes de ir para o papel.
Ultimamente, evito escrever carta para os amigos, principalmente, se a carta é
mais uma apologia, um louvor público. Como bom geminiano coloco tudo pra fora, de
espírito desarmado, com simplicidade, digo tudo que sinto, francamente, sem sutilezas,
sem ardis, com fidelidade canina e generosidade, fico feliz com o sucesso alheio, não
me move mesquinhez nem egoísmo, sou feliz se posso partilhar minha felicidade.
Às vezes, sou decepcionado com a pequenez, o egoísmo e a falta de
generosidade de certas pessoas. Não faz muito tempo, sofri uma advertência
institucional e o principal signatário, eu havia lhe elogiado (pra surpresa e contragosto
de muitos que não gostam dele) em carta aberta e sua obra literária, um mês
antes. Não me arrependi dos comentários que fiz de sua obra, os problemas pessoais
não podem interferir na produção da palavra, a prata da casa deve ser valorizada
sempre, não sei se ele fará história como fizeram Jorge Amado e Adonias Filho,
escritores do Sul da Bahia que ficaram nos anais da Academia Brasileira de Letras
(ABL), que se dê tempo ao tempo...
Caro João de Paula, eu ouvi atento suas queixas por não ter sido convidado
para nenhuma das nossas academias de letras: não sei se irá lhe servir de consolo,
porém, muita gente de estatura universal declinou essa honraria sem prejuízo para sua
produção literária ou filosófica, de chofre, eu lembro-me dos escritores e filósofos
existencialistas, Simone Beauvoir e Jean Paul Sartre que dispensaram a mãe de todas
as academias: L´ Academie Française, instituição fundada sobe o reinado de Luis XIII,
no ano de 1635 de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Meu caro João de Paula, quem leu “Farda, fardão, camisola de dormir”, do
nosso gênio das letras, Jorge Amado, irá perceber que as articulações, os golpes
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baixos, as condutas desairosas, os mexericos, as picuinhas, o tráfico de influência,
o status quo do postulante e a política precedem e é condição sine qua non
à imortalidade. Não faz muito tempo o escritor baiano, lido em vários países, Antônio
Torres, foi preterido pelo jornalista do Sistema Globo, Merval Pereira, homem de um só
livro e várias reportagens, para Academia Brasileira de Letras – ABL. Portanto, meu
caro João de Paula, não subestime o seu trabalho nem iniba seu veio criativo por não
integrar nenhuma dessas instituições, pois se sua obra for original, criativa,
consistente,

tiver

fôlego,

ela

sobreviverá

às

intempéries

de

injustiças

e

incompreensões.
Li os seus livros: “Proibido Ler – a bela face do mal”, “A Bíblia do Inconveniente
– impossível acontece” e “Viva Bem – Que Deus Lhe Ajude a Gozar”, que se
caracterizam por mensagens de autoajuda e mensagens de humor. Seus livros lidos an
passant, eles parecem expressar uma subliteratura, todavia, numa análise acurada,
nota-se que são mensagens significativas, não mensagens à moda de Nostradamus
que profetizou sinistro e apocalipse, mas são mensagens positivas e cotidianas de
ajuda ao próximo.
Por outro lado, seu lado humorístico, hilariante, me faz lembrar o humor
espirituoso de Luis Fernando Veríssimo e as sátiras humoradas de José Simão, lá atrás,
no Brasil colônia, lembra-me Gregório de Matos, o “Boca do Inferno”. Não é fácil fazer
alguém rir, para os críticos desavisados, texto de humor não é de grande valor
literário, ledo engano quem assim pensa, porque são textos que requerem imaginação,
sutileza e perspicácia na elaboração.
Não se pode subestimar quem escreve mensagem deste teor: “... Faz parte da
boa educação desejarmos ao próximo: um bom dia! O melhor de tudo é fazer algo para o bem
da humanidade. Pensando e agindo assim: Hoje todas as pessoas que passarem no meu dia, devo
fazer algo para vê-las felizes. Mas, devo ser o bom exemplo no começar o dia feliz...” Assim é o
conteúdo dos livros de João de Paula, mesmo aquelas fábulas compiladas na internet, ele dá
uma roupagem diferente e as histórias ficam mais bonitas e encerram uma lição de vida.
Quando lhe conheci, tive a impressão que não enxerga o defeito do outro, mas busca
uma qualidade no outro que fará dele seu amigo sempre. Hoje, meu caro João de Paula, é raro as
pessoas pensarem assim, a maioria prefere enxergar o cisco no olho do seu próximo do que
retirar a trave do seu olho. Portanto, faço a ilação que tem tido muitas decepções por ser uma
pessoa simples, idealista, bom caráter, incapaz de promover o mal, cheio de ilusão, pois
permaneça assim, a existência poderá lhe trazer alguns dissabores, mas a vida lhe será leve e
feliz.
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Prezado uruburetamense, o ciúme, o preconceito, a inveja e a presunção não deveriam
ser moedas correntes entre os artistas da palavra, afinal, o Sol ilumina todos os homens, alguns
preferem ficar na sombra, portanto, classificar as produções artísticas e literárias de boa ou má
qualidade, é negar a criatividade, a sistematização, o que é considerado pelos críticos de ruim,
hoje, amanhã será coisa de gênio e a história da arte e literária não me deixam mentir:
Baudelaire não foi reconhecido no seu tempo; Fernando Pessoa foi reconhecido um pouco antes
de morrer; não faz muito tempo Jorge Amado era autor censurado e rejeitado nas escolas
públicas e privadas pelo linguajar coloquial e pornográfico; Beethoven morreu no ostracismo
junto com sua obra, os quadros de Paul Cézanne e Van Gogh não lhes sustentavam, atualmente,
valem milhões de dólares pelos marchands e agenciadores.
Quando tive a honra de lhe conhecer, sua esposa, a poetisa Expedita Maciel
completou de maneirasuis generis sua apresentação: “... Este é o único cearense que conheço
que não trouxe em sua bagagem, toalhas, lençóis, redes e panelas pra vender, mas trouxe livros
e cultura para os itabunenses”. Como não os conhecia, fiz uma cara de muxoxo, fiquei com o
pé atrás, a distinta senhora subestimar seus conterrâneos comerciantes, mas, ela completou:
“não que o comércio ambulante não seja importante, é que o meu marido é um poeta”.
João de Paula é mais do que um poeta, é um escritor, é um sonhador, é um missionário
da palavra, suas mensagens são pedagógicas e de autoajuda, quem lê-lo, por maior que seja o
problema que estiver atravessando, encontrará em sua palavra a força necessária para solucionálo. Depois de dois dedos de prosa com João de Paula, descobre-se que seus ideais estão acima
de suas limitações humanas. É um homem despojado, sem ambição material, seu sonho maior é
ver seu vizinho feliz, sua rua feliz, o mundo feliz!...
Por isso, meu caro João, dê-me licença poética para parafrasear Lilian Tonet, as pessoas
não entram em nossa vida por acaso, sempre existe uma razão de ser, um propósito do destino,
algo que o entendimento humano não conhece, mas não é por acaso que elas permanecem.

Cordialmente,
Rilvan Batista de Santana

Itabuna, 15 de setembro de 2013.
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Carta para Judite
R. Santana

Querida amiga:

Recebi sua carta cheia de elogios às minhas produções literárias, além de fazer
alguns questionamentos sobre literatura que espero respondê-los à medida que coloco as
minhas ideias no papel. Não lhe responderei sobre os seus elogios, não são verdadeiros,
não sou escritor, sou um escrevinhador de futilidades, sei que seus elogios não passam
de eufemismos, estímulos de um coração generoso para que eu continue nessa atividade
solitária da escrita. Porém, quero lhe agradecer pelas perguntas literárias que me fez em
sua carta, pois terei a oportunidade de expressar o que penso sobre a poesia e a prosa no
mundo atual em que o pensamento não é mais atributo do homem, mas da máquina
informatizada.

Querida amiga, eu sei que você já tem respostas para suas perguntas, conheço
sua erudição literária, talvez ignore a literatura de nossa terra do cacau, notadamente, a
prosa e a poesia dos escritores vivos, mas quem gosta de Jorge Amado ou Adonias
Filho, pouco irá aprender com os que vieram depois. Jorge Amado narrou a saga do
cacau assim como Homero narrou a epopeia dos gregos em sua Ilíada e Odisseia.

O caxixe, a derrubada das matas para expansão do cacau, os coroneis, os
jagunços, a religiosidade das matronas, os amancebamentos, o incesto, o cabaré, o voto
de cabresto, a política feita com clavinote, o baixo meretrício, o navio, a preocupação
com a construção do cais para exportação do cacau e a incipiente ferrovia IlhéusItabuna são ingredientes que permeiam a obra de Jorge Amado e é a história da
civilização cacaueira.
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Hoje, minha amiga, os tempos são outros, a sociedade tem outras necessidades e
aspirações, a cultura está mais efervescente, multiplicaram-se os artistas, os poetas e os
escritores vomitam o saber velho e escrevem coisas sem significado, todo mundo faz
poesia livre e todo mundo é escritor e publica livro (produção independente), a literatura
regional está falida.

Judite, não existe aqui como lá obra distinta, marcante, aqui ainda não surgiu
uma Clarice Lispector, uma Rachel de Queiróz e nem a sensibilidade de uma Cora
Coralina, o gênio de um Fernando Pessoa, um Drummond, um Pablo Neruda... Aqui,
amiga, existe gente com mais talento de marqueteiro do que de poeta e escritor, gente
que se preocupa mais em divulgar e aparecer na mídia, em vernissage, noite de
autógrafos, festejados com diplomas, comendas, títulos honoríficos e lançamentos
badalados do que produzir obras que dignifiquem a literatura e a arte, gente que usa e
abusa do princípio de Joseph Goebbels, que, “uma mentira repetida ganha foro de
verdade” e acomoda-se em sua produção fútil, sem significado social e histórico e não
persegue uma forma nova de fazer arte e literatura, a exemplo de Baudelaire, Balzac,
Paul Cézanne, Picasso...

Por isso, Judite, eu tenho rejeitado o epíteto de escritor (não é demagogia), assim
não terei compromisso com a história, não quero ser mais um na enxurrada do
esquecimento nem mais um na consciência crítica dos meus algozes, eles não perderão
tempo em análise de bobagem. Não desejo que alguém me chame no futuro de
“narcisista”, “manipulador”, “maquiavelista”, “arremedo de escritor”, “sorrateiro” e
“plagiador”, se declaro por escrito o limite de minha ignorância. Se os meus inimigos
forem justos e éticos, reconhecerão que tudo que produzir decorre de minha história de
vida, da minha leitura do mundo, das minhas reflexões literárias, de fatos pessoais, e,
não de experiências alheias, porque o meu estilo é único, é minha impressão digital.

Judite, eu sou escrevinhador há muito tempo, porém, a falta de recurso
financeiro nunca me permitiu publicação independente. Hoje, com o advento da
internet, a divulgação de minhas ideias, dos meus textos, não é mais empecilho, desde
que o conteúdo produzido seja de domínio público e fiz isso sem outra preocupação,
senão, captar leitores, e, em 8 anos publiquei um farto material literário licenciado pela
Creative Commons nos principais sites do país e Portal Domínio Público - MEC, além
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de algumas inserções em editoras do Rio e de São Paulo, isso gerou algumas antipatias
e a resistência velada, às vezes declarada, dos intelectuais, dos superegos, de não me
aceitarem como um produtor de textos de ficção ou histórias de experiências vividas.

Não faz muito tempo, num programa de televisão, o apresentador perguntou a
sua entrevistada se a literatura atual é um modelo esgotado, a escritora pega de surpresa,
falou, falou e não disse nada, talvez, levada pelo nervosismo, todavia, far-se-á
necessário uma nova forma de expressar a linguagem estética num mundo
informatizado, onde a informações de textos e imagens são rápidas. Hoje, os e-books, os
textos digitalizados, o designer, o correio eletrônico e as redes sociais dominam o
mercado, o livro impresso pouco e pouco perde espaço na preferência do homem
moderno que exige um texto conciso, significativo, e mais rápido.

Os conservadores têm que se render a esse novo mundo em que a velocidade da
informação é condição sine qua non para que o homem mantenha o seu conhecimento
atualizado. Porém, isso não significa que a literatura é um modelo esgotado, ela
alimenta o espírito do homem e cria padrão de comportamento, conforme Oscar Wilde,
a vida imita a arte e não o contrário, portanto, o conteúdo não está em discussão, mas a
forma.

A literatura sempre se renovou ao longo de sua história desde o trovadorismo até
as tendências contemporâneas atuais, passando pelas principais escolas literárias: romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e modernismo. Hoje, a
nossa literatura tupiniquim, mais uma vez, clama por uma “Semana de Arte Moderna”
para enfrentar os novos tempos.

