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Prefácio
Recebi com muita honra da Academia Espírito-Santense de
Letras, a incumbência de prefaciar essa obra literária fantástica, repleta de talentosos autores capixabas, que participam do projeto e
contribuem sobremaneira com a cultura local, pois cultural e local
são duas palavras que se complementam e quase se confundem.
O sentimento de honra deriva não somente da qualidade dos
textos que compõem a presente obra, de suma importância para
o registro do pensamento atual, mas também do fato de se saber
que os respectivos leitores são pessoas qualificadas, que buscam
informação e desenvolvimento em fonte idônea, capaz de proporcionar a evolução de quem se depara com seu conteúdo, como é de
costume em se tratando de uma boa leitura.
Nessa edição, de número 36, a temática orbita em torno da
pandemia vivenciada desde o inicio de 2020 e que até a presente
data não foi superada, apresentando ainda as sequelas e variantes que continuam a afligir a nossa sociedade, com menos óbitos,
mas com um aumento recente no contágio, decorrente da variante
“Ômicron”.
Mas aquilo que não te mata te fortalece, já dizia a sabedoria,
razão pela qual se fundamenta a convicção de que todos sairão
mais fortes desse contexto, principalmente por entenderem que
os principais fatos da vida não dependem exclusivamente do indivíduo, mas principalmente de Deus, ou de uma conjunção de
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infinitos fatores aleatórios, que quando equacionados produzem
resultados de força maior.
Essa obra: “Escritos de Vitória. Literatura em tempos de pandemia” é também um fruto positivo dessa conjunção de infinitos
fatores aleatórios, resultado frutuoso dessa equação divina, que
há de proporcionar conhecimento e evolução para todos os seus
leitores, bem como a consolidação da cultura capixaba no ano de
2022. Tenham todos uma excelente leitura!
Luciano Picoli Gagno
Secretário Municipal de Cultura de Vitória
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Apresentação
Nos “Escritos de Vitória” - LITERATURA EM TEMPOS
DE PANDEMIA, nº 36 -, que dá seguimento à coleção lançada em 1993, pela Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), na
gestão do prefeito Paulo Hartung e do secretário de cultura,
o saudoso Joaquim Beato, os escritores capixabas manifestam, em prosa ou verso, os efeitos morais, sociais e históricos que a pandemia da covid-19 trouxe para os capixabas e
para o mundo.
O idealizador dessa coleção e o organizador deste número é o escritor Adilson Vilaça, acadêmico e vice-presidente da
Academia Espírito-santense de Letras (AEL).
Para esta publicação, realização conjunta entre a Secretaria Municipal de Cultura da PMV e a AEL, o título foi concebido pelo Conselho Editorial da AEL/PMV, que, além dos
“Escritos de Vitória”, que absorvem escritores diversos que
desejam expressar suas emoções em variados temas relacionando a cultura e a literatura, com a memória, com a vida, em
geral, da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, seleciona
as publicações das Coleções “José Costa” e “Roberto Almada”, que recuperam a memória literária do Estado do Espírito
Santo e atendem aos projetos da AEL de “Incentivo à Cultura
Literária” de promover o acesso democrático à leitura, à literatura e à cultura capixaba.
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Lançado está este número de Escritos de Vitoria com o
tema de “Literatura em tempos de pandemia”, o que não deixa
de ser um estímulo à leitura e à valorização do escritor capixaba.
Apesar da crise financeira, social e política pela qual passamos, a Secretaria de Cultura da PMV conseguiu viabilizar o
convênio com a AEL para dar sequência à publicação de suas
séries de livros, criadas há 28 anos, porque a sociedade reconhece o valor e a importância dessas publicações que ora homenageiam vultos locais, ora logradouros, feiras ou situações
sociais, como este efeito pandêmico que ecoou sobre a saúde
corporal e moral, e abalou o meio econômico dos capixabas e,
por que não dizer: da sociedade como um todo.
A AEL agradece aos escritores que atenderam a seu convite e enviaram os seus textos, aos membros do Conselho,
ao secretário Luciano Gagno e aos funcionários da PMV, ou
seja, a todos os que atuaram para que este número chegasse
às mãos de você, querido leitor, pois como poetizou este tempo de pandemia Brendda Neves: “Em tempos de pandemia o
que salva é a poesia,/ A Literatura com sua potência ajuda a
criatura...”
Vale uma leitura atenta desta edição!
Vitória, janeiro de 2022
Ester Abreu Vieira de Oliveira
Presidente da AEL
ael.org.br
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Quem é o dono dessa morte?
Adilson Vilaça
Jornalista e escritor. Mais de 40 títulos publicados. Mestre em Letras. Do Instituto Histórico e
Geográfico ES. Vice na Academia de Letras ES e na Comissão de Folclore ES. Secretário de Cultura e
Turismo de Colatina.

Era mulher.
Quase um vulto.
Um corpo puído na manhã desnuda.
Meia dúzia de curiosos compunha o velório.
Alguns, mascarados; outros, soberbos de confiança.
Ela repousava os ossos sobre catre de papelão.
Mais de meio século, certamente.
Grenhas maltratadas esfiapavam-se encardidas.
Seria filha de quem? Irmã de quem? Mãe de alguém?
Com certeza, órfã. Ou filha da indigência.
A ponte estaiada, robusta e bela, não tinha respostas.
Os transeuntes, na passarela, também não.
Hiato entre continente e Ilha, entretinha-se
o braço do mar em não tomar conhecimento.
Vindo do Sul, o vento da indiferença, tremelicando,
resfolegava a brisa fria a que batizamos de inverno.
Como é de seu feitio relojoeiro, no final do outono,
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o sopro acarinhava os arbustos e peles de gente,
ajustando-se para amenizar os ares trópicos.
Era uma mulher. Morta.
“Está morta. Muito morta, mesmo”, vozeou,
ao derredor do corpo, um dos curiosos.
O homem falante fechou cenho de legista,
agachou-se ao lado da vítima. Nada mais.
Era morte continental, porém a Ilha de Vitória,
deste e daquele lado do canal suavemente encrespado
é quem tem rabecão para colher os miseráveis.
Na vila da infância, vi mortos desfavorecidos
atirados do caixão vai-volta. O corpo ficava,
o caixão retornava ao efêmero cemitério
do almoxarifado. Lá, repousava a sua alma
de bem público, cadastrada e carimbada.
Mas a Ilha de Vitória é uma capital de estado,
tem ponte estaiada, shopping centers modernos
e o velho vento Sul zanzando sobre o canal.
E tem mortos entre as pedras, seminus
sobre papelão, aninhados sobre si
como bebês se aninham no ventre da angústia.
Que monstros a atormentaram?
Que dores a consumiram?
Que fomes cotidianas ela comia?
Que prazeres ela se doou?
Era mulher, era negra.
Vestia short azul marinho desbotado, blusa top
cor de rosa, pétala decaída.
Vestia-se das cores do Espírito Santo,
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porém estava descalça, sobre catre de papelão,
o corpo encolhido, ajeitado entre pedras da preamar.
Quem reclamaria o corpo?
De que faleceu a pobre mulher?
Alguém a assassinou?
Certamente.
Era mulher, era negra, era abandonada.
Há rostos por trás desse assassinato.
Há executantes, há mandantes.
Revirem as toneladas de pedras,
revirem as gavetas dos mandatários,
busquem no fundo do mar, nas entranhas
dos peixes e nas asas dos mergulhões,
esses assíduos pescadores, que por ali mariscam.
Pois em algum lugar há de se encontrar
o rastro, o veneno da culpa.
Procurem nas bibliotecas, nos livros,
nos arquivos da História, sob as pálpebras
da plateia hipnotizada, nos truques
do esquecimento, nas notas de rodapé
e nos varais do tempo.
Há uma mulher
estendida ao deus-dará.
Suspeitos devem ser indagados,
culpados devem ser recolhidos,
aos borbotões, para os tribunais.
Paguem por seus crimes,
velhacos!
Há uma mulher morta,
uma cidadã sem-teto (ironia!),
uma vítima desse longo estratagema
a que chamamos comunhão.
Não se sabe quem foi seu algoz.
O recente vírus? Ou maldade vetusta?
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Quem a sufocou?
Séculos de abandono?
Epifânicas promessas de libertação
proferidas por intoxicados sacerdotes?
Pontapés desferidos por sempiternos
capitães do mato?
Sempre há um capitão à espreita...
Sempre.
Era manhã na ponte estaiada.
São tempos de pandemia.
Não se pode reter o passo
tão longamente à toa.
As testemunhas se dispersam.
Virá o papa-defuntos,
uma carpideira fará o cadastro.
O mercado espera no continente,
a comida espera na prateleira,
a mulher estirada sobre o papelão
aquela nada mais espera.
Pela justiça que jamais recebeu,
pela tardia explicação dos sábios,
pela morosa misericórdia dos puros,
pela negada hóstia da redenção,
pelo abortado milagre da Educação que alforria,
pela mais fria brisa invernal, que logo virá,
pela negada extrema-unção pública,
por tudo ou quase tudo do mais formidável inventário.
Ela não espera mais nada!
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Era mulher, era negra.
Agora é um defunto órfão.
Que irá ascender ao céu
de anônima cova rasa.
Quem era mesmo
seu dono? Quem é o dono desta morte?
Quem é o dono dessa morte?
Quem foi que a matou?
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Sequelas?
Ailse Therezinha Cypreste Romanelli
Mestra em Educação e membro da Academia Feminina Espírito-santense de Letras – AFESL,
Cadeira 25.

Lá pelo século XIV a Europa estava exaurida pelas guerras,
a unidade da Igreja fragmentada, além de desacreditada depois
das Cruzadas; uma população faminta e enfraquecida depois
de uma sequência de colheitas pobres, não primava pela higiene, havia muita sujeira e péssimas condições sanitárias.
Então, em algum lugar do Oriente, uma estranha doença
começou a matar os ratos; logo passou aos humanos. Pelos
portos do Mediterrâneo chegou à Europa. Matou milhões!
Antes mesmo da morte o corpo começava a necrosar; mãos,
braços ou pernas, adquiriam uma assustadora cor escura. A
peste negra.
Por dois anos seguidos os europeus vivenciaram o horror
da morte; depois, a doença encerrou seu ciclo. Mas não desapareceu do planeta, voltou muitas vezes, sempre com força.
Ninguém sabia sua origem, nem sua cura. Afinal, os micróbios
eram desconhecidos. Não existiam microscópios e era difícil
para o povo da época imaginar a existência de seres vivos invisíveis que penetravam no organismo humano provocando a
morte.

