
             14

   1956

  1-8-K. recomenda ?  ? Suez
      Gov. de Pern - Cordeiro de Faria 1

      Filme: Ana- Silvana Mangano 2

  Lit - Morto Somoza por um estudante  (Nicaraguá ) seu filho ouve a briga. 3

  Out. 23- Revolta na Hungria 4

  Nov. 5 - soviéticos ocupam o país. - 6/11 Reeleito ike 5

                Cuba: invasão do território por peq. fôrças vindo do México 6

  Dez - Churchill - 82 anos 7

           Kim Novak - Ty Power- Melodia Imortal 8 

Notas da edição:

1 - Referência a Osvaldo Cordeiro Faria (16.08.1901 - 17.02.1981) militar e político. Foi 
eleito governador de Pernambuco em 1954. 

2 - Atriz italiana que protagonizou o filme Anna de 1951.

3 - Referência a Anastasio Somoza Garcia, presidente da Nicarágua e morto pouco depois 
de ser nomeado, foi atingido por um tiro, em 21 de setembro de 1956 por Rigoberto López 
Pérez na cidade de León.

4 -  Data da Revolução Húngara de 1956, um levante popular espontâneo contra o gover-
no stalinista na Hungria e contra a política imposta pela União Soviética. Foi uma grande 
manifestação estudantil que marchou pelo centro da capital Budapeste. 

5 - No dia 4 de novembro de 1956, o Exército Vermelho invade a cidade e a resistênciaNo dia 4 de novembro de 1956, o Exército Vermelho invade a cidade e a resistência 
organizada chega ao fim, seis dias depois.
 
6 - Em dois de dezembro de 1956 Fidel Castro desembarcou com 82 companheiros emEm dois de dezembro de 1956 Fidel Castro desembarcou com 82 companheiros em 
Cuba fato que deu início a Revolução Cubana.

7 - Referência ao estadista britânico Winston Leonard Spencer Churchill, nascido em 
30.11.1874 e que no ano de 1956 contava com 82 anos.

8 - Nome artístico da atriz Marilyn Pauline Novak que protagonizou o filme The EddyNome artístico da atriz Marilyn Pauline Novak que protagonizou o filme The Eddy 
Duchin Story (1956) e com o título em português de Melodia Imortal. 
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           25 1

  1956 - agosto: já há a questão de suez.
  23 - outubro-revolta hungria.
  5-11-soviéticos invadem o país - reeleito ike - cuba: invasão do ter-
     ritório por peq. tropa vinda do méxico. -
  dez. - churchill: 82 anos. 1

  1957. - Paris.
  Vestidos: compridos, a um palmo e meio dos pés. Saias não muito 
  largas.
  Abril-S. Paulo: Anastácia, com I. Bergman. 2

  30-4- Correspondente francês: sem sentido voltar-se atrás. A inde-
  pendência da Tunísia e do Marrocos estão definitivamente readqui-
  ridas. Seria para a França uma aventura onerosa sob todos os as-
  pectos alimentar ambições em relação a isto. 3

  3-5- Rezada a 1a. missa campal em Brasília, 457 anos depois da 1a. 
  missa no B., por frei Henrique de Coimbra. 4

  4-5-Mendés-France: o líder radical socialista denuncia os métodos
  do governo Guy-Mollet, dizendo: impera o fascismo na Argélia. 5

  As liberdades são progressivamente pisoteadas.
  Nesses dias, morre o senador Mac Carthy. 6

  No dia 3, W. Churchill falou na associação Primrose, associação
  ultra-conservadora. 
  Presidente dos EE. UU.: Eisenhower. 
  Foto de Eisenhower cumprimentando o presidente do Vietnã do Sul,
  ngo dinh-diem, q. estava em Washington. Foto publicada no dia 9
  de maio. 7 O chanceler da URSS é Kruschev. É aprovada tese dele
  para a reorganização economica e administrativa da urss. 8

  11-5 sáb.- Pres. da frança: René Coty-à altura do dia 10, visita Roma
  e o Vaticano. 9

  Presidente do brasil: kubitschek.
  É a época do festival de Cannes.
  Fala-se na GELADA PRIMAVERA DE 1957.’
  14-5, 3a. feira: Londes autoriza os navios britânicos a cruzarem
  o canal de Suez.a decisão seria o 1.º passo para rest. de relações
  comerciais com egito. As taxas serão pagas sob protesto. 11

  14-5, 3a., houve eclipse total da lua, visivel parcialmente (parece)
  na Europa. 
  Filme: o homem q. sabia demais. 
  Ver o problema do tempo em Roos. 10

  Abril e maio?
  16-5- estranha-se q. Eisenhower tenha ido receber o pr. do Vietnã
  do Sul. Por que esse esforço excepcional? Indochina, com alemanha
  e coréia são os 3 pontos do mundo onde o ocidente se degronta com 
  o mundo comunista. 
  rhenem - Holanda: o jardim zoológico vai adquirir mil crocodilos. 11