Judite, a literatura é quem move a ciência, disse-lhe isto antes em minha carta,
agora, você me pergunta: “De que maneira?”. Eu sei que foi para me provocar, você
conhece a história da arte e da literatura tão bem quanto um doutor do assunto, mas não
sou de pedir arrego, irei rememorar sua cabecinha, citando, somente, dois exemplos:
Júlio Verne que no Século XIX foi o profeta da ciência espacial com os seus romances:
Da Terra à Lua, Cinco semanas em um balão, Vinte mil léguas submarinas, etc., etc., e,
mais recente; Ian Fleming com os seus romances do período de guerra fria: Dr. No,
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Goldfinger, The man the golden gun e Moscou contra 007. Os romances de Fleming
assim como os de Júlio Verne desencadearam novas descobertas científicas.

Enfim, minha nobre e cara Judite, não sei se respondi todos os seus
questionamentos, se não os respondi, eu tentarei fazê-lo noutro momento, se tem uma
coisa que sou e lhe confesso sem falsa modéstia é a determinação, persigo aquilo que
quero fazer ou conhecer sem preguiça. Não faz muito tempo, uma carinhosa amiga me
deu o epíteto de “homem pensante”, quando jovem, os meus amigos me deram o
apelido de “homem dos livros”. O primeiro epíteto, eu não pensei para descartar; o
segundo, eu não pensei para aceitar, pois gosto dos livros, não sei se eles gostam de
mim... Que Deus lhe abençoe, paz e bem!...

Rilvan Batista de Santana
Licença: CREATIVE COMMONS
Itabuna, 27 de novembro de 2013.
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Carta para Júlia
R. Santana
Querida Júlia:

Quero lhe pedir desculpa por ter deixado de maneira abrupta sua casa sem lhe
dar um abraço. Sei que para você o meu abraço não tem nenhum significado ou quase
nenhum significado, pois são tantos os seus amigos e simpatizantes que não lhe farei
falta. Porém, os meus princípios éticos e os meus rudimentos de educação me fizeram
lhe apresentar as minhas escusas.
Eu sou impulsivo, tenho “pavio curto”, mas tenho a lhaneza das almas sinceras e
francas. Não sei lidar com hipocrisia, falsidade, conchavo, facção, grupo, situação
tendenciosa e autoritarismo. Neste terreno humano pantanoso não sei pisar, fácil me
afundo nesse charco, terreno próprio para temperamento pantomimeiro e maleável
como o barro do escultor.
Agora, entendo você não ter dispensado nenhuma análise séria e profunda ao
meu pedido de democratizar mais suas ações, preferiu auscultar quem tinha a resposta
que mais lhe agradava, a mais cômoda, preferiu auscultar pessoas que resistem às novas
tecnologias, preferiu auscultar pessoas que têm medo de mudar por imperícia e
incompetência.
Querida Júlia, quem não compartilha suas ideias, quem não tem coragem de se
desvencilhar do mofo convencional, de ir ao encontro do novo, repetirá a mesmice do
passado, mas jamais contribuirá para o clamor do presente e a grandeza do futuro.
Permita-me citar a reflexão de Albert Pine: “O que fazemos para nós mesmos morre
conosco. O que fazemos pelos outros e pelo mundo permanece e é imortal”, portanto,
irá compreender que a ousadia de querer que se adequasse aos novos tempos não foi
demais nem inoportuna.
È sabido que o homem é o único ser pensante, todavia, nem sempre ele pensa da
mesma forma, alguns homens passeiam no mundo da abstração, o céu não é o limite;
outros homens possuem a inteligência emocional de Daniel Goleman e transitam com
facilidade com as dificuldades sociais, são mestres na arte de conviver, engolem sapos,
cobras, lagartos e não reclamam de nada. Outros homens são afeitos às praticas da vida,
possuem a sabedoria do mundo, exemplo emblemático é o barqueiro de Paulo Freire,
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ele não tinha o saber dos seus passageiros, não lhe importava a natureza do rio, se o rio
era de água doce ou salobra, porém, aprendera nadar com desenvoltura em suas águas
pra não morrer afogado.
Júlia, eu sei que sua casa é eclética e abriga os intelectuais mais reluzentes de
nossa terra tupiniquim, cabeças versadas em literatura, em filosofia, em história, em
linguística, em geografia, em leis, em artes, enfim, homens e mulheres de saber
excepcional, comprometidos e capazes de representar bem a nossa cultura humanística,
aqui, ali e alhures, mas abriga também, gente que o ego é mais inflado que o peito pode
suportar, gente autossuficiente em excesso, egoísta, não generosa, gente sedento de
elogio e reconhecimento, gente que usa a reputação de sua casa para aparecer, gente que
não tem luz própria e procura um feixe de luz para se iluminar.
Tenho contribuído modestamente para que sua casa cresça, desde a fundação,
com dispêndio de tempo, dinheiro e divulgação, em contrapartida, tenho recebido de
seus amigos atitudes desairosas, de pouco caso, de nenhuma estima. Não persigo
láureas, prêmios, reconhecimento, fama, pois não fiz nada para merecê-los, não sou
intelectual, não sou cientista, não sou poeta, não sou escritor, fui um trabalhador
comum, hoje, sou mais um aposentado da previdência pública e esses estigmas de
sucesso para mim não são mais significativos.
Acredito que sua casa ficará na história desta terra como referência cultural e
estimulará jovens e adultos buscarem novos conhecimentos científicos, artísticos e
literários, não sei se com esses amigos atuais que possuem o autoritarismo no sangue e
resistem sair do domínio intelectual.
Às vezes, eu tenho vontade de não mais lhe frequentar, mas lhe vi nascer, sofri
com as dificuldades iniciais até você se tornar gente, além disto, seria ingrato com
algumas pessoas que estimo e prezo e me deram a oportunidade de acompanhar o seu
parto. Por outro lado, não frequentar mais sua casa, seria premiar os meus quase amigos
e mostrar-me pusilânime e indeciso.
Querida Júlia, se o bom senso de Descartes e a sabedoria de Salomão tocarem no
coração e na mente dessas pessoas, sua casa será mais democrática e mais promissora e
todos farão do prazer um compromisso.
Cordialmente,
Narvil
Autor: Rilvan Batista de Santana
Itabuna, 16.06.2013

45

15
Carta para Júlia (II)
R. Santana

Querida Júlia:

Nunca mais lhe dei notícias minhas, aliás, a recíproca é verdadeira. Mas,
deixemos de lado essas picuinhas e cobranças, irei me ater às notícias literárias e sua
desenvoltura à frente dessa casa de saber acumulado.
Não mais ouvir falar de sua casa. Quais são os projetos para 2014? Em 2013,
salvo algumas ações internas de somenos importância, não soube de nenhum feito
relevante de sua administração. Querida Júlia, a sociedade atual não é mais utópica nem
se contenta com tertúlias estéreis, reuniões que não decidem e inócuas, palavrório sem
significado...
Hoje, não é mais aquele tempo de saraus e serenatas, quando a poesia de versos
românticos e os livros tomavam conta dos espíritos refinados e ciosos de conhecimento,
ler naquela época, era um passatempo lúdico e uma necessidade intelectual, diferente
dos tempos atuais de notícia sucinta, rápida, dinâmica e informatizada, portanto, a
administração moderna de uma casa de arte e cultura tem que se adequar à realidade de
que a informação de ontem é velha e não mais estimula o leitor.
Querida amiga, nem sempre o eleito para administrar uma entidade é aceito por
todos os seus pares e pela comunidade que ele está inserido, não faz muito tempo
(resguardando as proporções históricas), o cardeal Joseph Ratzinger, Bento XVI, foi
escolhido para liderar sua igreja, mas desde cedo, enfrentou uma enorme oposição
dentro e fora da comunidade católica, porém, mudou o curso da história e renunciou no
momento certo, quando entendeu quão difícil é a conversão de forças reacionárias e
mudar vícios e vicissitudes arraigados. Longe de mim, eu lhe sugeri que renuncie,
porém, é necessário generosidade e sabedoria para liderar cabeças inteligentes.
Júlia, a grandeza da alma no ocaso da vida é o que conta, os conceitos
cartesianos e racionais devem dar lugar ao bom senso e ao entendimento do outro, não
estigmatizá-lo e marginalizá-lo. Entendo que a nossa idade e a nossa saúde não mais
permitem alimentar a indiferença, o ressentimento e o ódio. É sabido que ninguém é
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melhor do que ninguém... A vaidade, o orgulho, a presunção, a soberba e a arrogância
afastam o homem do caminho do bem e de Deus.

Nunca alimentei a ingênua fé de imortalidade literária, eu não produzi ainda
prosa ou poesia nesse patamar, aliás, eu não me considero um artista da palavra!
Quando entrei na sua casa, não me moveu nenhuma vaidade intelectual ou imortalidade,
mas moveu-me o desejo de contribuir para divulgação de nossas produções tupiniquins
e levar essas produções ao conhecimento de jovens e adultos através da escrita e da
leitura. Modestamente, eu consegui esse objetivo sem o seu respaldo e dos meus pares,
mas por intermédio do “Saber-Literário”, “Itabuna Centenária”, portal “Domínio
Público–MEC”, e, outros instrumentos de comunicação moderna.
Querida amiga, cercear, advertir, censurar, limitar palavras e ações, não ajudam
agregar, mas são elementos que geram antipatia e desconforto administrativos, gerando,
inclusive, renúncia e afastamento dos membros de sua casa. Liderança e carisma são
dons inatos, porém, eles podem ser adquiridos pela predisposição e exercício. Qual o
significado para comunidade de sua casa se ela não deslancha? Discussões, propostas e
projetos que não saem do papel, o destino é a lata de lixo!...
A entidade deve estar acima das vaidades pessoais. A entidade não deve atender
interesses individuais de fulano ou sicrano em detrimento dos demais. A entidade deve
ser una e trabalhar com o objetivo de atender o pleito de todos os seus membros à
medida de suas possibilidades financeiras e operacionais. Se uma entidade literária ou
científica desvia do seu papel cultural e social para dar atenção a antiprojetos e projetos
individuais, o esfacelamento e a divisão serão as consequências dessa entidade.
Enfim, querida Júlia, dirigir uma entidade de tantas mentes articuladas, algumas
ardilosas e envolventes, é preciso que tenha o “jogo de cintura”, o desprendimento e a
inteligência de um grande atacante de futebol que se sentindo impossibilitado de driblar
os volantes e os zagueiros adversários, renuncia a autoria do gol e lança a bola para um
lateral ou um meia com mais condições de finalização, às vezes, ele tem mais aplausos e
reconhecimento de que se tivesse feito o gol.

Cordialmente,
Narvil
Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons
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Carta para Júlia (III)
R. Santana
Querida Júlia:

Júlia ó Júlia em que bruma em que nevoeiro tu te escondes? Já te mandei
enésimos recados, em vão... Perdestes no meio das tribulações a delicadeza e o bom
coração? Duro para ti recalcitrar contra a verdade e a imaginação criativa! A arte
literária não tem limite e jamais será cerceada, somente a deusa Thanatos possui o
apanágio da destruição.
Cercear-me é fácil, com alguns rapapés fico murcho, mas cercear os turbilhões
criativos que brotam dentro de mim, é impossível, possuo o demônio do bem e do mal
que tanto reclamava Sócrates que como o grego, eu puxo-o para as coisas do bem
sempre,
Não acredito que obras fúteis deem imortalidade a ninguém, a imortalidade é um
desejo primitivo do homem, mas o estado de imortal só será possível através de obras
criativas originais e substanciadas, a repetição do que já existe não estigmatiza nenhuma
obra. Aliás, a imortalidade terrena é um sofisma, talvez, a alma boa, santa, seja
imortalizada, conforme crenças religiosas. Não confundir memória temporal com
memória atemporal, infinito só Deus, nem o espaço e o tempo são infinitos, estão
sujeitos a cortes sempre.
Estimada Júlia, a vida tem significado quando se é feliz. Ser feliz só quando a
vida é compartilhada, quando se vive para o outro, quando se ama e é amado, ninguém
vive numa ilha como Robson Crusoé, só na ficção de Daniel Defoe, a realidade da vida,
querida Júlia, é uma ladeira íngreme, muita gente desiste antes de chagar ao topo.
Faz algum tempo que refletir a felicidade num ensaio: “O homem nasce para ser
feliz?...”, já naquela época, demonstrei com fatos que o homem tem, apenas, momentos
de felicidade, que somos as nossas circunstâncias, a relatividade do bem e do mal, que
destino é uma coisa improvável e o que regula a nossa vida não é o determinismo, mas
“o mundo das possibilidades”, que se caracterizam em: tangenciais, necessárias, e, reais,
o resto, é especulação existencial estéril.
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Querida Júlia, certamente, não se nasce com o destino traçado, a nossa vida não
é predeterminada, todavia, as pessoas possuem dons diferentes. Claro que o foco e a
determinação superam muitas deficiências pessoais... Demóstenes, um dos maiores
oradores e político da Grécia antiga, é um exemplo, gago, usou os mais diversos
artifícios primitivos para vencer a gagueira e tornou-se o maior orador grego daquela
época. Se Einstein continuasse empregado no escritório de patentes em Berna, não teria
sido um dos maiores físicos de todos os tempos, ou seja, cada pessoa tem um dom,
difícil é encontrar o “veio”, a aptidão certa, às vezes, o indivíduo passa pela vida e não
descobre sua verdadeira vocação. O seu dom, Júlia, não é liderar, delegar, atribuir,
talvez, o seu dom é fazer, colocar a mão na massa...
Querida amiga, eu não lamento o passado “águas passadas não movem moinho”,
nem penso no futuro, vivo o presente a cada dia, portanto, não choro em cima do leite
derramado, aliás, as minhas perdas foram de somenos importância: falsos amores, falsos
amigos, amizades interessadas, falsas oportunidades e inimigos gratuitos. Porém, no
ocaso da vida, lamento o meu papel sem significado neste mundo, não deixarei
nenhuma contribuição para humanidade, Deus não me premiou com seus talentos,
apenas, permitiu-me que eu fosse mais uma criatura no mundo.
Ultimamente, tenho refletido sobre moral, ética, legalidade, descobri que nem
sempre o que é legal é justo. Nos serviços essenciais, seus trabalhadores não podem
fazer movimento paredista in totum, mas os trabalhadores fazem-no e incorrem em
ilegalidade e punições, todavia, o pleito não deixa de ser justo, justíssimo. Por outro
lado, nem sempre as atitudes antiéticas não são amorais, às vezes, respondem às certas
atitudes indecentes e imorais.
Júlia, finalmente, eu quero lhe dizer que o mal jamais vencerá o bem, esses dias,
distante daqueles que me discriminam, daqueles que não me compreendem, distante dos
egos inflados, distante daqueles que me fizeram mal, tive meus momentos de felicidade
e paz: não deixei de escrever e não deixei de fazer literatura.

Cordialmente,
Narvil

Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Common

49
17

Carta para Maria João
R. Santana

Querida Maria João:

Recebi ontem, dia 28 de agosto do ano cristão de 2008, o seu livro, com o
sugestivo título: “O polvo não sabia que o mexilhão tinha asas”. Quero lhe pedir licença
para fugir de qualquer formalidade linguística e misturar os pronomes de tratamento,
usar figuras de linguagem, figuras de estilo, como eufemismos, hipérboles, ironias,
metáforas, metonímias e por aí afora, assassinar a gramática, cometer algumas
cacografias e usar uma linguagem descomprometida e nada convencional, uma
linguagem de tabaréu que nunca arredou pé do seu país.
Como ia lhe dizendo, recebi o seu livro e fiquei envaidecido, abestalhado, parvo,
corri para os vizinhos e minha família para mostrar-lhes que uma escritora portuguesa,
que mora do outro lado do oceano, uma europeia, me honrara com um livro autografado
e uma carinhosa dedicatória: “Para o Rilvan, meu amigo e companheiro de escrito, com
um grande abraço”. Que honra para um desconhecido cidadão!... É que Maria, aqui na
minha cidade, a maioria me conhece como um simples professor e não com o dom de
colocar palavras bonitas e cheias de vida no papel.
Não sou um mestre da prosa e nem da poesia, não nasci com a inteligência
linguística do baiano Ruy Barbosa, que na Conferência de Haia deixou o Barão de
Marschall da Alemanha no chinelo, por ter as ideias mais brilhantes e falar em todos os
idiomas oficiais daquela conferência e quando o seu antigo professor e filólogo Ernesto
Carneiro Ribeiro fez alguns senões ao seu estilo na redação do Código Civil do Brasil
de1902, Ruy deu origem a maior polêmica filológica da língua portuguesa com vários
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livros de Réplicas e Tréplicas, nunca visto dantes, tamanha briga de egos e vaidade
intelectual. Porém, eles deixaram para posteridade, uma análise filológica da língua
portuguesa que ainda serve de parâmetro aos linguistas de hoje.
Por isso, a razão da minha euforia quando o livro chegou, recebia duma pessoa
tão distinta, de uma poetisa da prosa, o epíteto de “companheiro de escrito”, isto é, tinha
passado de um simples escrevinhador de pálidas histórias da vida, do dia-a-dia, para
categoria de escritor. Há distinção maior para quem gosta de mexer com as palavras?
Acho que não!...
Cara amiga Maria João, eu não tive tempo ainda para ler todos os contos do seu
livro, mas o que li: “O sonho do rio”, “Infatigável lanterna”, “Chave Mágica”, “Um
caranguejo em apuros”, dentre outros, tem uma coisa em comum: o lirismo. É uma
prosa adocicada, fácil, leve, com cheiro de rosa, de personagens simples, humanos,
diria: ingênuos de alma e coração, mas não é de admirar, pois o título do seu livro é,
talvez, o menor poema do mundo: “O polvo não sabia que o mexilhão tinha asas”. Não
sei se a preclara amiga, o escolheu pela sonoridade ou pelo eufemismo que encerra em
si, enquanto o polvo é um predador, cheio de tentáculos, que come peixes e crustáceos e
invertebrados, o pobre do mexilhão fica preso às rochas através dos bissos e é um prato
predileto das estrelas-do-mar.
Em comum, o mexilhão e o polvo, são apetitosos moluscos, que os chefes de
cozinha do mundo, criam os mais variados e gostosos cardápios, mas enquanto o polvo
entorpece os seus predadores, lançando em sua fuga uma tinta tóxica e espessa, o pobre
do mexilhão fecha-se em suas negras e azuladas conchas e ao invés de veneno, oferece
pérolas ao homem, o seu mais pérfido predador.
Ah minha amiga, tua sensibilidade poética deu “asas” ao indefeso mexilhão para
que ele se desgarrasse das rochas e fugisse dos seus inimigos naturais e surpreendesse o
polvo com suas asas.
Mas, minha amiga, cá como lá nas terras lusitanas, não faltam gênios da palavra,
artífices na descrição do amor e construtores imbatíveis da prosa e da poesia. Sua terra é
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um seleiro de talentos inesgotáveis. Gênios como Camões, Eça de Queirós, o cego
Castilho, Júlio Diniz, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco, Ferreira de Castro
e mais recente, Fernando Pessoa, honram qualquer pátria e qualquer nação, com certeza,
hoje, eles continuam portugueses de nascimento, porém, acima ou abaixo da pátria, eles
são patrimônios da humanidade.
Aqui como lá, estimada Maria João, temos também os nossos gênios da música,
da pintura, da poesia, da ciência, do futebol e, principalmente das letras. Tu conheces:
Machado de Assis? Monteiro Lobato? Graciliano Ramos? José Lins do Rego? Jorge
Amado? Érico Veríssimo? Drummond de Andrade? Guimarães Rosa? Vila Lobo?
Cartola? Castro Alves? Álvares de Azevedo, Aluísio de Azevedo? Tomás Antônio
Gonzaga? Certamente que sim.
Porém, erudita Maria João, dentre esses monstros sagrados, eu quero tua licença,
para falar de dois gênios que se não tivessem nascido nestas terras tupiniquins, seriam
tão endeusados quanto William Shekspeare, Milton, Allan Poe, Haminguey, Dante
Alighieri, Plínio, Cícero e tantos outros que a memória me trai.
Tu ouviste falar de Joaquim Maria Machado de Assis? Claro, porém, tu
conheces a vida e a obra de Machado de Assis? Acredito que sim, mas minha amiga se
tu não conheces a fundo esse gênio brasileiro, peço-te que dê uma folga aos seus
afazeres e mergulhe na vida e na obra desse imortal das letras, desse artista da pena,
pois além do exemplo de superação que deixou de menino pobre, mulato, gago,
epiléptico, órfão de mãe e pai paupérrimo, ele aprendeu sozinho, latim, grego, francês,
inglês e senhor absoluto da língua portuguesa.
Com certeza, a minha amiga já leu Dom Casmurro, a Cartomante, Ressurreição,
Memórias Póstumas de Brás Cubas e tantos outros títulos deixados por Machado de
Assis, que me escuso citá-los para não encher o saco e a paciência da querida Maria
João.
Dom Casmurro minha amiga, é uma elegia em prosa. Machado de Assis vai
tecendo fio por fio da trama, o amor, a amizade, a infidelidade, a confiança, a traição, a
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paixão e come frio o prato da vingança, mas “in dúbio pro réu”, é castigado ao longo do
tempo pela consciência da incerteza e da dúvida e termina os seus dias longe de tudo e
de todos, um dom casmurro, um antissocial e a memória de Capitu, Escobar e Ezequiel,
corroendo dentro de si.
Ademais minha amiga, é este mulato, descendente de escravos alforriados,
casado com uma ilustrada mulher Portuguesa, Carolina Augusto Xavier de Novais, irmã
do poeta português Faustino Xavier de Novais que fundou a nossa Academia Brasileira
de Letras e foi o seu primeiro presidente. Hoje, sua obra é traduzida e lida em todos os
rincões do mundo.
Ah minha amiga, agora vou te pegar, sei que tu és uma intelectual das letras,
uma filósofa, uma sabichona, mas tenho certeza que por essas nobres bandas lusitanas,
não se conhece Angenor de Oliveira, ajudante de pedreiro, lavador de carro, biscateiro,
fracassado negociante, serventuário público, poeta, compositor, sambista, músico e um
dos fundadores da Mangueira, sua escola de samba verde rosa querida.
Se ainda tu não descobriste quem é Angenor de Oliveira, tu não fiques triste,
aqui, quase ninguém o conhece por este nome, mas se eu te falar, cá como lá, do
compositor que produziu mais de quinhentas composições de primeira grandeza e foi
visitado no seu Buraco Quente (um bairro no morro da Mangueira), por nada menos e
nada mais do que os mestres da música, os maestros Stokovsky e Villa Lobos. O imortal
Cartola, o conhecido negro Cartola, pérola negra da nossa poesia musical, acredito que
tu sabes quem é, mas se tu ainda não lembraste, vejas aí em tua discografia, se tu
encontras uma composição de Cartola, na voz da grande sambista Beth Carvalho:

As Rosas Não Falam
Beth Carvalho
Composição: Cartola
Bate outra vez
Com esperanças o meu coração
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Pois já vai terminando o verão
Enfim
Volto ao jardim
Com a certeza de que devo chorar
Pois bem sei que não queres voltar
Para mim
Queixo-me às rosas, mas que bobagem
As rosas não falam
Simplesmente as rosas exalam
O perfume que roubam de ti
Devias vir
Para ver os meus olhos tristonhos
E, quem sabe, sonhavas meus sonhos
Por fim

Mas se tu ainda fores bairrista como o teu compatriota Eça de Queirós, que certa
feita disse que “falar bem o nosso idioma é pronunciar mal o idioma estrangeiro”, que
não acredito, pela mulher moderna do Século XXI que tu tão bem representas, que tu só
ligas pra fado e não gosta de samba, esclarecer-te-ei, que os dois gêneros se completam
no canto e nos pés pela força da alegria e da dança.
Minha amiga, eu volto a bisbilhotar “O polvo não sabia que o mexilhão tinha
asas”, enxerido, descubro o teu reconhecimento ao teu cônjuge Carlos de Oliveira que
contribui com o desempenho do teu trabalho. Não me surpreendi, porque antigamente,
dizia-se erroneamente, que “por trás de todo grande homem, havia sempre uma grande
mulher”, hoje, o “por trás de todo grande homem...”, foi substituído “ao lado de todo
grande homem...”, contigo, dir-se-iá a partir do teu reconhecimento ao maridão que “ao
lado de uma grande mulher, há sempre um grande homem”.
Espero ter expresso nestas páginas, o meu modesto comentário sobre o teu livro
que não rompe com o gênero da escola realista, concretista, positivista, materialista, mas
coloca um pouco de açúcar na realidade dura dos nossas dias, na angústia do homem e
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com letras coloridas coloca no papel a realidade da vida, sem ser piegas ou uma ingênua
romântica.
Quero te parabenizar pelo “O polvo não sabia que o mexilhão não tinha asas” e
que este parabéns seja extensivo aos milhares de homens e mulheres que cultivam as
letras, a música, a pintura, a dança e outras manifestações culturais. Dizer-te que a
literatura é o alimento da alma, que enquanto tiver uma viva alma produzindo textos
como os teus levando entrelinhas amor e esperança, o homem será mais feliz.
Enfim, abominar os cérebros, as inteligências que produzem bombas atômicas,
armas biológicas, armas nucleares, armas de fogo, foguetes e toda parafernália que
destrói o homem e sua esperança de paz!...