Literatura em tempos de pandemia // 19

Supunha-se que as doenças derivavam de fenômenos cósmicos e os médicos receitavam mediante o mapa astral do paciente. Ou então eram possessões demoníacas combatidas com
mezinhas bem repugnantes, pois só assim afugentavam os maus
espíritos – emplastos de excrementos de bode com rosmaninho
e mel e fezes secas de cachorro, o Album Graecum.
Também estreamos na peste lá pelo princípio do século
passado. Segundo meu pai, não chegou a ser uma epidemia,
mas assustou, especialmente porque seu irmão mais velho, meu
tio Joaquim, contraiu a doença. Minha avó fugiu para a fazenda, em Viana, com os filhos menores e ele ficou para ajudar
meu avô, no hotel e na casa de comércio da rua Primeiro de
Março. Graças a Deus a medicina já havia avançado e meu tio
foi adequadamente medicado e curado. Sem o Album Graecum
Porém, mal nos livramos de um flagelo já entravamos em
outro. Depois da Primeira Guerra, a gripe espanhola chegou
e não poupou ninguém. Ouvi muitas histórias trágicas contadas em família, quando a bisavó Zefinha, parteira e benzedeira,
andava acima e abaixo na poeira do Caxixe, em Castelo, atendendo doentes, que médico, se havia, não se aventurava além
da ponte.
Tudo isso seria mais dolorido que ouvir o grito desesperado da ambulância dez, quinze, vinte vezes, por dia? Levava doentes; moribundos? Talvez. Seria mais triste que a
procissão macabra de caçambas levando pilhas de ataúdes?
Mais deprimente que a visão de centenas de covas abertas
com escavadeira porque os braços humanos não davam conta? Filhos sem pais; amores destroçados, amigos órfãos. Sem
despedida, sem lágrimas, sem queixume, sem orações. A
mocinha, despida e dobrada sobre si mesma dentro de seu
casulo de plástico. Nem ao menos pode vestir, pela última

20 // Coleção Escritos de Vitória, 36

vez, aquele adorado vestido de festa nessa derradeira viagem. O emprego foi-se, o dinheiro também, ficou a fome.
Estamos sós, no sofrimento.
Acuada pela peste e flagelos de todo tipo, a humanidade
digeriu o fruto proibido do conhecimento e buscou soluções. O
mundo explodiu com o Renascimento. Novas terras descobertas; nações se enriqueceram, as Ciências avançaram; inventou-se o microscópio; a dúvida acadêmica deixou de ser heresia
punida com a morte; Academias de Ciência e Centros de Pesquisa se multiplicaram. Quinhentos anos depois Pasteur identificou a Pasteurela pestis. Seria esta, uma longa sequela da peste?
Seiscentos mil mortos! Depois de tanto destrambelho e
tanto despautério, haveria esperança de alguma sequela assim
positiva? Será que sairemos dessa tragédia mais amadurecidos?
Mais conscientes? Mais serenos e menos rancorosos, menos
arrogantes e mais amáveis e solidários? Será que algum dia encontraremos um novo rumo para este pobre país tão desgovernado?
Bom baixar o trem de aterrissagem. Estou sonhando demais...
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Literatura e pandemia
Aldo José Barroca
Membro do IHGES, da Academia da Serra e da AEI. Escritor e jornalista articulista
(MTE385-ES).

Com a pandemia do Covid19, estamos em quarentena, só
saindo para o necessário: supermercado e assuntos médicos.
Moro sozinho no segundo piso em um prédio de dois andares. Da janela, lamento ver pessoas sem máscara. Nem todos
seguem os conselhos de Cristo: “Vigiai e orai” e do preceito bíblico, em Provérbios 22:3: “Quem é prudente vê o perigo e se
esconde; mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências”.
Um de meus filhos fazia minhas compras no supermercado. Iniciando a vacinação dos idosos, meu filho me levou no
carro dele para as duas doses e para a dose de reforço. Para
caminhar e tomar sol, passei a ir ao supermercado, seguindo os
cuidados: máscara, álcool gel, distanciamento, longe de aglomeração. Em casa, banho conforme a orientações dos infectologistas.
Somos seres sociais, lamento viver afastado da família, dos
vizinhos, dos amigos e até de estranhos! Releio livros, resolvo
palavras cruzadas e escrevo.
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Antes da pandemia, fiz a biografia de meu pai: “O versátil
Coronel Barroca”. Como eu soube do edital da Secretaria de
Cultura do Estado muito tarde, fiz às pressas, não ficou bom.
Refiz o livro. Agora, coloquei fatos da vida de meu pai que não
me lembrava. Ficou bem atrativo.
Escrevi outros livros, começando por dois de poesias, um
de estrofes curtas e outro com estrofes maiores, incluindo sonetos. Vários tipos de poesias: poemas românticos, abordando
a amizade, sobre família e outros de caráter religioso.
Continuei com um de crônicas, tendo como temas o cotidiano, as minhas observações nos acontecimentos em meu
bairro, na cidade e até no país. Alguns temas:
Amigo da adolescência que encontro na fase adulta, em
um bar, sentado, triste, levanta-se e me dá um beijo no rosto.
Foi sua despedida, dias depois faleceu. Caricaturistas de jornais
são cronistas do cotidiano. Meu tempo de professor. Eu chamado de moreno, na certidão registrado como branco e no cadastro no Plano de Saúde a cor é parda. Certo: meu avô materno
nasceu na Síria. O acossamento (bullying). Racismo. Consumo
irresponsável de energia elétrica e de água. Maltrato a mulheres
e o feminicídio. Criminalização da homofobia.
E o de contos, inspirado em pessoas, em ocorrências nas
relações de minha infância até a atualidade, na observação do
comportamento humano e na Natureza:
O rapaz sentindo-se otário por culpa de sua ansiedade. O
poeta e um amigo conhecendo na praia duas moças do interior
que vieram para o vestibular. O jovem “Poeta Louco”. Mulher
negra, raquítica e com bebê chorando com fome, dormindo na
calçada alta do porto, coberta por jornais. Dois amigos jovens e
afoitos, de Vitória, em festa no interior. Menores abandonados
no interior na década de 1960 e, na atualidade, na capital. Moça
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mora só e na virada do ano na praia encontra criança negra que
vive sozinha, morando na rua.
Sem condições para autofinanciamento, procuro patrocínio e publicar os livros (tenho cinco publicados e esgotados).
Agora, veio inspiração para romances.
Jamais esqueci os conselhos de meu pai. Um deles, encontrando uma gafe ao ler um livro, falou: “Ao escrever, devemos
ter muita atenção, evitando o ‘cochilo do escritor’. Serve também para suas redações escolares”. Ele não sabia que um dia
eu seria escritor. Papai tinha ampla biblioteca e me incentivava
para a leitura. Dizia: “Quem lê, tem uma visão real dos acontecimentos, principalmente a ação dos políticos, por nortearem
o destino da população”. Outro incentivo foi para resolver palavras cruzadas. Resolvo até hoje.
O primeiro livro de autor nascido e criado em Vitória que
li foi “Vida – Crônicas e poesias”, de José Hygino de Oliveira
(Taneco), impresso em sua tipografia, na Vila Rubim, bairro de
sua moradia. Presenteou papai com um exemplar, pois eram
amigos.
Com a população vacinada, acabará a pandemia e voltaremos á normalidade, convivendo com parentes, vizinhos, amigos e também com estanhos. Oxalá.
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Extremidade
Alex Krüger
Escritor.

Nas extremidades do vazio
o passo se move ofusco
a palavra dorme no silêncio
o beijo nasce na face muda
o tempo fecunda gotas do destino
o passado exala a cor viscosa da alegria
cheiro o tom das rosas, ervas e violetas
descalço o medo que ainda faz doer
expeço meu canto líquido
que debruça nas asas de um blues empoeirado
entono notas que afia verbos
e o choro que andava ilhado
cicatrizei o brilho da luz negra
e suas vertigens
bebi o cálice que faz voar
despi o sonho e a vida
como uma causa perdida...
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Especial
Amélia Schultz Zager
De Alfonso Cláudio, ES, descendente de pomeranos. Acadêmica da ALAC_SMJ. Participação
na 35ª edição de Escritos de Vitória. Publicações em Devocionários e coleções da Editora Jordem.

Chegou o dia da festa
Mais um aniversário.
Vai ser uma celebração especial,
muita coisa mudou, já se vão dois anos
desde que nos confrontamos
com o pesadelo da pandemia
foram momentos de crise de tristeza, quantas dúvidas
nos perturbaram,
noites de insônia, vivemos uma pandemia.
Agora vamos agradecer pelo aprendizado pela graça,
estamos aqui, sobrevivemos, graças Jesus.
Vai ser tudo especial!
Os presentes talvez menos, diferentes, porém melhores,
únicos,
os encontros com mais cuidado, ao mesmo tempo inesquecíveis,
de máscara e restrições, vamos
louvar o menino de Maria,
que se fez o presente como Salvador, povo brasileiro.

26 // Coleção Escritos de Vitória, 36

O mundo inteiro,
louvamos o senhor.
Feliz é quem tem a esperança
de encontrar o seu berço infantil
nos braços de quem rege o universo
as coisas apetitosas também mudaram, são mais delicadas,
os que eram em grande quantidade,
se transformaram em delicadas
símbolos natalinos,
estrelas, sinos e não poderia faltar
o coração, fonte de toda emoção.
Vai ser um natal especial!
Vamos louvar a Deus.
Gratidão, Jesus, estamos aqui,
sobretudo vivos.
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Um breve levantamento do que
foi lançado durante a pandemia
Anaximandro Amorim
Advogado, professor e escritor. Mestrando em Estudos Literários (Ufes). Membro da Academia
Espírito-santense de Letras (Cadeira 40).

A pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) foi mundial
e oficialmente decretada pela OMS em 11 de março de 2020.
No Brasil, ela foi decretada, em âmbito federal, pelo DL 06, de
20 de março de 2020; em âmbito estadual (Espírito Santo), pelo
Dec. nº 4593-R, de 13 de março de 2020; e, no município de
Vitória, pelo Dec. nº 18.037, de 13 de março de 2020. O começo das medidas restritivas forçou muitos a permanecerem
reclusos. O escritor, que tem a reclusão como combustível para
seu labor, é um ser do seu tempo. Seria impossível achar que,
durante a pandemia, não haveria publicações. Tudo se adaptou
ao chamado “novo normal”: lançamentos via “lives”, envio de
livros por “delivery”.
Este breve artigo tem por objetivo, portanto, fazer um levantamento do que foi lançado, em Vitória, durante a pandemia. Trata-se de uma sondagem junto a cinco editoras, todas
sediadas na capital capixaba: Cousa, Pedregulho, Cândida,
Maré e Arte da Cura. O recorte se deu por uma questão de ne-
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cessidade. Sabemos que há criação/produção literária não apenas em toda Grande Vitória, mas no Estado do Espírito Santo
como um todo.
Trazemos, aqui, uma relação dos títulos lançados desde
março de 2020 (físicos ou em e-book), portanto, após os decretos
acerca da pandemia, até final de outubro de 2021. As listas nos
foram fornecidas pelas editoras, em pedido do autor deste artigo, que quase nada interveio nas informações, apenas o mínimo
para adequá-las a este texto.
A ordem é a seguinte: primeiro, entre aspas, o nome da
obra; em seguida, o(a) autor(a) ou autores(as). Estão contemplados livros de literatura em todos os gêneros, além de cadernos e livros de entrevistas com correlação com o fazer literário.
Tanto editoras quanto títulos estão em ordem alfabética. Segue,
abaixo:

pos.

Editora Arte da Cura:
“Avenida Araguaya – Rio da Memória”, Ítalo e Itaney Cam-

Editora Cândida:
“Abismo”, Heron Miranda;
“Ayla e Marmelo”, Duílio Kuster Cid;
“Borges: Literatura policial e o evangelho segundo Marcos”, Inês Aguiar dos Santos Neves;
“Cabelos e Corpos”, Patrícia Eugênio;
“Doxa”, Francisco Grijó;
“Intermitências”, Adriana Meneguelli;
“Luminescências”, Alessandra Marques;
“Meu quintal”, Manira Marques;
“O livro sem nome”, Hortência Gomes;
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“Os sons da memória”, José Roberto Santos Neves;
“Sur Realidades”, Vinícius Langa, Fabrício Riva, Vinícius
Figueiredo, Marcus Dan;
“Um pássaro de fogo”, Paulo Roberto Sodré.
Editora Cousa:
“Autologia Combiousa”, diversos autores;
“Cadernos de literatura”, Ruy Perini;
“Dois olhares”, Matusalém Dias de Moura e Jô Marcondes;
“Eco de vozes”, Narciso Telles;
“Elegia do Corona: Versos Pandêmicos”, Carlos Fonseca;
“Manual para estilhaçar vidraças”, Jorge Elias;
“Margem”, Fran Bernades;
“Minhas Vianas: a cidade como lugar de afetos”, Gustavo
Pimenta;
“No coração de Magalhães, relatos de viagens”, Sônia Pinheiro;
“Notícia da atual literatura brasileira II”, Vitor Cei, Letícia
Malloy e André Tessaro (org.);
“O poema das cores”, Naná Muriel;
“Rumo verdadeiro: fatos acontecidos com pilotos capixabas”, Alfredo Cesar da Silva;
“Verbetes (Im)perfeitos para corpos Im(perfeitos)”, Raquel
Falk.
Editora Maré:
“Grão”, Lilian Menenguci;
“Resumo da Balada”, Luiz Trevisan;
“Estrada do Sal”, Leonardo Abib;
“Trânsitos de Alma”, Elaine Dal Gobbo;
“Post its de carne & putrefação”, Mara Coradello;
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“E quando borboletas carnívoras dançam no estomago”,
Ingrid Carrafa
“O riso que contrasta”, Fabrício Costa;
“Papéis picados: reflexões, palpites & outras irreverências
irrelevantes”, Silvia Chiabai;
“Coleção ‘Elas Tramam’”, diversas autoras.
Editora Pedregulho:
“A arte do viver - poesias a fazer”, Marina Fortunato, Dimitri e Henrique (e-book);
“A cinza descerrada”, João Claudio Arendt;
“Acordei, o que farei hoje - Histórias reunidas”, Lucimar
Cardozo;
“Atés”, Marília Café;
“Colecionador de palavras”, Edson Neizes;
“Da dor à flor”, Letícia Perfeito;
“Deixar-se escrever - entrelinhas com mulheres”, Danielle
Guss e Soleane Portes;
“Despersonalizada”, Evie Dee;
“Elã”, Eloá Eler;
“Espetáculo lésbico”, Angélica Glória;
“Estilhaço”, Sara Lovatti Mancini;
“Eu vendaval, eu furacão”, Nina Maria;
“Geografia dos afetos: cartas, cartões postais, diário de
campo e caderno de uma pesquisadora”, Andreia Ramos (e-book);
“Há nove luas em mim”, Nina Maria;
“O ato do tio”, Hugo Estanislau;
“O baião que a gente não dançou”, Bernardo Ramos Murilo;
“O corpo é uma encruzilhada”, Marina Fortunato;
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“O escritor terrorista”, Adelmo Rossi;
“Pequena multidão”, Fernanda Tatatiba (org.) (e-book);
“Pretendo fechar os olhos assim que puder”, Marília Carreiro;
“Qual é o esquema da parada?”, Wagner Silva Gomes;
“Quarentena crônica”, Thiara Cruz (org.) (e-book);
“Sintomas”, Renan Peres;
“The last citzen of the wild”, Bruno Gimenez (Harding Peixe) (e-book);
“Um futuro em Cenataum”, Hugo Estanislau.
Infelizmente, por falta de espaço, não tivemos como
trabalhar esses dados. Deixamos a um(a) pesquisador(a)
interessado(a), na tentativa de ter contribuído, de alguma forma, com os estudos da literatura brasileira feita no Espírito
Santo.
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Sonora pandemia
Antonio Rocha Neto
Escritor, pertence à Academia de Letras de Vila Velha.

Pandêmico
deveria ser
é o nosso pandeiro.
E a pandemia, irmão,
no mundo inteiro,
seria
como só Caetano cantaria,
de Alegria, Alegria!
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Poedemia
Brendda Neves
Nascida a 25/01/1979, é brasileira, natural de Linhares/ES, jornalista, escritora e poeta. Filha
de Geraldo José das Neves e Arlete dos Santos Neves, casada com Newton Rocha Gotelip Júnior.

A terra há de florir outra vez se o poeta sorrir,
Nunca antes presenciara a Ilha de Mel tão triste seara...
A cigarra quero ouvir cantar em Jucutuquara ao dormir,
Nunca antes a Terra criara no capixaba tal crise que o desampara...
Em tempos de pandemia o que salva é a poesia,
A Literatura com sua potência ajuda a criatura...
As feiras nos bairros ficaram vazias e as ruas sem alegria,
A Rua da Lama na lama, Ufes fechada, bibliotecas sem leitura...
A Pedra dos Dois Olhos chorou enquanto o poeta não sonhou,
A Catedral no Centro remoeu-se por dentro...
O Teatro Carlos Gomes não escutou o riso que o escritor e
pensou.
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Iemanjá jogou-se ao mar em Camburi para um conto brotar
no centro,
O escritor quis lançar a palavra, mas Vitória chorava sem
escola para estudar...
O poeta pesca poesia, sublima pandemia, e tempera para o
leitor com coentro!
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A pandemia que afugenta a luz
e mata as estrelas
Clério José Borges Sant Anna
Escritor, Historiador, Poeta e Trovador Capixaba, Comendador. Nasceu em 15/09/1950, em
Vila Velha, ES. Fundou e preside desde 1980 o Clube dos Trovadores Capixabas. Fundador e primeiro
Presidente da Academia de Letras e Artes da Serra. Cidadão serrano desde 1994.

Em tempos pandêmicos,
investi nas sensações
colhendo rosas pelos caminhos,
plantando sementes de poesias construindo um terno sentimento
e, surpreendo-me tentando tocar estrelas.
Em tempos pandêmicos,
Expurguei os ressentimentos,
Dei adeus ao ontem que sempre teimava
em viver no meu interior.
Procurei desvendar os meandros na busca da felicidade,
meta impossível, pois por mais cruel que
pareça estes são os desígnios do Senhor
em propósitos de amor por todos nós.
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Em tempos pandêmicos,
vivi momentos moldados em lágrimas
choradas em noites frias das mortes prematuras
pranteadas na dor da perda das pessoas amadas.
Vivi meus medos, mensurando o espaço e o cosmo.
Busquei ser luz nas trevas, de mãos cheias, nunca vazias.
Como lenitivo, procurei criar uma jornada espiritual
em harmonia com o Universo, ligados pelos bens supremos
em pleno exercício da razão.
Em tempos pandêmicos,
vivenciei braços trêmulos, amparado por um afetuoso
abraço.
Na escarpa rude desta vida, presenciei alegrias e mágoas.
A solidariedade em ações de amor, pensando no bem-estar
das pessoas. Então, edifiquei em sonhos, uma lépida e agradável
cantiga
enquanto me banhava pelo ouro do sol
e, recusei-me a ficar preso no porão da noite.
Sacrifiquei meus próprios desejos e interesses e parti para
a luta.
Pandemia, tu em passos apressados
e de forma venal se agigantou
e embora aqui tenha se instalado,
chega em nossas vidas, afugentando os sonhos
promovendo o caos e a dor, fazendo a terra sangrar.
Monstro de andar perigoso aqui estou para enfrentá-lo.
Enfrento-te, ó algoz que afugenta a lua e mata estrelas,
Que causa pânico, tristeza e dor.
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Com o meu verso, vou para a rua e, num grito libertador
Fico livre e nas asas da liberdade e me atrevo a construir
poemas.
Frente a frente, em um passo não titubeante,
e acautelado do sorriso de uma criança
vou construindo uma bela oração.
Não me curvo em desvio covarde e, mais que de repente,
canto meu grito libertador: Sou imune a ti, algoz dos sonhos.
dos

Fora tristeza pandêmica. Não me curvarei aos seus desman-

O sofrimento não vem de Deus; Deus não o quer.
O que Ele quer é encontrar conosco, em misericórdia plena
Deus quer estar sempre presente em tudo o que a vida nos
dá a suportar.
E, assim amparado em Deus, construo minha fortaleza contra o mal pandêmico E, grito num só tom: Eu sou forte, sou bravo
e sou de luta.
Eu sou Poeta.
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Literatura em Vitória em tempos de pandemia
Denise Moraes
Artista plástica, poetisa, Licenciatura Plena em Letras.