Do amigo, agora, “companheiro de escrito”,
Rilvan Batista de Santana
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Carta para Maria Rosa
R. Santana

Querida amiga, Maria Rosa, carpe diem:

Recebi sua cartinha num momento de angústia e fragilidade (levaram
meu neto João Victor para Salvador), por isto não lhe respondi logo, como a
amizade, a consideração e a praxe epistolar exigem, agora, que me deu na
telha lê-la e analisar cada tópico de sua querida missiva, pois não é somente
uma carta de amizade dos tempos de escola, mas muito mais: - um documento
de cobrança e de saber.
Sua carta iniciou me colocando dentro da escola da professora Nair
Assis Menezes (acredito que ela está à beira dos 90 anos de vida, lúcida e
forte), de corpo e alma, há mais de 50 anos passados, quando os nossos
sonhos de pré-adolescentes norteavam as nossas vidas e não tinham limites...
Quantas vezes pensei ser Napoleão Bonaparte e libertar o Brasil das mazelas de
ontem que não eram diferentes das mazelas de hoje? Inúmeras.
O episódio mais significativo que guardei na Escola Sagrado Coração de
Jesus - ESCJ, foi o dia de sabatina - a tabuada e a gramática Olga Pereira eram
condições sine qua non para que cursássemos o “Admissão ao Ginásio”.
Naqueles dias de sábado, dona Nair reunia em grupo de 10 ou 12 alunos,
sentados em semicírculo nas cadeiras sem braço e nos perguntava a tabuada
de mais, de menos, de vezes e de divisão, aquele que não respondia na ponta
da língua o cálculo, ela passava a pergunta para o colega subsequente, se ele
acertasse, daria 1 “bolo” de palmatória ao negligente do estudo das operações
aritméticas, se ambos erravam, ela praticava com vontade esse mister.
Maria, lembra-se que tomei 6 “bolos” por sua causa? Não!? Pois vou lhe
refrescar a memória: - eu não era aluno brilhante, porém, possuía certa aptidão
para números, tabuada eu tirava de letra... Num daqueles dias, você foi

56

sabatinada e errou a resposta, então, fui o próximo arguido, mas lhe dei um
“bolo” fraquinho – estávamos de namoro - dona Nair enfurecida, deu-me 6
“bolos” ardentes e a recomendação: “vou lhe ensinar como é que bate”.
Bons tempos aqueles minha amiga Maria Rosa, afora as admoestações
do pároco nas missas de Domingo, não tínhamos preocupação maior, não
sabíamos do preço do feijão, do arroz, do café, da farinha, do toucinho, da
carne, do frango, do remédio, do tomate, do coentro, da cebola... a única coisa
que os nossos pais nos exigiam era que estudássemos para “ser gente”, que
para muitos dos nossos contemporâneos, era o mesmo que pedir ao Diabo que
se curvasse diante da cruz!...
Ralha comigo por que razão eu não lhe escrevo sempre nem produzo
literatura como antes, procede. Não é fácil escrever sem motivação nem
encontrar novo caminho, tudo que penso escrever alguém já o fez com
desenvoltura e competência. Não me sinto à vontade no papel de reprodutor
(não plagiador) de ideias conhecidas, não concordo com o filósofo que disse
que tudo já foi dito, mas que é necessário dizer de novo para que se ouça, é
mais ou menos o princípio de comunicação de Joseph Goebbels, Ministro da
Propaganda de Hitler: “a mentira repetida ganha foro de verdade”.
Acho que sempre há um caminho novo a percorrer, difícil é encontrar o
atalho como encontrou Pablo Picasso, Paul Cézanne, Charles Baudelaire,
Gregório de Mattos, Cláudio Manoel da Costa, Byron, Machado de Assis,
Euclides da Cunha, Lima Barreto, Guimarães Rosa, Drummond, Olavo Bilac,
Mário de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Fernando Pessoas (os
heterônimos), e outros não menos iluminados.
Querida amiga, os modelos de literatura e de artes plásticas se esgotam
com o tempo, é necessário sempre um novo paradigma. Acredito que a
literatura do futuro e as artes plásticas serão concisas, pouco conteúdo e mais
significado na palavra ou na imagem, veja as mensagens das Redes Sociais e
os e-mails, os jovens são econômicos nas palavras, às vezes, uma frase define
um contexto.
Querida Maria Rosa, eu prometo-lhe por todos os santos, conhecidos e
não conhecidos, doravante, congestionar de notícias sua caixa postal e seu e-
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mail com notícias minhas e das pessoas que quero bem, perdoe as minhas
falhas, não são falhas de caráter, é que Deus não me tem permitido,
ultimamente, nenhuma inspiração na criação duma nova obra.
Ah! Conheço sua inteligência e perspicácia e irá dizer: “... meu caro
Narvil, uma Nova Escola não sai da cabeça de um indivíduo, mas é uma
confluência de fatores emocionais e sociais de cada período, portanto, deixe de
pretensão pequeno homem!”, lhe responderia na bucha:
- Linda mulher de ontem e de hoje, não é a arte que imita a vida, mas a
vida que imita a arte, se alguém faz uma arte nova do gosto de todos, não se
engane linda mulher, todos irão imitar essa arte sem reflexão se é boa ou
ruim.

Do seu amigo,
Narvil

Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons
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Carta para Mariana Stolzer
O Significado da vida - R. Santana
Prezada Mariana:

Eu sei quanto é difícil morar e trabalhar na cidade maior do país e uma das
maiores do mundo. Se o transporte é metrô, o excesso de gente atrapalha, se o transporte
é ônibus, a ida para o trabalho e a volta pra casa, o tempo parece infinito, se é de carro
próprio, o congestionamento e o medo de assalto nos semáforos não deixam por menos,
enfim, morar e trabalhar na cidade de São Paulo é um enorme sacrifício de vida, por
isto, lhe compreendo, quando você me pergunta: “... amigo, a vida vale a pena?”
Citando o poeta Fernando Pessoa: “...Tudo vale a pena/ Se a alma não é pequena...”, ou
seja, se o seu enfoque é seu doutorado e seu trabalho, todo sacrifício é justificável e sua
vida tem razão de ser, conforme os versos do poeta.
Não sei se a vida em si vale a pena, pois ainda não sei lhe responder: “quem sou
eu”, “de onde vim”, “para aonde vou”, só sei minha amiga, que existo, “cogito, ergo
sum”, porém, desconheço a finalidade de minha existência. Se tivesse a fé de Santo
Estevão, a minha vida teria significado, mas a minha fé é igual à de São Tomé e a minha
dúvida é avassaladora: não sei se Jesus Cristo foi enviado por Deus, ou, um grande
profeta, um ser intelectualmente superior, mas não uma divindade! Se fosse espírita, têlo-ia como um espírito de luz superior, embora a reencarnação prevalecesse à
ressurreição. Não pense minha amiga Mariana que essa dúvida não me perturba,
perturba muito, a ponto de deixar minha vida sem sentido e viver por viver.
Num trecho de sua carta diz: “... estimado amigo, não compreendo as coisas: eu
sou jovem, saudável, bonita, rica, médica prestigiada, no entanto, não sou feliz...”,
adiante, pergunta-me o que deve fazer para buscar a felicidade e um estado de espírito
que diminua sua ansiedade e os seus conflitos existenciais. Não existe, minha cara
Mariana, uma receita, um conselho milagroso, uma varinha de condão, ou, poder
misterioso que satisfaça a alma humana porque a essência do ser é extrato da existência,
o homem constrói sua natureza dia a dia, portanto, essas inquietudes existenciais são
permanentes, porque o homem não aceita sua limitação e gostaria de ter natureza
infinita.
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Nós somos nossas circunstâncias. A felicidade, minha cara Mariana, é relativa e
não absoluta. O homem não é feliz sempre, mas sempre quer ser feliz. O homem tem
momentos de felicidade. Li faz algum tempo, um provérbio judeu, que “um dia de
felicidade vale um ano”, por isto, crê-se que o homem perde parte significativa de sua
existência na busca da felicidade. Porém, a felicidade não se procura, ela está dentro do
homem quando o ser supera o ter, quando ele se desapossa do que não é necessário, sua
ansiedade e seus conflitos existenciais diminuem e ele terá paz.
Por outro lado, minha querida discípula de Hipócrates, a felicidade passa,
necessariamente, pelo exercício da partilha, da solidariedade, do ombro amigo, da
palavra sincera, do olhar complacente, da lágrima enxugada, da doação, do amor ao
próximo, pois quem semeia rosas não colhe abrolhos, mas colhe rosas. Se alguém planta
maldade e iniquidade, não vai colher bondade, porque a lei do retorno está escrita no
código da vida, é uma regra que não falha.
Mariana, eu não acredito em predestinação, destino, ou, coisa que valha! Não
acredito que Deus tenha deixado o sofrimento humano como remissão do pecado de
Adão e Eva. Qual o mal de uma criança para sofrer de câncer agressivo? Vítima de uma
bala perdida? Seviciada pela brutalidade de um insano? A razão não responde. Se o pai
humano não deseja nenhum mal para seu filho, imagine o Pai celestial! Só existe algo
que explica: o mundo das possibilidades necessárias, contingenciais e reais. Só estes
conceitos, minha amiga Stolzer, respondem aos fatos do cotidiano.
A vida, minha amiga, é uma dessas coisas que não se explica: vive-se... Não se
deve perder o foco da vida, até para sobreviver, mas não se deve encher a cabeça de
caraminholas, deve-se viver intensamente, cada dia é uma vitória! Se existe alguma
receita para uma vida feliz é a prática do bem, que em si não é uma virtude de quem o
pratica, mas um meio de sublimar os seus defeitos e completar aquilo que lhe falta.
Enfim, não sei se respondi bem sua carta, pois também não tenho resposta para o
significado da minha existência. Ultimamente, “deixa a vida me levar” como canta Zeca
Pagodinho, isto é, deixo a vida acontecer e sou mais feliz, minha amiga Mariana
Stolzer.
Que Deus lhe abençoe, paz e bem!...

Narvil
Autor: Rilvan Batista de Santana
Itabuna, 12 de março de 2014.
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Carta para Paula
R. Santana
Querida filha:

Há dezessete anos não conversamos e não nos vemos, às vezes, nos encontramos
em sonhos, mesmo assim, não nos falamos, tu sempre distantes de mim, como se tempo
tivesse destruído o nosso amor e apagasse o nosso passado. Tu se lembras de mim, de
tua mãe e dos teus irmãos? Acredito que sim, aliás, não tem tanto tempo a nossa
separação, dezessete anos, é um ínfimo tempo do infinito tempo.
Quanta saudade nós sentimos de ti!... Lembro-me dos teus primeiros passos, do
teu primeiro aninho de vida, da tua primeira mamadeira, do teu primeiro bico, da
andadeira que suado comprei para que tu começasses andar e peraltear pela casa, tudo
era festa... Lembro-me quando começastes ler, sinto ainda hoje, o orgulho contido
quando tua primeira professora elogiava tua inteligência e vaticinava futuro promissor
que o destino te sucumbistes...
Naquele mês de março de 1992, nos teus 15 anos, quando debutastes na vida
social, toda fogosa, linda de viver, a minha princesa, tu despertastes olhares gulosos dos
mancebos presentes e ciúme de pai, senti-me o homem mais feliz do mundo, mais
realizado do que um sheik do petróleo e mais rico do que Bill Gates, pois ali estava o
meu tesouro dado por Deus que nem Bill Gates nem o mais rico dos sheiks teriam
fortuna igual, mas um ano depois, os desígnios do Senhor mudaram essa história para
sempre, destroçando o meu coração, a minha alma e tirando-me a vontade de viver...
O quê fazer, Paulinha? Tu foste para eternidade e nos deixou, aqui, neste mundo
de prazeres efêmeros, de lágrimas, de doenças, sofrimento e desespero intermináveis.
Às vezes, Paulinha, eu penso que Deus virou as costas para este mundo de
promiscuidade, corrupção, perversão, egoísmo, maldade, ganância, injustiça e desamor,
assim se explica, as desventuras do homem bom, do homem justo e os infortúnios das
crianças inocentes.
Tu deves ter lido o meu trabalho sobre felicidade, predestinação, determinismo,
livro arbítrio, “O mundo das possibilidades”, Jesus e a natureza de Deus e etc., ali
Paula, parece-me que encontrei a resposta para indiferença do Senhor às desgraças
humanas. Somos as nossas circunstâncias, o mal em si não existe, vivemos no “mundo
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das possibilidades”, as coisas acontecem não como castigo ou permissão de Deus, as
coisas acontecem conforme as possibilidades necessárias ou contingenciais, mas as
coisas acontecem...
Àquela noite de 11 de Novembro de 1993, a noite da dor, do sofrimento, da
despedida, a noite que tu nos deixaste para sempre, a noite de mil noites, não “As mil e
uma noites”, mas a noite que no leito da cama, tu destes o último suspiro de vida e nós,
os teus pais, impotentes ao teu lado, restava-nos chorar, somente chorar, naquele
fatídico momento, gritamos e nos revoltamos com Deus e com os céus, não
entendíamos como Ele tirava de maneira sofrida a joia mais preciosa que nos tinha
dado, foi a noite mais mórbida, a mais mórbida do que todas as noites...
Hoje, mais maduro e resignado pelo tempo, compreendo que a morte é uma
possibilidade necessária para que o homem se perpetue em espírito incorruptível e não
mais pereça, isto é o que nos sustenta, pois se não vivermos pela fé, se não tivermos
algo para nos agarrar, se perdermos a esperança nas promessas do Senhor, a vida não
vale a pena ser vivida, melhor seria o homem não ter nascido do que viver sob o
auspício duma vida eterna de mentirinha.
Num desses dias, acordei-me assombrado com a televisão ligada, a luz e o som
entrando pela fresta da porta, tua mãe jurando que não a tinha ligado; eu não jurei, mas
teimava também que não a tinha ligado, aí... o medo tomou conta de mim e dela, nós
ambos, pensamos que algum “ladrão” se divertia sentado na cadeira do papai assistindo
televisão, comodamente, gozando com o nosso medo de abrir a porta e encontrá-lo de
chofre na sala...
O meu coração saltava pela boca, já sentia o cano do revólver cutucando a minha
costela, quando tua mãe, mais corajosa, puxou-me de lado, abriu a porta e lá para o
nosso alívio, nem a sombra do ladrão encontramos. Porém, não me conformei de todo,
pensamento lógico, eu não aceitei o argumento de tua mãe que me responsabilizava pela
ligação da TV e dormido depois, por mais que batesse o pé que não a tinha ligado, ela
insistia em me culpar, mas a resposta veio depois ao sonhar contigo o resto da noite.
Naquela noite tu apareceste a
mim em sonho, compreendi então, que foi tu Paulinha, que usou a cadeira do papai e a
televisão para mandar-me um recado que somente tu e eu sabemos...
A saudade não passa e o meu amor é eterno, sinto saudade de ti diuturnamente,
não aquela saudade doída dos primeiros dias da nossa separação, mas uma saudade
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suave, perene e desprovida de ansiedade, uma saudade amiga que o tempo não consegue
apagar.
Enfim, os teus pais e os teus irmãos desejam que do lado de lá as coisas estejam
bem melhor do que do lado da cá, que o teu sofrimento quando passaste por aqui serviu
para melhorar tua alma e aproximar-te de Deus, nós do lado de cá, estamos purgando os
nossos pecados a cada dia, numa peregrinação sofrida, na esperança de que um dia,
todos nós, estejamos juntos não em tempo humano, mas em tempo infinito. Amor,
amor eterno dos teus pais e irmãos!...

Autor: Rilvan Batista de Santana
Itabuna, 04 de novembro de 2009.
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Carta para Pedro
R. Santana

Estimado afilhado:

Quero lhe parabenizar pelo título de doutor que lhe foi conferido, o mês passado, aí na
terra do Tio Sam. Nunca duvidei de sua competência e que chegaria tão longe, todavia, você
não me deve nenhum preito de gratidão, mas à mulher que lhe pariu e propiciou o seu primeiro
título de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais e nos deixou antes do combinado.
Lembro-me de sua luta, de sua preocupação, de suas noites perdidas, debruçada na máquina
de costura para que não lhe faltasse o lápis, a caneta, o caderno, o livro e algum dinheirinho
para fazer jus às suas necessidades de rapaz. Lembro-me de suas recomendações: “....
Professor, ajude-me na educação deste menino...” Lembro-me, também, de sua alegria na
investidura da promotoria e da vida digna que lhe proporcionou até quando Deus lhe deu vida.
Mas caro afilhado, quero lhe agradecer pelos comentários que fez no ensaio que elaborei com o
título: “O homem nasce para ser feliz?...”, os seus comentários, além dos subsídios teóricos que
você me propõe, os seus comentários soergueram a minha auto-estima, é que o enviei para
vários filósofos, pessoas doutas, faculdades de filosofia e universidades e deram-me boca
calada como resposta. Ainda pensei parodiar o nosso ex-presidente FHC e dizer-lhes que
“esquecessem o que escrevi“, não o fiz para não passar por um desdém ainda maior dessa
gente sabichona.
Não quis imitar Santo Tomás de Aquino – a história dos motores e dos movimentos -, explico a
existência de Deus e das coisas que ocorrem no mundo com o capítulo: “O mundo das
possibilidades” e dou um desfecho filosófico, metafísico, quando explico a natureza de Deus.
Porém, querido afilhado, esse ensaio não tem por princípio fazer coro ao ateísmo ou negar a
existência do Ser dos seres a exemplo de Nietzsche e doutros filósofos de semelhante estatura
moral e intelectual, mas evitar o estigma de “Deus permitiu” de tudo de ruim que ocorre com o
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homem e a natureza, além de excluir resquícios deterministas e coloca no lugar certo a teoria
do livre- arbítrio.
Antes que me traia a memória, quero lhe parabenizar mais uma vez e sua consorte Kamile pela
notícia de mais um herdeiro que se aproxima. Para mim que sou um bocó, um jeca nordestino
com mania de mexer com as palavras, nunca viajei o país e não tive recursos nem condições
para conhecer o mundo lá fora, ter um filho é mais importante do que ser doutor porque o
título morre com o indivíduo e o filho é a continuação da vida.
Pedro, num dos trechos de sua carta você se preocupa com a minha fé, acho que em
decorrência da minha proposta teórica no ensaio “O homem nasce para ser feliz?...”, quero lhe
dizer que o pensador se estriba na razão e o homem no coração. O homem tem que se
alimentar da fé e a simbologia a materializa, por isto, eu nasci, cresci e irei morrer Católico.
Jamais me afastarei dessa denominação religiosa, dentre outros motivos, compartilho com
outros leigos que é a única igreja fundada por Jesus Cristo, é um fato histórico inconteste, afora
não existir outro líder religioso de mais autoridade na História, portanto, sou cristão por
convicção, compreendo os seus defeitos quando me lembro que a igreja é santa e pecadora.
Todavia, não poderia lhe dizer a mesma coisa sobre a minha prática religiosa. Ultimamente,
com a mudança do padre, tenho sido arredio na freqüência da minha igreja, como você sabe,
não sou nenhum beato, nenhum papa-hóstia, não participo de grupo, no entanto, eu sou um
católico que não falto às missas de finais de semana e as assisto pela televisão quase todos os
dias. Porém, as missas na igreja, as missas presenciais, têm o seu lugar na prática do cristão.
A missa televisiva, a missa à distância, não lhe proporciona bate-papo com os amigos, não lhe
proporciona um encontro inesperado, não lhe proporciona tomar um copo de mingau na praça
da igreja ou tomar um cafezinho no bar da esquina, para os mais jovens, a missa à distância,
não proporciona a participação dos folguedos das festas religiosas ou namoriscar com moças
bonitas!...
Você é discreto, econômico em palavras e atos, não me irá perguntar se a transferência de um
padre é motivo suficiente para alguém deixar de frequentar, normalmente, a igreja que não é
do padre, mas da comunidade. Se me perguntasse, eu diria que não foi esse o motivo, não
obstante manifestar, publicamente, a minha solidariedade ao religioso transferido pela injustiça
que lhe foi feita.
Às vezes, acho que está em mim o problema, com a idade, nos tornamos mais exigentes, não
ficamos satisfeitos com algumas práticas ultrapassadas, alguns discursos sem significado
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subsidiando os Evangelhos, de padres que não avançaram no tempo, padres que não falam a
linguagem do povo, padres que não conhecem os problemas de sua comunidade e ainda usam
o “pecado” como principal instrumento de evangelização e conversão.
Estimado afilhado, eu soube que o novo padre é intelectual, é preparado, embora, numa de
suas práticas, ele falou que “a igreja não precisa de intelectuais, mas de homens de fé”. Pensei
que não o tivesse entendido ou ouvido bem sua fala, mas, ele repetiu a frase e a justificou. Se
me fosse dado alguma intimidade com o nosso líder religioso, teria lhe dito: “Padre, Jesus Cristo
fundou sua igreja e escolheu Saulo (São Paulo), versado nas Leis dos judeus, intelectual
brilhante, para consolidá-la”. Caro Pedro, será que o homem não leu São Tomás de Aquino, D.
Helder Câmara, Alberto Magno, Santo Antônio de Lisboa, Tereza de Ávila, dentre outros
doutores da igreja?...
Pedro, mais uma vez, peço-lhe que perdoe a minha prolixidade, permita-me ir até o fim desta
carta e justificar o meu afastamento parcial da minha paróquia, é que não lhe falei ainda do
bafafá que causou o meu texto solidário ao padre que foi desterrado de mala e cuia para ser
subalterno doutro padre, numa igrejinha distante, onde congregam duas dúzias de beatas, uns
minguados homens e mulheres de boa fé, o coroinha, os remanescentes da “Passarela do
Álcool” e um cachorro vira-lata que, diuturnamente, faz a sentinela da porta.
“Pois é”, como diz o tabaréu, assim que o padre se foi o novo padre me “intimou”, de riso na
boca, ele deu-me uma admoestação com respingos de ameaça de processo. O homem estava
uma fera, mas os detalhes ficarão para o seu retorno à velha pátria de palmeiras e sabiá, onde
as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, conforme o nosso poeta Gonçalves Dias.
Já lhe disse, não sei quando, que a idade traz rugas e reflexões, nos tornamos mais seletivo,
mais ranzinza, mais cioso do tempo, mais exigente, menos tolerante, por isto, eu tenho evitado,
ultimamente, de ir com freqüência à igreja, não tenho mais paciência para suportar homilia
repetitiva (lembro-me do meu avô para afirmar alguma coisa por demais conhecida: “... é igual
missa de padre...”), ou didática, Cristo, pouco usou dos conhecimentos dos seus antepassados
em seus ensinamentos. Ele usou e abusou de parábolas simples, mas cheias de significado para
explicar sua doutrina.
Pedro, o nosso padre parece um bom homem, digo-lhe “parece”, pois me lembrei mais uma vez
dos ditos do meu avô João Zabelinha: “Meu neto, desconfie de homem do riso frouxo e de
mulher casada que anda sempre de cara fechada...”, o homem tem o riso frouxo... Não sei se o
dito do velho ainda serve para os dias de hoje, porém, é bom ficar com o pé atrás e dar curso
ao tempo...
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Apesar dele ser um homem culto, suas prédicas são prolixas, confusas, maçantes, enfadonhas e
de incoerência lógica. Ele não tem um pensamento uniforme, coerente, o seu discurso começa
em Gênesis vai para Mateus passa por Êxodo e desembarca nas cartas de São Paulo, sem
encadeamento das ideias, apenas, um desbunde de conhecimentos decorados, um xarope!...
Não me lembro da data, mas lembro-me que foi numa Quinta-Feira, na missa das 19:00 horas,
quando um irmão de fé me cutucou: “Amigo, eu não entendo muitas palavras que este padre
fala, o senhor sabe o que é “escatológico” e “exegético” ?...” Assim é o novo padre, além de
não ter um pensamento lógico, vomita um rol de palavras difíceis que a pessoa comum ignora,
o pior, é que ainda tira uma de mestre-escola e as começa definir buscando a origem do grego
ou do latim, é ridículo...
Meu caro afilhado, a minha fé continua no mesmo lugar, a minha crise não é com a instituição,
mas com pessoas e métodos, e, bom cristão que sou, espero dentro de poucos dias, jogar
esses ressentimentos fora e voltar à rotina.
Enfim, dê um beijo em Cauã, Kamile... Aqui, das terras do cacau, ficarei rogando aos céus que
o menino que se encontra a caminho, nasça com saúde e paz!...