A cultura e a tradição são a liberdade de expressão do artista, que o leva a caminhos inimagináveis. Com a tecnologia,
muitos artistas e escritores se encontram nas lives. Esse engajamento virtual sobrevive à pandemia. O escritor, por exemplo,
não parou de escrever e realizar saraus, etc. Quanto ao lançamento virtual, no momento, é uma prevenção e responsabilidade da própria população. No entanto, não podemos deixar
de citar o colapso que tem causado aos artistas, pois a cultura
gera espetáculos e empregos. Enfim, a cultura vem perdendo o
incentivo dos órgãos governamentais, o que afeta a estrutura
do país que não preserva a memória cultural: o vínculo entre o
passado, presente e futuro.
Eu observo na tecnologia, um mundo que se aproxima
e suas manifestações culturais. As lives estão trazendo mais
conhecimento e reflexão. Os caminhos trarão mudanças obrigatórias.
Nos dias confinados em frente a TV que só transmitia imagens surreais, na internet estávamos atemorizados, perdendo
nossos sonhos e ideais e, me veio à mente o filme preto e branco
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que assisti na adolescência: “O Dia Em Que A Terra Parou”, uma
ficção na época.
O dia terminou opaco, viagens, planos, amigos e parentes
que a pandemia levou.
Os alunos perderam o estímulo escolar, sem a presença física
e orientação de suma importância do professor em sala de aula,
e agravou a defasagem pela falta de aulas presenciais, afetando o
período escolar.
Participo como coautora em Antologias da AEL, AFESL
e de grupos de SP, RJ, RS, Coletâneas lusófonas, num encontro
emocionante e inesquecível com coautores nas lives comemorativas. A estande da RSF na 91ª FEIRA DO LIVRO em Lisboa,
prestigiada pelo Senhor Presidente da República de Portugal,
pela segunda vez consecutiva e no Peru e num encontro emocionante e inesquecível em Londres, no Palácio de Kensigton, foi
uma honra participar dos encontros maravilhosos e ser entrevistada pela presidente da Rede JSF, Dyandreia Portugal, sempre
fomentando a cultura do outro lado do Oceano.
Com participação em várias lives no Brasil e no exterior,
a exemplo, Foca na Cultura, Mulherio das Letras em Portugal,
com lançamentos de Antologias e saraus poéticos, entrevistas na
Cultura Alternativa, de Poemas à Flor da Pele, representando o
nosso Estado na Cultura à convite do cantor Byafra, na live Letras Virtuais, na qual convidei a Dama da Literatura, a Emérita
Professora da UFES, Drª Ester Abreu, as confreiras Sônia Rosseto
e Andra Valladares. Há as lives do Clube da Leitura, conduzido
por Elizete Caser, e um leque de atrações para estimular a leitura.
Uma busca ativa como estratégia para evitar a evasão e a importância da gestão escolar. Gravei e apresentei vídeos culturais para
a Biblioteca da PMV, fiz vários cursos literários, etc.
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Prossigo com meus trabalhos de ilustradora, literários, leituras, envolvida com a finalização do meu primeiro livro solo e
expondo minha arte em galerias virtuais.
Eventos presenciais no MUCANE em comemoração do
70º aniversário da AFESL, organizado pela presidente Neusa
Glória e a Comemoração do Centenário da AEL, num pomposo cortejo com saída dos acadêmicos em direção ao Palácio
Anchieta, conduzido pela presidente da AEL Drª Ester Abreu,
com a recepção do Sr, Governador José Casagrande e da primeira Dama. Reunião com o Sr. Prefeito da Serra, Dr. Sérgio
Vidigal, representei as artes plásticas.
Nesse distanciamento, entenderemos as visitas constantes
dos pássaros em nossos jardins, o azul celeste, o mar límpido, o
sentido de rotação da terra e refletiremos jardins, o azul celeste,
o mar límpido, o sentido de rotação da terra e refletiremos sobre
o raiar do sol e do luar.
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A busca pelo lenitivo entre o pathos e a litterae
Ester Abreu Vieira de Oliveira
Professora. Presidente da Academia de Letras ES. Tem publicações de ensaios, obras infantis,
tradução, crônicas, estudos da língua portuguesa e espanhola, e poesias.

A escrita para chegar à forma atual fez uma longa e secular travessia. E a partir de registros em que se documentavam
fatos da vida cotidiana e política chegou à expressão artística
do pensamento e passou a ser considerada Literatura, quando
foi reconhecida em um conjunto estético variado de forma e de
expressões culturais diversas. Assim, literatura, em uma consideração geral, remete-nos à habilidade humana de escrever e
ler e faz parte da vida peculiar de um povo.
A Literatura Brasileira, durante a sua fase colonial, ou seja,
quando o país não se havia afirmado como nação, mantém laços entretecidos com as formas literárias dos países da Península Ibérica (Portugal e Espanha). Por outro lado, nesses países
peninsulares, foi durante a Idade Média que ocorreram os primeiros passos de sua literatura, quando se conformava a sua
língua como “o povo falava” e o território ainda não se tinha
moldado como nações independentes.
No Espírito Santo, podemos afirmar que a literatura nasce
produzida pelo padre santo José de Anchieta, no século XVI,
na forma de poesia e teatro. Mas, a partir do final do Século
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XIX, a literatura engendrada por pessoas nascidas nesse Estado
ou por pessoas que vieram nele viver, vai-se moldando em gêneros variados. Assim, além da poesia e do teatro já iniciados
na época Colonial, a literatura do nosso Estado foi enriquecida
com a narrativa. O romance, o conto e, principalmente, a crônica são gêneros textuais desenvolvidos em nossa terra, abordando temas diversos, desde o da política, da educação, e o da
história, o da imigração e o dos variados sentimentos humanos.
Mas, a partir do principio de 2019 e ainda no decorrer de
2021, em todo o Brasil e em outros países, a literatura trouxe para
os diversos tipos de narrativas e para a arte poética o porfiado
tema do “coronavirus”, que percorrerá as Letras, com toda a sua
força apontando consequências, temores e esperanças, e a fragilidade da sociedade com seus sistemas falidos: o econômico, o
social, o político e o educativo.
Enquanto o patologista se inclina nas pesquisas moleculares debatendo-se contra a pandemia, o escritor, ora de forma
informativa, poética, irônica ou cômica, manifesta a situação
pandêmica e aponta novas políticas e éticas de vida social e familiar.
As equipes dos patologistas, em laboratórios com ferramentas apropriadas buscam com microscópicos o combate ao
vírus que afeta a vida humana, e, por sua vez, o conjunto de
homens das letras, se debruça em computadores ou sujam papéis com tinta procurando levar ao oculto e possível leitor suas
ideias, medos e frustrações de um invisível personagem virótico mortal e de seus efeitos de contágios e apontam um antivírus
na leitura de textos literários.
Vários meios de comunicação transmitem os efeitos do
contágio do coranavirus e de novas cepas. Evitam-se aglomerações. Os estudos (logos) dos patologistas mostram o perigo
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virótico. Os sintomas (pathos) são apontados pelos estudos dos
cientistas. As informações trazem uma espécie de caos, de silêncio, de esquecimento para a vida social em toda parte. Os
lançamentos de obras literárias como atividades presenciais desaparecem. O êxodo das livrarias, já um pouco desprestigiadas
antes da crise, acelerou. Há um enfoque às leituras e audições
literárias realizadas e no Facebook, no Youtube, e em outros sistemas que possam ajudar a divulgar as criações como os pdfs.
O google tornou-se a livraria, o lugar para as compras de livros,
e a biblioteca de muitos para suas leituras. As discussões literárias passaram a ser onlines.
Chega-se à conclusão de que a literatura não cura nem as
dores corporais nem as dores das perdas mortais, mas ilumina
caminhos. Logo alimenta esperança. E nós seguimos absurdamente sem saber para onde vamos e quando esse caos se aclarará. Essa incerteza me lembra a passagem “– On n’est jamais
content là où l’on est, dit l’aiguilleur”, de um colóquio entre O
Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, com o guarda-chaves que
despachava os trens de passageiros que muito rápido partiam
da estação. Os condutores das locomotivas, não estavam satisfeitos, ignoravam o porquê da pressa e para onde iam os precipitados, pois só as crianças sabem o que procuram, porque
são felizes com poucas coisas menos intrincadas, enquanto os
adultos não sabem o que buscam e por isso não alcançam o que
poderia trazer-lhes a realização.
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Separados venceremos
Fábio Daflon
Especializado em Estudos literários pela UFES. É membro titular da Academia Brasileira de
Médicos Escritores e da Academia de Letras de Vila Velha.

Separados venceremos, é claro esse paradoxo,
abrace a solidão agora quem se dizia celibatário?
O vírus está à busca das narinas, feio e roxo,
quase como um ouriço — potentemente vário!
Oh, não vá além da porta, peça pelo aplicativo
as compras e a comida entregues na portaria,
vá buscá-las mascarado. Faro fino: olho vivo,
o risco está no ar, invisível, ninguém o notaria.
Não recebas visita; consideres em ti um anacoreta.
Mesmo que ateu ou agnóstico — mas não ouça
nada além da ciência, ao pastor faça bela careta,
faça toda a faxina, respire, lave a própria louça?
Oh, mesmo sem ter fetiches, faça amor de máscara
de corpo em pelo, se o amor ou caso não habitar
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o mesmo teto. A consequência pode ser muito cara.
Se Condoa do vizinho que está nervoso a gritar.
Enfrente os teus fantasmas. Goze a impotência
que o mundo aliviava. O mundo se tornou irrespirável
além da janela, tudo está escasso e sem frequência.
Há veneno na atmosfera mais que na cascavel.
Te aceites um maluco! Conversar com as paredes
pode virar um papo reto! Os afoitos estarão mortos.
Mates apenas com água todas as mais tantas sedes.
Separados venceremos totalmente a sós e absortos.
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Cafezinho com o pombo-correio
na pandemia, em Vitória
Fernando Rocha
Poeta de Linhares.

Alinhavei na asa direita do lindo pombo-correio,
essa bela homenagem à Vitória na pandemia
detalhe, o pombo não era parvo, negacionista
alegre por ter tomado 2 doses, usava máscara
A luz tão intensa emanada da capital refletia raios
na cor de fogo do crepúsculo da manhã inebriada,
abstratamente, pincelada pelo calor que refresca,
lá do alto, a pandemia parece absorta, ledo engano
O céu que paira sobre a capital dos capixabas
é energia pura que me abraça leve, refrescante
força que me dá a mão, num gesto de contento
singela união de almas extasiadas pelo belo decote da baía de
Vitória
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Do alto o poeta verseja a Vitorinha em prosa & versos
lá embaixo o medo disseca-se na pedra fria, e tome vacina!
para silenciar o fenecimento trazido pelo vírus da covid19
o poeta em agonia, saliva versos ausentes na pandemia
E o voo poético continua pela Ilha do Mel num puro momento
onde
o cosmo ganha cor, sem pressa, a voar sobre a Curva da
Jurema
Vitória, o poeta e você reunidos pela mão do criador num
só amor –
na revelação dos sentidos o poeta ama e se embevece por
Vitória
No DML da capital os mortos da pandemia são óbitos, são
baixas,
são danos colaterais do discurso negacionista palaciano, números
estatísticos, órfãos de pai mãe e da vacina no braço, pilha de
corpos
com duas linhas discretas na última página de A Tribuna,
mortos iguais
Já é primavera e os pássaros fazem casas nos ramos mais
altos
de lá admiram sobre a árvore da saudade, as noites de lua
azul
na enigmática Vitória dos capixabas dos beija flores de
amores
do alto o vento dedilha a música nas nuvens novas para
Vitória
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A ilha do Frade e a ilha do Boi rasgam o mar, uma é poeta
e a outra está aprendendo a rimar
as duas se refletem quando cruzam o mar, existem para se
amar
metálicas rosas sujas de minério de ferro marcam o compasso fogo, ódio e paixão
da maldita poluição imunda que inunda, asfixia a doce Vitorinha dos receptivos capixabas
Assim que chega o sol faz arder o livro da história de Vitória, numa brisa de verão
os poemas são elevados ao ar e queimados pelo calor dos
corpos quentes estendidos pelas areias da praia de Camburi.
a barriga ronca pelos ares com o aroma da moqueca capixaba da ilha da caieiras
e nessa hora a pandemia tira uma sesta na Gruta da Onça
no mirante pra baía de Vitória
Do alto as narinas do poeta são seduzidas pelo fumo forte
sibilino de poesia,
e deixa a roupagem na areia da praia, como os cães da neve
mudam de pelo
e com pupilas dilatadas de amor & amor por vitória o poeta, ainda de carona, nas asas do pombo correio
com fulgor sopra o grito caloroso por amor a Vitória, já
com a pandemia muito arrefecida.
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Com a bandeira branca içada, o poeta traz a esperança,
a pureza no poema homenagem à Vitória em pandemia
exalando odor intenso de vitória, de que tudo vai passar...
o poeta aceita o convite do amigo alado, e vão tomar um
cafezinho:
mas começa a chover sobre a bela e colorida Vitorinha, o
poeta e o pombo- correio são como a água que tudo lava, que
tudo leva, a amizade forte, a saliva quente da terra, a esperança
do amor cristão, na eternidade pós covid19.
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Ano terrível
Francisco Aurélio Ribeiro
Professor e Escritor. Vários livros publicados de diferentes gêneros e modalidades. Pertence ao
IHGES e é Presidente de Honra da AEL. Articulista do jornal A Gazeta digital.

Há um ano, começamos a viver esse ano de horror, sob
o efeito da pandemia de Covid-19 que afetou o mundo todo.
Pela primeira vez, em minha carreira de professor, que já se
faz longa, com 48 anos na sala de aula, pois comecei a lecionar
em 1973, no Colégio Estadual de Guaçuí, não pude estar em
contato direto com meus alunos, em todos os níveis de ensino.
Comecei minha missão de ensinar antes até, pois, em 1967, aos
12 anos, fiz um cursinho de Método de Alfabetização Salesiano Dom Bosco, e ensinava os adultos a ler, no turno noturno,
enquanto fazia o Ginásio, durante o dia. Desde cedo, sabia que
minha missão na vida era ensinar, pois adorava ler, e queria
ensinar esse gosto e promover o prazer de leitura em todos que
o almejassem. Naquela época, o analfabetismo era bem maior
do que hoje, e a ditadura militar criou o Movimento Brasileiro
pela Alfabetização, o Mobral, que tentou, sem muito sucesso,
recuperar, em pouco tempo, décadas perdidas na elitista educação do povo brasileiro.
Paulo Freire (1921-1997), Patrono da Educação Brasileira,
propunha, desde os anos sessenta, um novo modelo para a edu-

Literatura em tempos de pandemia // 51

cação brasileira, baseado na liberdade para aprender a leitura
da palavra por meio da leitura do mundo. Seu Plano Nacional
de Educação, planejado para formar professores no governo
João Goulart, foi abortado pelo Golpe Militar de 1964 e Paulo Freire ficou exilado, só tendo retornado ao Brasil em 1980.
No entanto, seus livros “Educação como Prática de Liberdade”,
1967, e “Pedagogia do Oprimido”, 1974, estão entre os mais lidos em muitos cursos de Pedagogia pelo mundo e o “Método
Paulo Freire de Alfabetização” é utilizado em muitos países, sobretudo os mais pobres. Apesar do massacre que Paulo Freire
recebe hoje dos que pensam criar uma escola sem partido, isso
não existe. A educação é e será sempre ideológica, nunca será
neutra, pois ensina a aceitar o sistema em que vivemos com
todas as suas injustiças sociais ou atua como leitura crítica da
realidade, convidando o educando a participar da transformação da realidade. Creio que o maior legado deixado por Paulo
Freire é o do ensino baseado no dialogismo, em que educador
e educando constroem juntos sua caminhada, sem a imposição
tecnicista e autoritária, tão comuns nos tempos atuais de escolas cívico-militares.
Vivemos tempos terríveis, vitimados por uma peste que
assola grande parte da humanidade, já tendo matado mais de
duzentos e setenta mil brasileiros e, após um ano, continua matando mais de mil e quinhentas pessoas, diariamente. O atual
governo tem responsabilidade por esse número de mortes, pois
nega a doença e sua prevenção, incentiva a população a tomar
medicamentos inócuos, não estimula o uso de máscara e propicia a aglomeração. Prefeitos e governadores tentam se unir,
diante da ausência de uma liderança nacional, buscando solução para o colapso da rede nacional de saúde e para a compra
de vacinas, o que deveria ter sido feito, há muito tempo, pelo
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governo federal. Diferente de D. Pedro II que, no surto da febre
amarela que matou milhares de brasileiros entre 1849 e 1850,
visitava hospitais de isolamento, levando consolo aos enfermos,
o atual Presidente debocha da doença, dizendo ser “mimimi”.
Em sua fala do trono, em 1850, D. Pedro afirmou: “Os estragos da enfermidade afligem profundamente meu coração. O
meu Governo tem empregado todos os meios aos seu alcance
para acudir os enfermos necessitados. Graças a Deus, vai diminuindo o mal. Espero de sua divina misericórdia que, ouvindo
nossas preces, arrede para sempre do Brasil semelhante flagelo”.
Que as palavras de D. Pedro tragam um pouco de conforto aos
brasileiros, nestes momentos de dor.
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Desenredo pandêmico
Jô Drummond
Professora aposentada, tradutora juramentada, pesquisadora, escritora, poeta e Artista Plástica. Tem vinte livros publicados. É membro de 3 Academias de Letras (AEL, AFESL e AFEMIL) e do
IHGES. Pós-doutorado em Literatura Comparada.

Dizem que de todas as adversidades pode-se extrair algo
de positivo, mesmo que seja um simples aprendizado. A pandemia do coronavírus veio para emaranhar os fios, desestruturar
a sociedade em todas as instâncias e “balançar o galho”, como
se diz no interior de Minas. Seria como se estivéssemos todos
sobre um mesmo galho, balançados sadicamente por ela, a se
deleitar com o “despencamento”. Nessa brincadeira, os frutos
mais maduros caem com maior facilidade.
Há que se desenredar essa enrascada. Mas por onde começar o desenredo? Qual será o risco do “novo normal”? Voltaremos à normalidade de antes? Questionamentos à parte, os anos
pandêmicos de 2020 e 2021 têm sido imensamente profícuos
para quem gosta de escrever. Todo escritor precisa de sossego,
de silêncio, enfim, de ambiente propício ao ofício. Isso todos
nós tivemos de sobejo, em 2020. Cancelados os compromissos
presenciais e os eventos sociais, restou-nos a doce clausura dos
lares para o labor literário.
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Por uma infeliz coincidência, o centenário da Academia
Espírito-Santense de Letras coincidiu com a pandemia. Inicialmente, em 2020, tudo parou. Os eventos programados para o
centenário foram cancelados ou adiados. Aos poucos, foram
surgindo lives, salas virtuais de reuniões, de mesas-redondas,
de “debate-papos” assim como escolas e universidades on-line.
Intensificou-se a vida virtual, e expandiram-se os festejos para
2021, adaptados à atual conjuntura. Nossa atual Presidente, Ester Abreu, com sua energia inigualável, tem sido brilhante ao
orquestrar, com muita competência, o “novo normal” da Academia. Em 2021, não poupou tempo nem esforços para dar
maior visibilidade ao centenário da segunda entidade cultural
mais antiga do Estado.
Meu refúgio serrano para onde me insulei durante a pandemia, seria um paraíso tropical se não fosse compulsório. A
permanência indefinida, sem previsão de retorno, é entediante.
A privação da liberdade é dolorosa em quaisquer circunstâncias. No entanto nunca tive época tão produtiva. Reclusa em
meu sítio, na Mata Atlântica, publiquei dois livros e estou finalizando três, ao mesmo tempo. Esse é o lado bom do período
nefasto. Certamente isso não aconteceu apenas comigo. Suponho que os escritores tenham produzido mais que nunca, cada
um em seu aconchego. É provável que, logo após o fim da pandemia, haja um “boom” de lançamentos de livros no mercado.
Nesta segunda primavera covídica, em 2021, as flores continuam, como na primeira, a enfeitar mais a morte que a vida.
Arredondou-se a contagem de seiscentas mil mortes, somente no Brasil. No mundo, já são 4,8 milhões. Diversas vacinas,
criadas e testadas a toque de caixa, estão sendo aplicadas na
população mundial. Especulam-se suas validades e seus efeitos
colaterais. Houve período em que morriam quatro mil pessoas
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diariamente, no Brasil. Hoje a média está abaixo de 500. Mesmo assim, há quem acredite na ineficácia das vacinas e se recuse a submeter-se a elas.
A sombra do luto de milhões de pessoas que perderam
seus entes queridos continuará pairando sobre nossas cabeças e
condoendo nossos corações. A reviravolta social e os transtornos causados pela covid, acrescidos do “medo miúdo” da morte
a nos perseguir 24 horas por dia deixarão marcas indeléveis em
nossa geração.
O inaudito da ficção foi largamente superado pelos fatos
cotidianos. O que estamos vivenciando no momento é algo totalmente inusitado; poder-se-ia dizer: inimaginável ou ficcional. Todos nós somos atores involuntários dessa tragédia humana, com desfecho ignorado. Imagino quantos filmes e livros
surgirão no futuro, escritos por pessoas que não presenciaram
os infortúnios de tamanha adversidade global.
Louvo a iniciativa do escritor e acadêmico Adilson Vilaça,
organizador de Escritos de Vitória, de temática tão apropriada para o momento. As futuras gerações conhecerão, por meio
dos escritores participantes desta antologia, todos eles viventes
e sofrentes do flagelo pandêmico, um viés fidedigno dos tempos atuais.
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História de menino
Jonas Reis
Jornalista, advogado e autor, entre outras obras, de Viagem à alma do Brasil, A lenda do
lagarto azul e O santo dos últimos dias - Quem amou Solange de Belleview?