Do seu padrinho,
R. Santana

Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons
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Carta para Sheila
R. Santana
Estimada amiga Sheila:
Recebi sua amável carta, afora os seus elogios (suspeitos por causa de nossa
amizade) às minhas produções literárias, sua carta transmite sabedoria e bom senso,
embora bom senso não seja atributo de todos os homens, todos os homens gabam-se
possuir, conforme o filósofo francês René Descartes, por outro lado, enquanto se
aprende o saber nos livros, a sabedoria consolida-se com os erros e os acertos da vida,
com o tempo.
Querida amiga, diz a sabedoria popular que “cada pessoa, em seu canto, chora o
seu pranto”. Não tenho sido feliz nas minhas amizades. Sou um homem probo,
solidário, sensível, discreto, por isto, não consigo caminhar em terreno movediço,
viciado, onde o egoísmo, a ingratidão, a infidelidade, a falsidade e os desvios de
conduta chafurdam a nossa sociedade. Não sou puritano, mas não transgrido os meus
princípios morais e intelectuais para obtenção de reconhecimento público passageiro.
Dentre muitos defeitos que tenho, o maior é acreditar no ser humano sem
questionar, no ser humano despido de defeitos e repleto de qualidades, não pergunto se
o sujeito é do bem ou do mal, ou, apenas quer usufruir da minha amizade. Se tivesse o
brilho intelectual do ex-presidente Fernando Henrique, eu pediria aos meus
conterrâneos que rasgassem as cartas abertas elogiosas que escrevi para certas pessoas
que descobri depois que não valem os excrementos de um gato capado.
Querida amiga, eu já fui chamado de desonesto, achacador, chantagista, por
gente que tinha como amiga. Sempre usei o caminho difícil da honestidade e da
moralidade, jamais gozei de nada que não fosse suado e adquirido com dificuldade.
Nunca recebi as coisas de mão beijada, sempre trabalhei para consegui-las.
Em algum trecho de sua carta, eu li: “... a literatura do Sul da Bahia é de
qualidade sem Adonias e Jorge?” Sim! A nossa região do cacau é um celeiro de bons
ficcionistas, escritores e poetas, todavia, alguns charlatões brotam como plantas
daninhas na comunidade literária. Hoje, todo mundo se arvora em fazer poesia e
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escrever texto repetitivo de autoajuda e se autodenomina de escritor ou poeta. O verso
livre contribuiu para que futilidade seja poesia e texto de autoajuda arte.
Sheila gostaria que me informasse as novidades da terra de Tobias Barreto,
Gilberto Amado, Hermes Fontes, João Freire, Lourival Fontes, Ilma Fontes, dentre
outros? Sei que aqui como lá, os picaretas, os pseudo-escritores, os pseudopoetas e os
charlatões enchem as páginas de jornais, revistas, redes sociais, com falsas notícias
literárias pessoais. Essa gente, querida Sheila, não possui autocrítica ou pensa que as
pessoas não sabem discernir alhos de bugalhos, subliteratura de literatura.

Sem falsa modéstia, não me considero escritor, eu escrevo por hobby, ciente que
a maioria do que produzo o destino será o lixo eletrônico ou a cesta de papel. Não
possuo a força da criatividade nem o conhecimento dos nossos renomados escritores.
Talvez, algum dia serei lembrado pela comunidade não como escritor, mas como um
amante das artes.
Não tenho a obsessão de Euclides da Cunha que tinha medo não ser lembrado
pela posteridade. Sua preocupação não era justificável, pois havia produzido a maior
saga da história brasileira em “Os Sertões”. Não produzi nada de relevante até agora,
nem produzirei por falta de talento e tempo, portanto, o meu esquecimento será
consequência e não causa.
Enfim, querida amiga, o relógio de parede marca 3:30h, o dia está vindo, tenho
necessidade de aproveitar o resto da noite e dormir mais um pouco, oportunamente,
discutiremos o que faltou nesta missiva e o papo ficará em dia.
Do teu amigo, que te preza e estima,
Rilvan Batista de Santana

Itabuna, 19 de junho de 2015.
Licença: Creative Commons
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Carta para diretora do site da ALITA Raquel Rocha - R. Santana

Amiga Raquel Rocha:

Estou lhe enviando uma edição corrigida da obra: “Cristais Quebrados”. Se
passar pelo crivo de sua avaliação que seja publicado no site da ALITA.
Porém, algum inconveniente que eu seja informado. Ultimamente, os meus
trabalhos têm sido postados (letras graúdas), somente, em link, que os tornam mais
difícil para leitura. Ninguém abre o site em “Rilvan”...
Peco pela franqueza: “...não compreendo o tratamento restrito e contencioso da
ALITA comigo”, pois ajudei-lhe fundar, fui seu tesoureiro por 2 anos, participei de sua
instalação, participava de todos os trabalhos acadêmicos, contribuo mensalmente para
ALITA de forma fiel, mas não sou convidado por essa diretoria nem para reuniões
extraordinárias, não fiz parte de sua primeira revista Guriatã... Desconheço suas ações
culturais para sociedade itabunense ultimamente.
Acho que qualquer organização só cresce quando os seus dirigentes sabem
agregar todos seus associados, não pode haver favoritismo, nem discriminação, todos
têm que ter o mesmo tratamento, sem estrelismo, as diferenças individuais devem ser
respeitadas, os dirigentes têm que ter grandeza de espírito.
O meu desabafo não é só em relação ao site, mas em todas as ações da academia,
aliás, não sei e acho que ninguém sabe, hoje, o que a academia vem realizando
culturalmente pra nossa terra que já foi do cacau.
Uma academia de letras não pode e não deve ser administrada por pessoas que
discriminam, ressentidas, facciosas, que se deixam manipular por eminências pardas,
pessoas que não têm projetos comunitários, pessoas rabugentas, pessoas improdutivas,
pessoas trancadas em seu mundo, pessoas de pensamento estreito, pessoas que não
agregam, pessoas sem liderança, pessoas sem carisma, pessoas que não reúnem, mas
espalham...
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A ALITA foi criada sob a égide de mentes democráticas, a exemplo de Marcos
Bandeira, Eduardo Passos, Dinalva Melo, Ruy Póvoas, Genny Xavier, Sione Porto, e,
outros próceres que a memória insiste em não lembrá-los, mas se perdeu em futricas, em
mágoas pessoais, na incapacidade de dialogo de algumas “estrelas”, e em manipulações
de intelectos que aprenderam somente dominar. Lembro-me que no primeiro ano de
criação da ALITA, a diretoria provisória sob a liderança de Marcos Bandeira, foi
discutido e feito o seu Regimento e Estatuto, registrados em cartório, instilada em
cerimônia pomposa no auditório da FTC, a constituição praticamente de seus 40
membros efetivos e correspondentes e algumas ações literárias em escolas públicas e na
comunidade. A comunidade itabunense estava pouco e pouco absorvendo a nova
entidade literária...
As políticas do silêncio, das vaidades contidas, dos egos inflados e da
supervalorização pessoal de alguns não ajudam na construção de uma academia de
cultura. O contraditório ajuda em novas ideias, se a maioria se comportar como
lagartixa (balançar a cabeça sempre), pra que diacho serve o intelecto e as opiniões
diferentes? O dissenso é o combustível da democracia.
O site da Academia Brasileira de Letras (ABL), academia fundada pelo
democrata Machado de Assis, é um exemplo a ser seguido, todos os acadêmicos têm
voz e vez.
Que a Páscoa sirva para reflexão desses corações empedernidos de
ressentimentos...
Desculpe-me, não existe nada de pessoal, estou lhe enviando esta mensagem,
apenas, por ser a diretora do site da ALITA e a pessoa mais profissional da
comunicação que conheço ali, certamente, irá repassá-la pra quem de direito o meu
descontentamento que não é de hoje!...
Certo de sua atenção, eu reitero protestos de estima e apreço, que o silêncio não
seja a resposta, pois seria ratificar o meu desprazer.

Atenciosamente ou fraternalmente? Não Sei!
Rilvan Batista de Santana

Itabuna, 25 de março de 2016.
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Nota Editorial:

Esta carta seria enviada para confreira Raquel Rocha e diretoria da ALITA, pelo
descaso e alijamento que venho sofrendo como membro efetivo ao longo do tempo.
Além de não ser convidado para suas reuniões ordinárias e extraordinárias, as minhas
produções literárias (independente de boas ou ruins), foram publicadas em link com
objetivo explícito de não me dar visibilidade.
Não fiz parte de sua primeira revista histórica "GURIATÃ". As minhas produções
criativas (mais de 250), nenhuma serviu, não passei pelo crivo do editor Cyro de
Mattos...
Quero deixar registrado que não tenho nada de pessoal com a confreira Raquel Rocha,
ela me é gentil, educada, apenas, dirijo-me á diretora do site da ALITA, que por força
do Estatuto, ela não tem independência administrativa - foi sua justificativa em e-mail.
Esta carta foi envidada em parte no dia 25 de março do ano em curso, mas a política do
silêncio como resposta da diretoria, motivou-me publicá-la neste diário literário online.
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Carta para o Frei J. G. Costa dos Santos

Itabuna, 10 setembro de 2009.

Caro Frei J. G. Costa dos Santos:

Com seu jeitinho amigo, colocou-me numa saia justa: - corrigir os erros de sua
redação: “Mudanças pessoais e históricas”.
Tenho aversão ao trabalho de correção, com sua bagagem cultural, seria uma
presunção, eu jactar-me de corrigi-lo, prefiro pensar que vou ajudar-lhe encontrar não os
erros, mas os lapsos de redação, os lapsos de raciocínio e ajudar-lhe na construção de um
estilo.
Não sou capaz de construir um texto em que a técnica sobrepuja a criatividade. Ouso
dizer-lhe que o texto que me privilegia na sua análise, peca pelo estilo formal, bitolado, com
proposições sem brilho, obedecendo, somente, aos ditames dos exames de vestibular, exames
que contribuem para que o candidato feche o número de linhas açodadamente, às vezes, com
parágrafos e idéias repetidas, doutras vezes, sem muita coerência, frases desarticuladas, com
o propósito do cumprimento de uma tarefa de avaliação.
Gostei do texto do adolescente que exprime o seu pensamento em relação às
mudanças de costume, de hábito, de comportamento, de sua geração e a geração dos seus
predecessores, com leveza, criatividade e objetividade.
Permita-me a transcrição desse texto não para confrontá-lo com o seu, mas justificar e
fundamentar o nosso pensamento em relação ao mister da escrita, em particular, a arte do
saber redigir:
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“Não mudou nada. Os coroas agora implicam porque a gente corta e pinta os cabelos assim e
assado, mas a mesma macaquice havia na época deles, com Elvis Presley, brilhantina e coisa
tal. (...) Eles também usavam calça jeans, só que chamavam calça americana. A diferença é
que, em vez de camisões coloridos, usavam camisas banlon. E no lugar do tênis e da sandália
havaiana, calçavam mocassins.”
Numa linguagem simples, direta, sem floreio, sem erudição, o adolescente escreve
sobre os novos valores, as mudanças de comportamento, os novos paradigmas, sem incorrer
em falsas verdades, mas com proposições inteligíveis, acessíveis à compreensão do mais
obtuso indivíduo.
Agora, vejamos, eu e você, o texto “Mudanças pessoais e históricas” que fui incumbido
de sua correção, que de bom grado, devolver-lhe-ei a toga do julgamento e da análise, se o
insigne religioso jurar pelos santos dos céus, que doravante não ficará mais escravo das
técnicas da escrita e das convenções, mas será fiel ao seu pensamento e dará curso aos
lampejos da criatividade e da invenção, porém, sem abraçar às expressões chulas ou empanar
a estética da palavra.
Vejamos o texto, depois, nós procedamos a sua análise:

“Mudanças Pessoais e históricas”

“O ser humano está constantemente em mudança, buscando o novo e o aperfeiçoando a cada
dia. Por isso, em cada época as pessoas criam novos paradigmas e as vivenciam a partir da sua
própria cultura.”
“Essa mutabilidade faz parte da natureza humana e se evidencia no decorrer da história. A
busca pelo novo dar uma invenção, alegria, esperança ao homem e abre-lhe novos horizontes.
Quando o indivíduo termina uma invenção, já se desperta para dar início à outra, isso
aconteceu com os gregos, com os cientistas, principalmente no mundo de hoje, com a
tecnologia de ponta. Assim, a criatividade faz parte da natureza e do espírito humano.”
“Quando uma determinada nação tem intuição e cria algo novo causa impacto e gera
insegurança nas pessoas. Contudo, com o passar do tempo as coisas se normalizam e vira
rotina. Na década de sessenta, surgiram novas ideias, posicionamento frente a ditadura
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militar, estudantes, intelectuais e artistas foram exilados, presos e outros assassinados. Vê-se,
então, que era necessário a mudança de comportamento.”
“Percebe-se, portanto, que essa mutabilidade é inerente ao ser humano. Cabe, pois, aceitar as
novas idéias e atitudes, que são capazes de mudar o rumo da vida das pessoas”.
Agora, analisemos:
-Embora as frases tenham sido buriladas, são incipientes, sem desenvoltura, repetitivas;
-O texto está eivado de raciocínios falsos, sofismas, a exemplo da invocação dos gregos para
justificar as invenções, é sabido que os gregos eram especulativos, as teorias de Física, do
Universo e Biologia, do seu gênio maior, Aristóteles, hoje, têm apenas, valor histórico,
enquanto suas teorias de Lógica e Moral permanecem atuais e perenes. Dir-se-ia a mesma
coisa de Demócrito de Abdera, com sua teoria atômica. A ciência e as invenções
deslancharam-se com o empirismo de Fancis Bacon, a Física de Galileu e Newton, o positivismo
de Comte e as teorias da evolução de Darwin...
-Outro raciocínio discutível, retórico, afirma: “Quando uma determinada nação tem intuição e
cria algo novo causa impacto e gera insegurança nas pessoas.” Nação é um ente jurídico, não
tem intuição, o povo é que, em princípio, tem discernimento, ou seja, as idéias novas têm
origem no indivíduo e no decorrer do tempo, elas se tornam de domínio público;
-Outro equívoco está no penúltimo parágrafo quando por escassez de argumento para explicar
a contracultura dos anos 60, de origem hippie, movimento revolucionário dos costumes e
comportamentos vigentes daquela época, com a divisa “peace and love”,
de jovens ingleses de classe média, que por princípio pacifista, jamais se confrontariam com
governos militares, ditadores de plantão, pois eram contra a guerra, o capitalismo, as
corporações empresariais e qualquer tipo de autoritarismo.
A filosofia de vida do hippie, ainda hoje, é pautada ao desapego dos bens materiais, prega o
sexo livre, viver em comunidade e o retorno à natureza. Os intelectuais, os políticos e
estudantes que foram presos, exilados e assassinados nos anos 60, foram mais por ideais
socialistas e comunistas do que pela influência que tiveram na contracultura, na renovação dos
costumes e os novos estigmas comportamentais.
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O texto começa falando que a “...mutabilidade faz parte da natureza humana...” e termina da
mesma forma: “...mutabilidade é inerente ao ser humano...”, isto é uma conclusão chinfrim,
primária, repetitiva, sem imaginação e criatividade.
Meu caro frei J.G. Costa dos Santos, eu espero não ser colocado na prateleira do
ressentimento... Não tenho culpa da franqueza que destilei, fui empurrado, fiquei na casa do
sem jeito quando tu me impeliste tecer comentário ao teu texto, tenho ojeriza às técnicas e
aos métodos que dificultam a livre expressão do pensamento, o fiz para não vos trair
intelectualmente.
Enfim, tu és generoso quando me designas como escritor, não sou escritor, sou um
escrevinhador, um ávido leitor, que com transpiração ousa colocar no papel alguns causos,
algumas ideias. Escrevo com dificuldade, parindo cada frase, não domino a gramática, não
possuo a desenvoltura de um Machado, de um Euclides, de um Cyro de Mattos, de um Adonias
Filho, de um Jorge Araújo, de um Adelindo Kfoury, por isto, tu não dês relevância às críticas
que fiz ao texto “Mudanças Pessoais e históricas” e plagiando a linguagem hippie: Paz e
amor!... Ou, pra fazer jus à prática cristã do preclaro amigo, dir-te-ei: O amor de Cristo nos
unindo!...

Cordialmente,

Rilvan Batista de Santana
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Carta para o Frei José Raimundo

Itabuna, 05 de dezembro de 2009.
Para: Frei José Raimundo da Silva Oliveira
M. D. Pároco da Igreja Santa Rita de Cássia – São Caetano, Itabuna (BA).

Preclaro Frei José Raimundo:

Como de praxe, quero lhe parabenizar pelos seus 25 anos de sacerdócio com
périplo em algumas cidades da Bahia, em particular Itabuna, atingindo o auge da missão
na cidade de Aracaju, capital do meu querido estado de Sergipe, conforme sua
declaração pública. Acredito que, pela maturidade das ideias, pela força de caráter, pelo
desprendimento material, por perseguir a injustiça, por advogar as boas causas sociais,
por fazer uma pregação que o povo entende e comunga, Deus lhe premiará com mais 25
anos de bons serviços sacerdotais, aqui, ali e alhures!...
Se possuísse a eloquência de um Cícero, o pensamento de um Sêneca ou o
domínio da palavra de um Rui Barbosa, eu usaria o púlpito de sua paróquia para lhe
homenagear nesse dia, mas me falta a genialidade e o dom da oratória desses
pensadores, resta-me o recurso da escrita para manifestar os meus encômios, os meus
elogios ao egrégio reverendo à frente da nossa paróquia.
Sou um católico preguiçoso, não faço parte de grupo, não tenho vocação para
evangelizar, tenho aversão à discussão religiosa, sou partidário do pensamento que
“religião, política e mulher não se escolhe se abraça”, pois a imperfeição é apanágio do
homem, por isto, não comungo com os meus irmãos de fé que lhe denigrem, que lhe
caluniam, sorrateiramente, usando recursos anônimos vis, maculando e enxovalhando o
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seu trabalho administrativo e o seu ministério. Não tenho autoridade religiosa nem
conhecimento teológico para fazer juízo do seu ministério, do seu apostolado, mas sobra
a mim e aos demais paroquianos de bom senso, o reconhecimento de sua capacidade
administrativa e sua preocupação social. Não lhe faz jus pelo serviço prestado à
comunidade ao longo desses anos, críticas maldosas e aleivosias infundadas, por
paixões, fanatismo e interesses inconfessáveis. Senti sua angústia quando no final da
eucaristia de 27.12.2009, anunciou a data dos seus 25 anos sacerdotais e o desconforto a
priori de uma pálida cerimônia, duma fraca recepção...
É sabido que sua Ordem Religiosa dispensa o fausto, a suntuosidade e propugna
pela humildade e pelo simples, mas nenhum mortal dispensa o afeto, o reconhecimento
e a solidariedade moral, são combustíveis que renovam a vontade de caminhar e
construir. O senso de justiça moveu-me “escrevinhar” esta carta despretensiosa, sem
presunção, para lhe dizer que existem opositores (uma ínfima minoria) inescrupulosos,
maledicentes, mas existem amigos, paroquianos corretos, que lhe respeitam pelo seu
trabalho, pelo seu apostolado e pela audácia das suas ideias políticas e sociais. Alguém
já disse: “...toda unanimidade é burra”, as críticas construtivas são necessárias para
nortear o administrador, o líder, o evangelizador, o pastor, ninguém é dono da verdade,
o nosso crescimento pessoal decorre da crítica do verdadeiro amigo, não do falso amigo,
do bajulador, entretanto, é necessário discernimento, desprendimento, espírito
desarmado, para não confundi-los.
O povo ninguém o satisfaz plenamente, Jesus Cristo viveu essa experiência
quando disse: “Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este
povo honra-me com os lábios, Mas o seu coração está longe de mim” (Marcos 7 : 6-7),
lá adiante, São Paulo deixa claro a falta de merecimento do homem e sua imperfeição,
ele é salvo pela misericórdia de Deus: "Não pelas obras de justiça que houvéssemos
feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da
renovação do Espírito Santo” (Tito 3:5). Quais as queixas que tenho ouvido dos meus
irmãos de fé? Queixas políticas e de relacionamento: “Frei Raimundo só fala de política
na missa...” ou “O Frei é petista...” ou “Ele é intratável...”, “Ele é tendencioso.”, essas
queixas podem ser verdadeiras na visão do queixoso ou podem ser uma meia verdade,
uma face da verdade, considerando as circunstâncias e o momento. Para o grego
Protágoras: “O homem é a medida de todas as coisas”, isto é, o que é verdade pra Chico
é mentira pra Mané... Para Aristóteles (500 anos a.C.), “o homem é um animal político”,
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não necessariamente partidário, mas política no sentido de participação das ações
comunitárias, na defesa do bem comum, no social. Não existe tribuna mais adequada
para defender o oprimido, o marginalizado e as injustiças sociais do que a Igreja
Católica - não obstante os seus erros históricos -, a igreja de Jesus Cristo. Portanto, falar
de política misturada com homilia não é um pecado, é dar cumprimento às idéias do seu
fundador que há 2000 anos pregou contra as injustiças sociais, promoveu a igualdade
entre os homens, promoveu a solidariedade, condenou o pecado e não o pecador,
portanto, falar de política na igreja é uma necessidade e um dever, a omissão é um mal...
Lembro-me de sua frase feliz, proferida numa missa de agradecimento pela
eleição do atual prefeito, no desenrolar de sua prédica, ele teve que ouvir: “Não basta
ser honesto tem que trabalhar com gente honesta”!... Portanto, a política não é um mal,
mas um exercício de cidadania, a sublimação dos direitos humanos. O quê seria do povo
brasileiro, nos anos da ditadura, se não houvesse a voz de Dom Hélder Câmara, Dom
Paulo Evaristo Arns e Dom Aluísio Lorscheider? O nosso país não teria sido
redemocratizado.
Não acredito que os bons sejam vencidos pelos ímpios, que o mal supere o bem
e a maldade prevaleça, se no dia 6 de Janeiro do ano em curso, lhe faltar paroquianos
para festejar suas bodas de casamento com a Igreja Católica, se a sua angústia e a sua
decepção forem confirmadas, agradeça a Deus pela missão duradoura que Ele lhe
confiou e permaneça firme em sua caminhada porque "Leais são as feridas feitas pelo
amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos" (Provérbios 27:6), contente-se com sua
consciência, pois: "BEM-AVENTURADO o homem que não anda segundo o conselho
dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos
escarnecedores" (Salmos 1:1). Acredito numa grande alegria dos seus paroquianos
comemorarem no próximo dia 06, os seus 25 anos de sacerdócio. As más palavras são
levadas pelo vento e o exemplo permanece, a sua dedicação com as coisas da nossa
paróquia e o seu exemplo de vida jamais serão esquecidos.

Parabéns!!!
Cordialmente,
Rilvan Batista de Santana/família
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Carta para o jovem Paulo
Postado por Rilvan Batista de Santana 22/11/09

Itabuna, 04 de novembro de 2009.

Estimado Paulo:

Há mais de um mês procuro tempo para responder sua carta, a priori, quero lhe
parabenizar pela sua dissertação de mestrado: “Os antagonismos exegéticos das
religiões”. Li sua tese de mestrado, ponto por ponto, por isto, demorei tanto para
responder sua missiva, pois sua carta é uma apresentação sucinta do seu trabalho
acadêmico com os seus questionamentos e conclui com a discussão da natureza de
Deus. Surpreendi-me com o seu pedido duma análise do seu texto acadêmico, tecesse
comentários, desse a minha opinião... Confesso-lhe que inicialmente, o seu pedido
inflou o meu ego, senti-me um douto, um sábio, um mestre da dialética, mas tudo caiu
por terra quando se acenderam os lampejos da lucidez e dei-me conta que a minha
ignorância é maior do que os meus parcos conhecimentos e conclui que o estimado
jovem usou o mesmo raciocínio da Pitonisa grega que declarou que dentre todos os
gregos, Sócrates era o mais sábio, por ser o único que tinha consciência de sua
ignorância. Não sou um teólogo, não sou um exegeta, levo bronca do nosso pároco por
ir aos domingos à missa do Senhor sem a Bíblia e recusar-me fazer a leitura dos textos
bíblicos ou participar de algum grupo de oração e evangelização, mas não me
incomodo, eu prefiro o anonimato, apenas um crente, um humilde servo de Jesus
Cristo... Sob a palavra de Jesus Cisto deposito a minha esperança na vida eterna e na
ressurreição, Ele alimenta a minha fé num Deus criador e misericordioso que pelo poder
da oração é dobrado. A história das religiões está cheia de homens e mulheres que Deus
lhes tocou, foram divisores na história do pensamento e da ciência, a exemplo de
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Maomé, Moisés, Abrão, Salomão, Davi, Jesus Cristo, Einstein, Descartes, Galileu, Isaac
Newton, Sta. Teresa de Ávila, Santa Catarina de Siena e tantos outros.Meu caro Paulo,
queixa-se da falta de fé, a fé, crença religiosa, não se transfere, não se vende em
mercado, em shopping, a fé é um sentimento que se exercita dia-a-dia e se reforça pelas
obras e pelo desprendimento e renúncia das coisas iníquas e condutas imorais. A fé tem
que ser sentida, eu lembro-me de um folheto, desses distribuídos pelas igrejas
protestantes com mensagens significativas. O folheto narrava a história de um ateu que
debochava da palavra de um pregador enquanto ele fazia sua preleção. Ele não se fez de
rogado, convidou-o para o púlpito e sem delongas, descascou e começou chupar uma
laranja diante do menoscabo e desdém do ateu. Ainda degustando a fruta, de chofre,
perguntou-lhe se a laranja estava doce ou azeda, o que deixou o homem atarantado, sem
resposta, aí, o orador concluiu que a fé assim como o sabor da fruta, tem que ser sentida,
chupada, vivida... Paulo, a fé por si só, é egoísta e inócua, veja o que diz o Evangelho de
Tiago: “Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras?
Porventura a fé pode salvá-lo? Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto,
assim também a fé sem obras é morta” (Tiago 2: 14 -26). Por isto, meu caro jovem,
sugiro-lhe que comece pelos gestos solidários que a fé vem a reboque.Noutro trecho de
sua carta, justifica sua falta de fé, citando homens e mulheres que contribuíram para
ciência, para arte, para filosofia e não encontraram Deus e foram importantes para
humanidade e cita dentre outros: “Albert Camus, Schopenhauer, Augusto Comte, Carl
Saga, Pablo Neruda, Simone Beauvoir, Freud, James Watson, Machado de Assis,
Ângela Carter”.Não sei se lhe tocará o coração e servirá para melhorar o seu juízo
algumas informações que lhe passo agora, nem posso lhe garantir que a desdita, o vazio,
a infelicidade e os desencontros desses homens e mulheres foram porque não tinham fé,
acreditavam na matéria e sua evolução, mas todos eles, não tiveram uma vida serena
nem uma morte tranquila, os conflitos ideológicos e os desajustes pessoais foram os
seus principais estigmas. Sou um tabaréu, não possuo sua desenvoltura científica, não
tenho sua intimidade no manuseio da palavra, gostaria de ter essa facilidade para
colocá-las no papel o que eu penso, cada palavra que escrevo é espremida e parida com
dor, por isto, não sei se lhe estou sendo convincente na análise de sua carta, porém,
prometo-lhe esforçar-me para discutir, tecer comentários, doravante, sua dissertação de
mestrado: “Os antagonismos exegéticos das religiões”. Na página 12 do seu trabalho
acadêmico, primeiro parágrafo, chamou-me a atenção a proposição: “... os monoteístas
atribuem-Lhe imagem e o homem Lhe é semelhante, tornando-O limitado e finito,
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assim o fizeram os politeístas, só que estes exageraram nos fetiches”. Meu amigo, em
Timóteo II, 3:16, diz: “... toda a Bíblia é inspirada por Deus e proveitosa”. Porém,
recomendo-lhe que a interpretação dos textos bíblicos não pode ser literal, ademais, a
Bíblia ao longo de centenas de anos, deve ter sido modificada e acrescida de termos por
força das várias traduções até Johann Gutemberg. Se o homem continua após a morte
em espírito, é esta a semelhança, pois Deus é espírito infinito sem começo nem fim, o
homem como sua criatura Lhe é semelhante. Acredito, também, plagiando Rousseau,
que o homem é bom por natureza e a sociedade torna-o mau, ruim e desumano,
portanto, o homem Lhe é semelhante e não igual em bondade, amor ao outro e,
espírito.Paulo, embora alguns religiosos acreditem que Deus criou o homem à sua
“imagem e semelhança”, conforme o livro de Gênesis (Gênesis 1: 26 e 27), salvo as
justificativas no parágrafo anterior, é uma figura de estilo, uma construção retórica, um
recurso simbólico, usado pelo autor do Livro Sagrado para explicar humanamente o
mistério da criação por Deus. Noutro trecho de sua tese, existe a seguinte afirmação: “...
a Trindade é um axioma falso, imposto pela maioria das religiões monoteístas cristãs
para explicar a divindade e a natureza de Jesus Cristo, todavia, numa análise mais
acurada, três pessoas em uma, é racionalmente impossível”. Meu caro jovem à luz do
pensamento lógico, da propriedade física, dou-lhe razão, inclusive, algumas religiões
comungam com o seu pensamento, mas permita-me o aforismo: “religião, política e
mulher, não se discute se abraça...”, pois a religião, a política e a mulher são eivados de
qualidades e defeitos, se priorizarmos os defeitos ou aquilo que consideramos defeitos,
por ignorância ou intolerância, nada nos satisfará... A fé nos torna mais tolerante e
menos exigente, por isto, aceitemos a Trindade pela fé. Conheci-lhe ainda imberbe, sua
saudosa mãe, D. Cândida, mãe coruja como todas as mães, orgulhosa e ciosa de sua
inteligência, intimamente, sofria com o seu desdém, desde cedo, pelo pouco caso que
demonstrava com a sua igreja de nascimento, a sua incredulidade, o seu ateísmo,
valorizando mais os fatos prováveis, o positivismo, em detrimento da fé, da
sensibilidade religiosa e da crença no Criador. Não possuo capacidade persuasiva para
lhe converter, pois sou fraco na escrita e nulo na retórica, ademais, não se converte um
ateu através da palavra, talvez, essa conversão seja possível através do exemplo e a dor.
Gostaria de voltar ao assunto da Trindade e lhe dizer que não é, somente, eu e você que
temos dúvidas, os padres que conheço e alguns teólogos não me deram ainda, uma
explicação convincente, o próprio Jesus Cristo deixou entrelinhas, quando diz: “O Pai é
maior do que eu.” (João 10: 36; 6: 57), acrescenta: “Aquele a quem o Pai santificou, e
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enviou ao mundo, vós dizeis: Blasfemas, porque disse: Sou Filho de Deus?”, completa:
“O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação” (Colossenses 1:
15), São Paulo gradua a submissão de cada um: “Mas quero que saibais que Cristo é a
cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher; e Deus a cabeça de Cristo (I
Coríntios 11: 3), isto significa que o Pai é um e o Filho é outro... A Bíblia não fala dessa
unicidade: “Pai, Filho, Espírito Santo...”, de maneira clara, mas subjacente, a exemplo
de João: “Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e
estes três são um.” ( João 5:7).Querido amigo Paulo, para justificar a minha fé, deixá-la
mais racional, encontrei a minha própria interpretação sobre a Trindade e dou-lhe de
graça, sem nenhum ônus, peço-lhe apenas, que não a mostre aos seus colegas nem aos
seus mestres, eles irão rir da minha tosca imaginação, porém, prefiro ser ridicularizado e
não sustentar uma fé vazia:“O Pai é o Supremo Criador, enquanto o Filho é sua
Primeira Criatura feita Homem e o Espírito Santo, é a essência e a natureza divina da
Trindade”. Lá, em sua dissertação, chamou-me a atenção, a tese que o jovem amigo
desenvolve acerca do tempo. Achei o contraditório brilhante enquanto raciocínio
científico, todos esses fatos, sobejamente comprovados com o auxílio do carbono C-14,
de efeito retroativo do tempo, porém, permita-me meter o bedelho em sua tese, tomando
como referência o parágrafo final do seu trabalho acadêmico: “... negar a importância da
Bíblia como um dos principais livros da Historia Universal da Humanidade é tapar o
Sol com uma peneira, todavia, à luz da ciência, muitos fatos não se sustentam pela
incoerência do tempo, o tempo é negligenciado em todo o Velho Testamento, os
teólogos argumentam que Deus é atemporal, mas os autores dos Livros Sagrados eram
humanos, tinham compromissos com o tempo e a verdade dos fatos”. Paulo, eu
agradeço a Deus por ter me dado vida, muito tempo de vida, para gozar as coisas boas e
ruins do mundo. As coisas mundanas se gozam na mocidade, quando não temos idéia da
morte e a luxúria e os prazeres da carne tomam o nosso corpo e a nossa alma. Quando
os cabelos se fazem encanecidos, as paixões diminuem e tomamos consciência da nossa
fragilidade, da nossa pequenez, é que nos agarramos à esperança de vida eterna e nas
promessas de Jesus Cristo. Noutras palavras, não enxergamos as coisas somente com os
olhos da ciência, os olhos da fé são mais importantes, por isto, posso lhe dizer com
devida vênia que o seu trabalho carece de alguns complementos, porque o tempo não é
somente cíclico, o tempo também é cósmico e metafísico, Deus se mexe no tempo
espiritual, em que o passado, o presente e o futuro é o agora, no livro de Pedro está
escrito: “Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil
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anos, e mil anos como um dia” (II Pedro 3: 8). Paulo, eu peço-lhe paciência, sei que
todo jovem é apressado, você não é exceção, irá queixar-se do tamanho desta missiva,
por isto, eu vou apressar o desfecho desta carta, não vou analisar todos os pontos de sua
dissertação, porém, permita-me que eu teça alguns comentários naquilo que é mais
importante: a natureza de Jesus Cristo. O seu juízo: “... Jesus Cristo não é o Filho
unigênito de Deus. Nele a Igreja Católica se inspira e foi fundada há dois mil anos. Ele
tem a mesma importância religiosa, filosófica e histórica de um Maomé, de um Moisés,
de um Salomão, de um Davi, de um Abrão e doutros expoentes religiosos, do budismo,
do hinduísmo, do confucionismo etc.” Meu amigo, eu quase caio de costa quanto li este
texto, pela heresia e pela ignorância exegética dos textos proféticos e escatológicos do
Antigo e Novo Testamento. Estimado amigo, não se pode negar a importância religiosa
e histórica desses homens, eles mudaram o rumo da História, porém, foram homens
santos e pecadores, que por desígnios de Deus foram escolhidos, todavia, não podemos
compará-los a Jesus Cristo em santidade, providência e autoridade. Se Jesus não é o
Filho unigênito de Deus, toda a Escritura é uma fraude, pois sua vinda é anunciada
desde o princípio dos tempos: “E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por
detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a
direita nem para a esquerda (Is 30: 21); “E, sendo Ele consumado, veio a ser a causa da
eterna salvação para todos os que Lhe obedecem” (Hb 5: 9).Se analisarmos a história de
vida dos demais homens de Deus, veremos que eles foram guerreiros, pastores,
negociantes, reis, pais de família, com mais de um casamento e muitos filhos, tomemos,
por exemplo, o profeta Maomé, com o maior número de adeptos do mundo depois de
Jesus Cristo.Maomé, o maior profeta dos muçulmanos, nasceu em Meca no ano 570
a.C., foi comerciante na juventude, analfabeto, teve dois casamentos, sua primeira
mulher foi Kadidja, uma viúva rica, mais velha 15 anos do que Maomé. Cultivava desde
a juventude, retiro espiritual, num desses retiros, encontrou-se com o arcanjo Gabriel no
monte Hirã que lhe confia à missão de falar de um Deus vivo, criador dos céus e da
Terra, no meio duma cultura politeísta.Maomé imprimiu o islamismo através da força e
dos conchavos políticos. A História registra que ele participou de umas 26 batalhas e
consolida sua vitória na batalha de Khandaq com um exército 10 mil homens.Maomé
morreu em Medina aos 63 anos, mas a cidade do Profeta é Meca e o seu livro sagrado é
o Corão. Não realizou nenhum milagre, para os quase 2 bilhões de adeptos, ele não é
santo, mas um homem santo, escolhido por Deus.Amigo, sua tese da não divindade de
Jesus Cristo não se sustenta, compará-los aos demais homens de Deus, é uma
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ignomínia, as Escrituras testificam – No, como o Príncipe da vida: “E matastes o
Príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos
testemunhas” (Atos 3:15). Enfim, espero que o jovem ateu amigo seja um ateu como
aquele ateu dono de farmácia: por descuido, vendeu por engano, veneno a uma garota
esbaforida que clamava socorro para sua mãe, assim que a garota saiu, o ateu deu-se
conta da desgraça, não claudicou, ajoelhou-se e orou a Deus sua intercessão e o milagre
aconteceu pouco tempo depois: a menina chorosa, que pela pressa, caiu e o frasco
quebrou...

Cordialmente, o seu velho amigo,

R

Autor: Rilvan Batista de Santana
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Caro leitor:

Nós chegamos ao fim, espero que tenha gostado destas cartas. A maioria é
ficção, às vezes, com base em fatos reais, todavia, fizemos algumas cartas pessoais,
cartas de amizade, de elogio e reconhecimento público.
Nestas cartas, escrevemos sobre religião, ciência, significado da vida,
possibilidade, meio ambiente e circunstâncias da vida. Algumas servem de modelo, de
inspiração, de ensaio, de reflexão...
Se concordar comigo, ajude-me divulgar a nossa literatura, hoje, em alguns sites
específicos: Domínio Público - MEC, Bookess, Recanto das Letras e Saber-Literário
etc.
Certo de sua atenção, desejo-lhe saúde e paz.

Rilvan Batista de Santana

Itabuna, 28 de outubro de 2016,