Nestes tempos de pandemia e isolamento as pessoas foram
levadas a redescobrir seu próprio interior.
Foi assim que o velho menino se lembrou de que aos nove
anos de idade era franzino e miúdo e as pessoas diziam: mas
que menino dos olhos grandes! As pessoas não perguntavam
seu nome, ele era apenas o menino dos olhos grandes. E era
tão tímido que tentava se esconder atrás da caixa de engraxate.
Trabalhava ajoelhado no chão diante de adultos que via enormes e ricos, descontraidamente sentados num banco de praça
enquanto ele lustrava seus sapatos.
Enquanto fazia aquele trabalho, a única manifestação que
o menino se permitia era um sorriso discreto, que ninguém via.
Ele surgia quando os clientes se impressionavam com a velocidade e a força com que movia a escova e o brilho que isso
produzia no calçado.
Mas foi curta a carreira do menino como engraxate. Começou alguns dias depois que sua mãe morreu e terminou três
meses depois, quando um fiscal da Prefeitura de Vitória jogou
sua caixa no lago do Parque Moscoso, no centro da cidade. O
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fiscal arrancou a caixa de suas mãos e a jogou no lago com tudo
dentro: graxa preta, graxa marrom, graxa incolor. E tinta das
duas cores, flanela, escova de passar graxa, escova de dar brilho
e os dois pedaços de papelão que enfiava nas laterais do sapato
para impedir que a graxa sujasse as meias do cliente. A caixa
ficou boiando entre enormes sapos de cimento que enfeitavam
o lago, observada por peixinhos que depois do susto inicial passaram a nadar curiosos em volta dela. O fiscal disse que o menino precisava de autorização para trabalhar no parque. Mas, sem
entender nada daquilo, ele deixou o local abatido, sentindo-se
culpado pelo prejuízo, e subiu o morro devagar porque não sabia como dar a notícia em casa.
A mãe do menino morreu na madrugada de um domingo,
1º de abril. Ele, seu irmão e as cinco irmãs solteiras dormiam no
mesmo quarto, ao lado do quarto dos pais. A mãe havia ficado
acordada até tarde no sábado, terminando de costurar o uniforme das crianças, porque as aulas começariam na segunda-feira.
Naquela madrugada, a mãe se levantou da cama e foi
à cozinha. O pai ouviu um barulho, foi verificar e a encontrou sem vida. A única coisa de que o menino se lembra do
que aconteceu em seguida é que alguém o acomodou sobre
uma mesa de canto. De lá, sentado com as pernas encolhidas
e abraçando os joelhos, ele acompanhou a movimentação da
família e dos vizinhos. Algum tempo depois tiraram a mãe
do menino de casa, desceram a escadaria com ela e no pé do
morro acomodaram seu corpo no carro de Polícia que a levou
para sempre.
Às 7 horas do dia seguinte à morte da mãe, o menino já
estava em formação no pátio da escola para cantar o hino do
Estado. Dois garotos na fila ao lado sufocavam o riso olhando
para seus pés. Só então, de calças curtas, ele percebeu que es-
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tava usando pés de meias diferentes. O menino não tinha mais
a mãe para arrumá-lo de manhã e havia se vestido sozinho. O
pai passou a sair de casa muito cedo e os filhos só o viam no
início da noite, quando chegava cansado depois de trabalhar
na construção das casas simples que proliferavam nos bairros
pobres da cidade.
No dia seguinte ao episódio no parque, o menino voltou
lá. Mas sua caixa de engraxate havia desaparecido. Ele pensou: acho que depois de flutuar por um tempo ela afundou. O
menino havia adormecido desolado na noite anterior, mas de
manhã decidiu que de alguma forma continuaria a trabalhar.
Então passou a recolher papel no lixo do comércio de Vitória
para vender num depósito de reciclagem que ficava no início de
uma ladeira que leva à Catedral.
E o hino cantado naquele dia na escola acenava com as
possibilidades da vida: Surge ao longe a estrela prometida… O
menino se lembrou disso tudo porque nestes tempos de pandemia e isolamento foi levado a esquadrinhar seu próprio interior
e a escrever sua própria história, disfarçada em terceira pessoa.
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O declínio do último dia
Jorge Elias Neto
Membro da Academia Espírito-santense de Letras, Cadeira 2.

Arde o sol na terra posta
sobre o tropel dos compassivos.

Os restos de ontem
combinam com os corpos de outras eras.
São os mesmos mortos, as mesmas taças,
o mesmo desperdício.
A tradição das luvas e das meias,
as fendas na carne,
as porções de nozes sobre a mesa
e as varejeiras, tranquilas,
sobre os castiçais.
CORTE PROFUNDO
A carne é de todos nós,
mesmo quando cortada
e exposta em histórias esquecidas

60 // Coleção Escritos de Vitória, 36

A carne é de todos nós,
mesmo que perturbe nossa
estada no paraíso
A carne é de todos nós,
e já é tarde para não reconhecermos
nela nossa fisionomia
A carne é de todos nós,
e mesmo sem cheiro tem memória
e um sorriso cínico de cumplicidades.
MÁSCARA
Palavra, sombra de mangas longas, infinitas,
sob as fendas das máscaras
que já foram uma farsa
e agora são um bunker contra a asfixia do desespero.
VÍRUS

Não vi, mas passou por todos nós.

O rastro esquecido não conseguiu chegar,
flutua em algum lugar do sem tamanho
(Sou testemunha do nome de deus,
é sonoro em qualquer língua
e grande como o desejo dos homens)
O rastro esquecido me deixou perdido
(a marca do eu chegando apagou-se
e não trouxe o som)
De peso desconhecido,
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a realidade é soberba em sua glória
e deposita em minha alma a sua nudez
Mas a miopia é um dom, é dissolver-se
no absoluto estigma do rastro da palavra vida.
VACINA,
a escrita da agulha
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Escritores diante da pandemia
José Augusto Carvalho
José Augusto Carvalho, mestre em linguística pela Unicamp e doutor em letras pela USP, é
linguista e gramático.

As grandes tragédias, tanto as provocadas pela natureza,
como terremotos, enchentes e erupções vulcânicas, quanto as
provocadas pelo homem, como as guerras e as revoluções, sempre inspiraram cultores das diversas artes, da pintura à música,
da literatura ao cinema. Desgraças mundiais, como as pestes e
as epidemias, ensejaram obras literárias que encantaram, surpreenderam e horrorizaram os amantes da boa leitura, como,
por exemplo, a peste escarlate, explorada por Jack London
numa visão do futuro; ou como a peste negra que aterrorizou
a Florença do séc. XIV e confinou os dez personagens do Decamerão, de Boccaccio , com suas histórias divertidas e eróticas; ou como a morte rubra, explorada por Edgar Allan Poe, a
documentar a pandemia que assolou a Europa no séc. XIV, ou
como a peste bubônica do romance A Peste, de Albert Camus.
No Brasil, a propósito da exploração literária da peste, vem-me
à lembrança o conto “O navio morto”, que virou o romance de
extraordinária técnica literária, Belona, latitude noite, de Moacyr Costa Lopes, o mesmo escritor que sonhou uma editora
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só para autores brasileiros, a Editora Cátedra, infelizmente de
curta duração.
A covid, acrônimo da expressão em inglês COrona Virus
Disease (“doença do vírus corona”), começada em 2019 (daí o
número 19 que aparece junto ao nome da doença), tem afetado
a vida de toda a humanidade. No Brasil, mais de meio milhão
de vítimas dessa praga enlutaram familiares e amigos, que, enjaulados em suas casas, obrigados a evitar até mesmo o aperto
de mãos ou o abraço, lutam pela vida usando máscaras e aprendendo outros meios de saudação, como o toque de cotovelos ou
de mãos fechadas como se preparadas para um soco.
No Espírito Santo talvez seja ainda um pouco cedo para
falar sobre a influência que a covid-19 exerceu na ficção de
nossos autores. Ainda não houve tempo para o surgimento de
obras que versem sobre esse tema. É possível, no entanto, que
o confinamento compulsório tenha levado nossos escritores
a aproveitar o ócio forçado escrevendo e pesquisando. Assim
como lojas e empresas fecharam por causa da pandemia, também editoras cessaram suas atividades ou diminuíram sua produção, como é o caso da Editora Thesaurus, de Brasília, que
publicou alguns livros meus, todos versando sobre língua portuguesa ou linguística.
Uma coisa talvez tenhamos aprendido por causa da covid-19, além de lavar as mãos com cuidado. Aprendemos o valor
da vida ou a graça de estarmos vivos, quando as coisas desmoronam à nossa volta.
Se eu fosse escritor, certamente aproveitaria esse dom de
ficcionista para inventar uma história com personagens que lutam pela sobrevivência e enfrentam a dor e o luto pelos que se
foram para o andar de cima. Proust dizia que a dor é estímulo
para a reconstrução. Acho que essa assertiva vale também para
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povos e nações. Países que foram destruídos pela guerra, como
o Japão e a Alemanha, hoje dão lição de soerguimento, de progresso e de união a países que nunca sofreram nem mesmo um
abalo sísmico ou os danos de uma erupção vulcânica. Não fosse
a tuberculose, Manoel Bandeira nunca seria poeta. Se o escritor
não sofre, pode inventar o sofrimento e a doença para criar,
como Augusto dos Anjos. Afinal, como dizia Newton Braga, o
poeta pode morrer de dores que não são suas. A verdade é que
o poeta – e aqui também o autor de textos em prosa – é um
fingidor que, no dizer de Fernando Pessoa, chega a fingir que é
dor a dor que ele mesmo sente.
Espero que a covid-19 motive nossos autores para novas
histórias de ficção.

Literatura em tempos de pandemia // 65

Lugares
Júlia Barros Baunilha
14 anos, escritora.

Eu não pude dançar por dois anos.
Eu não pude sentir emoção por muito tempo.
Fiquei triste e sobrecarregado.
Ninguém passou mais por mim.
Fiquei vazia e solitária.
Nunca mais vieram se refrescar.
Ninguém tirou fotos de mim.
Esfriaram minhas deliciosas comidas.
Por aqui ninguém mais conversou.
E por aqui também ninguém mais se beijou.
Ninguém subiu aqui para olhar a vista.
Aqui ninguém cantou.
Não vi ninguém comprar comigo.
Não puderam mais observar os meus ricos detalhes.
Os impediram de me apreciar.
Todos nós tivemos que parar, porque não mais puderam nos
visitar.
Mas nós ainda esperamos por vocês quando tudo isso passar.
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A velha amiga
Marcela Guimarães Neves
Escritora.

A porta da casa está trancada. O medo pôs uma máscara
em meu rosto. Alcoolismo cutâneo deixa a pele gosmenta, depois seca, depois dura, depois triste. A peste da nossa geração, a
pandemia de Covid-19, fechou as cortinas da vida para preparar o próximo ato: o novo normal.
A distância de dois metros de outros seres humanos impediu meus abraços; os meus beijos pela tela do computador
não têm sabor. A rede mundial de computadores nos capturou
como cardumes se debatendo para respirar ante a proximidade do fim. A morte passeia rente entre nós, rouba-nos parentes, impõe-nos estatísticas cruéis, abre um portal para o outro
mundo sem direito a despedidas; as partidas são solitárias nas
salas de U.T.I.
Na clausura em que meu lar se transformou, encontro o
consolo mágico de uma velha amiga: a literatura. Ela vem perfumada, como cheiro de livros, vestida de “solitude”, nome da
moda para a perfeita solidão que nos faz mergulhar em vidas
que não são nossas, mas que passam a nos pertencer quando
trilhamos os caminhos cunhados em palavras pelas ideias de
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escritores fabulosos a nos contarem histórias comoventes, mirabolantes, realistas, românticas, eróticas...
Diante da escuridão pandêmica, incentivada por uma necropolítica e por um desgoverno que nos faz repetir diariamente o mantra macabro dos noticiários (“o número de mortos subiu para...”), a literatura, essa andarilha das estradas tortuosas
da condição humana, me aponta a sua bússola, me apoia em
seu cajado, me acalanta em meio à dor.
No entanto, fantasmas desolados me espreitam. Será que
me perdoarão? Porém não pude conter as risadas ao conhecer
o Enderby, de Burgess; dancei com Zorba, o grego, de Kazantzakis; li as confidências geniais das Cartas persas, de Montesquieu; imitei os maneirismos de Minne, a ingênua libertina de
Colette, analisei conceitos de beleza com O retrato do artista
quando jovem, de James Joyce, além de quase ouvir as valsas de
São Petersburgo em relatos de bailes luminosos dos principais
contistas russos. Isso para confessar algumas alegrias que me
aliviaram a alma durante a tragédia cotidiana em que, mundialmente, todos nós nos encontramos.
E eis que a concentração imposta pela reclusão por prescrição médica me inspira a escrever textos literários. A velha amiga me mostra uma outra face, um viés criativo que se consolidou em resenhas, poemas e, até mesmo, num recente romance.
Textos que mantinha guardados em gavetas ou simplesmente
em meu coração. A finitude que aparece sem avisar nos alerta
para que não deixemos desejos cerrados em armários obscuros.
A fragilidade da vida nos impõe compromissos com os nossos anseios, com a nossa coragem, com a nossa felicidade, pois
como bem disse Castro Alves:
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“Ó espíritos errantes sobre a terra!
Ó velas enfunadas sobre os mares!...
Vós bem sabeis quanto sois efêmeros...
– passageiros que vos absorveis no espaço escuro,
ou no escuro esquecimento.”
A literatura em tempos de pandemia me mostrou que há
um modo de não cairmos nesse escuro esquecimento de que
nos fala aqui o grande poeta. A arte permanece e, para isso,
pouco importa em que caverna esterilizada e fria do mundo
pós-moderno iremos habitar.
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Perdidos em casa: “problemas de isolamento
social e o in-feliz ano não tão novo”
Marcio Miranda Moraes
Escritor.

Bebendo, cantando e balançando o rabo sozinho em casa
numa fria madrugada de Sábado. Ouvi um assovio e rapidamente pensei que era alguma clássica música da década de
80/90 na minha surrada “vitrola sonata”. Mas, o assovio era
bem horrível, logo entendi que não tinha nada a ver com “Os
“Escorpiões” e sua música “Wind Of Changes”, então percebi
que aqueles silvos não se tratavam de “Ventos de Mudanças”.
Preferi ir à janela e conferir se eu havia pedido algum lanche
àquela hora da madruga. Entretanto, imediatamente me dei
conta que estava sem dinheiro, totalmente duro, liso, desempregado pela pandemia, e já não sabia o que era pedir um
lanche há meses.
Logo pensei: “aquele assovio não era comigo”.
Mas, infelizmente era. Observei melhor e vi meu vizinho
de frente com a cara assombrada em sua janela, estava com os
cabelos arrepiados, igual a um espantalho num sombrio “milharal urbano”.
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Ele é um amigo, nos falamos pouco, mas, é um amigo (estranho, mas é amigo).
Olhei para ele e senti um ar triste, estava solitário, assim
como a maior parte da humanidade nestes meses pandêmicos.
Perguntou-me:
‒ Por que você fica a noite inteira acordado, acendendo luzes e perambulando pra lá e pra cá?
Pensei em dizer-lhe que era medo da tenebrosa situação
em que o país entrou, e que certamente não sairá tão cedo.
Queria falar-lhe que já vivi em momentos difíceis, e que estive
em outros países que passaram por situações econômicas tão
degradantes como essa, como isso é tenebroso, e de que forma ainda vai piorar muito por aqui. Entretanto, seguindo as
medidas “psico-médico-sanitárias”, preferi não assustar ainda
mais aquela pobre alma espantada com a trágica conjuntura
nacional; com as “invisíveis” dores do isolamento social e com
realidades que o assombravam em seus 50 e tantos anos àquela
hora da noite.
Eu, como não tinha nada coerente pra responder, sacanamente disse:
‒ Fico acordado fazendo coisas aleatórias porque eu sou herbívoro!
Ele logo retrucou:
‒ Pô! Sou biólogo, porra! Especialista em herbívoros, e você
sabe disso! E sabe também que o que tá falando não tem nada
a ver com essa situação. E outra, suas músicas são horríveis, a
década de 80 já vai fazer 50 anos.
Ainda sem nada pra dizer, e sabendo que ele (assim como
eu) estava desempregado e com certo medo do mundo retruquei:
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‒ Ninguém é perfeito, tenho um amigo que tem 61 e até
metade da pandemia ele era Testemunha de Jeová.
Ele então disse de lá:
‒ E o que isso tem a ver? E o que seria metade da pandemia
pra você, já que ela nem acabou e estamos ainda no final de
2020 e sem nenhum tipo de vacina?
Eu, novamente sem ter uma resposta sensata perguntei:
‒ Sabe quanto tá custando o quilo da carne de segunda?
Ele ficou em silêncio, pegou seu magro “poodle” que estava
se debatendo em pulos tentando ver o que se passava pela encardida janela (o cachorrinho era tão faminto e carente quanto
ele), colocou-o no colo, olhou pra mim e disse:
‒ Não!
Rapidamente corri à geladeira, abri meu último latão de
cerveja baixa renda (adquirida no Mercado da Vila Rubim), fui
à vitrola e na pressa coloquei um vinil aleatório. Voltei rapidamente à janela para não perder o interessante bate-papo da
madrugada e disse:
‒ Afonso, se você não tiver onde passar a virada de ano
chega aqui em casa, vou assar um pombo desses da rua.
Ele acariciou o “poodle” que olhava pra mim com um olhar
de tristeza e fome, encardiu os olhos com uma leve solução lacrimal que escorria às escondidas pelo seu gordo rosto abatido,
e fechando a janela disse:
‒ Boa noite, Marcio!
Enquanto eu, engasgado na angústia tentava dar o boa noite de volta e encarar todo aquele ambiente de tristeza pandêmica, B.J Thomas cantava:
“... Gotas de chuva continuam caindo sobre a minha cabeça
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Mas há uma coisa, eu sei
a tristeza que eles me enviaram não me derrotará.
Não vai demorar muito para a felicidade me encontrar...”
E repetia:
“... Raindrops keep falling on my head...”
E assim tá sendo.
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Quem diria!
Maria das Graças Gozzer
Escritora.

Quem diria que os sorrisos todos seriam encobertos!
Que a frase “as máscaras estão caindo” não serve mais,
Que as cores tão ousadas do batom cotidiano seriam dispensáveis,
Que a poeira dos livros guardados seria removida,
Que a roupa estilosa perderia seu valor,
Que o sorriso dos amigos seria o bem mais precioso,
Que os olhares seriam tão intensos,
Que nosso café seria quando e onde nós quiséssemos,
Que teríamos tempo suficiente para apreciar e sentir a intensidade do amor dos nossos companheiros e companheiras,
Que o relógio não faz mais sentido em nossas vidas, está quase
inútil!
Que de repente o silêncio nos faria tão bem!
Que os armários estariam tão arrumados em pleno mês de
maio,
Que a saudade seria a companheira de todos os dias,
Que a certeza não faz mais sentido,
Que o amor seria bem mais intenso.
De repente...
Quem diria!
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Que a vida seria uma roleta russa e que a arma seria invisível!
Que os lares seriam nossos ninhos aconchegantes por
tantos dias e tantas horas!
Quem diria!
Que de repente o mundo nos faria tão companheiros de
nós mesmos!
Quem diria!
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Janelas
Maria do Carmo Conopca
Colatinense e mãe, escritos esparsos publicados.

Lá se vão mais de quatro meses de quarentena. A vida
mudou muito. De tanto ficar confinada em casa, devido às
medidas sanitárias impostas pela pandemia, passei a prestar
mais atenção ao que acontece na rua, na vizinhança, nos prédios defronte – tão próximos, mas que antes não mereciam
mais que um olhar distraído e apressado.
Agora passei a reparar na senhora idosa que mora em
frente, com seus cabelos muito branquinhos encaracolados,
num corte que os mantém perfeitamente aparados acima dos
ombros. Ela toma sol na janela do terceiro andar todas as manhãs com sua poodle de pelos brancos, também cacheados,
as orelhas compridas até os ombros – como as duas se parecem! A dona segura sempre a cachorrinha no colo, de modo
a que tenha altura suficiente para ver com ela o que se passa
lá embaixo, na rua. As duras viram as cabeças compridas e os
olhinhos pretos curiosos ora para lá, ora para cá, narizes ao ar,
numa sincronia que as torna ainda mais parecidas, uma refletindo a outra, como se houvesse um espelho na janela unindo
de modo híbrido aqueles exemplares tão similares porém de
espécies tão distintas.
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Em outro prédio chama a atenção o casal que tem três
crianças, sendo um bebê de poucos meses, outro com seguramente menos de dois anos e ainda uma garotinha que não
deve ter mais que quatro. A varanda do apartamento é um
eterno varal enfeitado de roupinhas tão miúdas e coloridas
que mais parecem bandeirolas esquecidas aguardando as festas juninas do ano seguinte. O pai é quem frequentemente
desce com o bebê mais novo ao colo, caminha de uma ponta
à outra da rua, sempre nos horários de sol, até que o bebê
adormeça. Ele volta para casa e em seguida desce com a outra
criança, com a qual também executa a mesma breve e curta
caminhada. É um pai carrancudo, que demonstra muita dedicação aos filhos, mas não conversa com ninguém e nunca
sorri.
A jovem mãe, sempre com o ar cansado, às vezes coloca
um biquíni e toma sol na varanda mesmo. Imagino que seja
difícil arranjar tempo para sair do apartamento, tendo de cuidar da casa e de três crianças tão pequenas. É uma mãe magra e miúda. Talvez por isso os ombros curvados, suportando,
como tantas e tantas mulheres – principalmente durante a
pandemia – um peso muito maior que ela.
Outro que é impossível deixar de notar é o rapaz moreno,
de cabelos muito pretos sempre desgrenhados e cada músculo perfeitamente distribuído em seguros mais de um metro
e oitenta de altura. Vou chamá-lo hipoteticamente Narciso.
Ele habita um edifício próximo e não se deixa intimidar pelo
vírus que amedronta toda a humanidade com os riscos de
doença grave e de morte. Convicto de sua beleza, seguro da
força exuberante de sua juventude, aparece na rua todo fim
de tarde, sempre sem camisa e sem máscara de proteção. Não
me parece crer em vírus algum. Usa apenas bermuda e chine-
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los, levando para passear seu cachorro igualmente grande e
elegante. Faz uma longa caminhada pelo bairro, creio mesmo
que vá até o calçadão da praia de Camburi. Retorna, triunfal, com o suor destacando ainda mais a graça e a beleza de
seu corpo de animal jovem. Narciso urbano, jamais entra pela
portaria do prédio sem antes conferir descaradamente todo o
poder de seu magnetismo refletido nas superfícies das janelas
dos carros estacionados na rua e nos portões envidraçados
que cercam a garagem. As moças e as senhoras nas varandas
apreciam diariamente o desfile de Narciso com os olhos úmidos de saliva.
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Pandemia
Raianny Silva Mattos
Escritora.

Não quero aqui romantizar essa fase
Ou tudo o que ela representou
Longe de mim
Foi difícil
Foi sofrido, desafiador
E foi único, singular
Muitos tentarão esquecê-la
Mas não terão êxito
Sei que você chorou
Sei que achou que não fosse conseguir
Que por muitas vezes esmoreceu
Você fez planos
Mas teve que guardar muitos deles
Numa caixinha
Pois novas metas foram traçadas
Às pressas, logo, de última hora
Intempestivamente
E você deu conta
Muitos não chegaram até aqui
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Mas eu e você chegamos
E não podemos esquecer do que nos tornamos
Não somos os mesmos de 31/12/19
Crescemos
Somos mais fortes
Fizemos história
Seremos a história
Já somos ela
Felizes aqueles que conseguiram enxergar
Entender
E tirar lições para o resto da vida
A nos importar com o que realmente importa
Relembrar que ficar em casa é bom
Que família é a nossa base, nossa retaguarda
Que cuidar de si é cuidar do outro
Que o pouco é muito
O menos é mais
Que o simples fato de acordar e respirar é dádiva
Que um beijo e um abraço fazem falta
Que você não está só
(Re)Descobrimos amizades leais
Ombros amigos
Aprendemos a ler o sorriso no olhar
Famílias também foram construídas
Amores descobertos
Saudades sentidas (reticências)
Resiliência, solidariedade e fé
Talvez resumam bem essa série da vida real
A pandemia do século 21
Agradeça
Faça as pazes com esse momento
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Um ano novo bate à nossa porta
Um ano de muitas expectativas
Um ano para praticar
Tudo que aprendemos
Nesses quase dois de tanto ensino
Que seja um lindo novo ano
Uma nova vida
Uma vida
Uma dádiva para quem ainda a tem.
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Literatura em vitória em tempos de pandemia
Sonia Rosseto
Escritora, membro da Academia Feminina Espírito-santense de Letras.

A pandemia covid 19 tem sido um acontecimento singular para o mundo e para a Literatura Capixaba.
Antes desta ocorrência catastrófica, era possível encontrar-se com alguns escritores e com algumas editoras, ainda
que não muito conhecidas. Mas depois do surgimento deste
fato pandêmico, vimos as redes sociais on lines serem o meio
para encontros e reencontros de editoras e de escritores. Confesso que foi bom esse meio de divulgação cultural e, além do
mais, a falta de contato e o distanciamento com os empreendimentos das redes sociais, surgiram novas amizades e novas
formas de trabalhos.
Por isso, falar que a pandemia atrapalhou as nossas vidas
não é novidade, mas como somos seres adaptáveis a situações
diversas, tiramos proveito de tudo!
Assim, aqui em Vitória, a literatura deu uma alavancada! As lives literárias, os encontros virtuais, os versos ditos
no Instagram, face book, foram virando febre. Quem estava
escondido apareceu e quem não tinha voz foi encontrado.
Muitos sentiram uma vontade de exterminar os sentimentos
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presos, em quarentena. Como na música “A Banda” (Chico
Buarque) que todos mudaram suas vidas e afazeres para ver a
banda passar, a pandemia também agitou as vidas e comportamentos.
Vitória pode ser considerada a terra da cultura literária,
musical e teatral. Somos povos alegres e movidos pela cultura. A Literatura expandiu muito aqui em Vitória e em todo o
nosso Estado. Com esse crescimento de novos autores e novas
editoras, abriu-se o leque para mais conhecimento e mercado
de trabalho. Aquilo, que era para ser uma tragédia, aguçou a
mente dos escritores que existiam aqui e, fez surgir os novatos
por conta das Antologias que as editoras foram promovendo
nas redes sociais a fim de movimentar suas máquinas paradas
pelo vírus covid 19, provocando a vitória da literatura em Vitória em tempos de pandemia.
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Me he saltado el toque de queda.
Santiago Montobbio
Escritor.

HE ESTADO
en una reunión en Brasil, en la sesión del mes
de la Academia Espirito-santense de Letras.
Así se lo digo con humor a mi madre, y es
verdad. Hace veinte años que soy académico
correspondiente en España, en Barcelona, y nunca
pensé que participaría en sus reuniones. Pero lo permite
la tecnología y lo ha traído como cosa buena
este tiempo extraño, y me da muchísimo gusto verlos
y participar en la reunión desde Barcelona, como
les digo y mandarles un abrazo a todos. El
sábado escribí un texto titulado “Amistad
a lo largo”, como el poema de Gil de Biedma,
para el volumen que preparan y publicarán
por su centenario, que será el septiembre próximo,
el de 2021. Como indico, cuando se cumpla el centenario
de la fundación de la Academia hará veinte años
que yo soy académico correspondiente en España.
Veinte años no es nada, y es todo. Y es el sentido preciso
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de la amistad y el trato, el diálogo y entendimiento y cercanía
a través de la cultura y la poesía, del amor a las palabras,
y dedicar la vida a ellas lo que da verdad al tiempo,
y por esto he querido trazar en este texto de modo sencillo
pero verdadero esta amistad a lo largo con Ester Abreu
Vieira de Oliveira,
que ahora es su presidenta – de la Academia. Con Ester
hemos paseado
por esta ciudad desde la que hoy me ven, Barcelona,
y que es una ciudad abierta a América, como ser abiertos
demuestra el que me nombraran académico correspondiente
ese septiembre de hace casi veinte años tras conocer
mis poemas. Fue Ester quien recibió mi diploma
de académico y me lo envió. El principio continúa.
A veces. A veces el tiempo no se pierde, y un
toque de queda puede saltarse teniendo una reunión
con unos académicos de Brasil. Éramos más de seis,
le digo con humor a mi madre. Lo recuerdo al
asomarme a la noche cuando cierro el balcón.
Lo recuerdo, lo escribo. Lo escribo distinto, en el sentido
de que escribir siempre es distinto. Es impensado y nuevo,
porque no se sabe cómo va a ser. Les he dicho que aquí
era de noche. Buenas noches. Buenas tardes. Hasta
la próxima.
9 de noviembre de 2020
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UNA CASA VERDE
Anoche participé de la reunión de la Academia Espirito-santense de Letras de Brasil, que se da en Brasil y en el aire,
y puedo por ello desde Barcelona participar. Es una sorpresa
grata, y el sentimiento de asombro que me produce me hace
escribir un poema al cerrar el día y tras cerrar el balcón. Hay
entidades de cultura que no tienen sede en la que realizar sus
actividades, y tienen que ir pidiendo y a veces quizá mendigando que les dejen salas en edificios e instituciones, y van de
una a otra. No es el caso de esta Academia de la que soy académico desde hace veinte años. Un profesor de Derecho que
formaba parte de ella les dejó su casa para que fuera sede de la
Academia. Es una casa bonita y simpática. Es una casa verde.
De color verde claro o pálido. Figura en las portadas de los últimos números de la revista que publica la Academia y en los
que participo. También en su logo, junto a su lema -Sempre
ascendere. He visto imágenes de reuniones de los académicos
en esta casa, que es donde suelen reunirse. Me han enviado
a veces fotografías, especialmente las de una sesión en que
presentaron e incorporaron mis libros a la biblioteca de la institución. Así que esta Academia de la ciudad de Vitória, una
ciudad del norte de Brasil con preciosas playas, tiene una casa,
una casa verde, y no necesita mendigar ni llamar a puertas de
instituciones para que
acojan sus reuniones. No pensaba asistir a alguna de ellas,
aunque cuando vi a Ester el septiembre pasado en Barcelona
– en septiembre de 2019 –, segunda ocasión en la que en mi
ciudad nos encontrábamos y en la que en esta vez venía acompañada y en viaje familiar – con hija y hermana –, me insistió
en que tenía que estar presente en las celebraciones que iban
a tener lugar por el centenario de la Academia, en septiembre
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de 2021. En respuesta a mi texto “Amistad a lo largo” renueva
con cariño su invitación. No sé si podré ir. Si podré ir a una
reunión y celebración en esta casa verde. El mundo se habrá
hecho otro. Pobre. Así quedará. Esta pandemia nos dejará un
dolor y unas cicatrices terribles. Pienso con todo que este color verde claro, o pálido, de la casa en que tiene su sede la
Academia y que un profesor de Derecho para ello les dejó es
un color que nos recuerda al de las aguas turquesas del mar a
veces y el de algunas hierbas o plantas y que pueden tener los
sueños, y que nos invita a pensar que éstos pueden tener lugar
también en el aire, como adentro del corazón. Así los sueños y
los encuentros. También. Así, adentro para ellos también una
casa verde.
10 de noviembre de 2020