  18-5-vencedor em cannes; Friendly persuasion, willian wyler, es-
  t re lando gary cooper.   palma de ouro. 
  Muito discutido nessa altura o problema de suez. consel ho de segu-
  rança de onu discute o problema e a urss se abstém de votar.
  21-5- assmbléia francesa nega voto de confiança a mollet. o 1º mi-
  nistro apresentou demissão a coty. 15 meses e 3 semanas foi o 
  período de permanencia no poder, o maior período desde o fim da
  guerra.
  os jornais deviam estar cheios de notícias sobre mendés-france,
  q. abandonara a direção do partido radical, de guy mollet e de 
  coty. 
  26-5 (tel. de 25). - aguarda-se com interesse o pronunciamento
  de de gaulle s/ argélia. nessa altura é concedido um prêmio li-
  terário a john dos passos. 12

  anuncia-se no brasil uma temporada de edith piaff. 13

  26-5-57, domingo - importantíssimo: foto de fidel castro. os re-
  pórteres tinham estado 10 dias em sierra maestra com os guerri-
  lheiros de fidel castro que lutam há meses contra as forças de
  batista. 14

  19-6, 4a. feira. - coty cumprimenta o novo ministro francês,
  que diz: a 1a. preocupação do meu governo será levar a paz e a 
  concórdia à argélia. nome do ministro. a frança não modificará
  sua política na argélia. em que conssite tal paz e concórdia? 15
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            26

  fazer com que as duas comunidades vivam em paz e coexistam na
  fraternidade.´...
  chegada de de gaulle em paris a essa altura. vem participar das
  comemorações do apelo feito há 17 anos, pela rádio de londres,
  concitando os franceses à resistência.muitos franceses voltam
  a vista para ele, por julgá-lo o único capaz de tirar a frança
  de um crise financeira e administrativa e terminar honrosa-
  mente a guerra argelina. na noite de 18 subirá o mont valerian,
  fortaleza do oeste de pariz, onde entrará sozinho e ficará só 
  com os mortos: aí eram mortos os resistentes. reféns. 
  21-6- retirada das forças soviéticas é aspiração de todo o povo
  húngaro.
  25-6- estão os eeuu capacitados a fabricar a bomba h “limpa”.
  26-6-notícia: recebido em londres o 1º. ministro de Ghana,
  nkrumah 16

  miterrand não é favorável à saída definitiva da frança. da ar-
              indissolúveis
  gélia. no seu programa, diz: manutenão dos laços entre frança
  e a argélia; etc 17

  a argélia é assunto explosivo. uns desejam que a atual política 
  continue, outro quer que a frança se retire, outro, minoria, 
  quer reconhecer a independencia da argélia; outro, quer negocia-
  ções, mas não independencia. 18

  protesto contra batista nos eeuu: mulheres de joelhos rezando
  por fidel castro.

Notas da edição:

1 - Estas informações são retomadas da Nota 10, são nomes relacionados ao contexto pú-
blico, ou seja, personalidades do cinema, das artes e políticos. No entanto, poucos nomes 
ou fatos são desenvolvidos no romance e isto talvez ocorra pela situação político-social  
vigente. 

 No cenário mundial visualizamos a Guerra Fria e de certo modo o conjunto apresen-
tado está relacionado a este período. Já no Brasil temos a Ditadura Militar o que justifica 
talvez o não desenvolvimento das informações ou quando são aludidas aparecem apenas 
mencionadas como se fossem notícias de jornal. 

 As referências para as notas desta edição foram pesquisadas e parafraseadas de di-
versas fontes: www. google.com, www.pt.wikipedia.org, Dicionário de política internacio-
nal de Antonio Simões Neto, Diciopedia do século 21 - Dicionário enciclopédico da língua 
Galega e da cultura Universal Ilustrado.

2 - Referência ao filme Anastácia de 1956, estrelado por Ingrid Bergman (1915 - 1982).

3 - A Tunísia, incorporada ao Império Turco-Otomano desde de 1574, torna-se protetorado da 
França no ano de 1881. Porém, após a Segunda Guerra Mundial o movimento nacionalista tu-
nisiano floresce o que leva a França a conceder a sua independência em 20 de março de 1956. 
Já o Marrocos é concedido a França pela Inglaterra em 1904, mas devido ao movimento nacio-
nalista, os franceses concordam com a independência no dia 2 de março de 1956.
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4 - Esta cena aparece no segmento A 9:

No meu quarto, abro a outra carta e reencontro a caligrafia miúda e sinuosa, as 
curtas e eficazes orações onde a ausência de lamentos ou censuras parece instilar 
a afirmação de que eu, Abel, sempre acabo saldando as minhas contas, tudo isso 
misturado com alusões a fatos que nos são estranhos, como o calor que tem feito, 
a primeira Missa a ser rezada em Brasília ou a situação dos transportes coletivos 
(Avalovara, 1973, p.  69).

5 - Pierre Mendès France ocupou o cargo de primeiro-ministro da França, entre 18 de 
junho de 1954 a 23 de fevereiro de 1955. Guy-Mollet ocupou o mesmo cargo entre 31 de 
janeiro de 1956 a 12 de junho de 1957.

6 - Joseph Raymond McCarthy (1908 - 1957), político norte-americano e senador do Es-
tado de Wisconsin entre 1947 e 1957. Faleceu no dia 2 de Maio de 1957.

7 - Dwight David Eisenhower (1890 - 1969) foi presidente dos Estados Unidos da América 
entre 1953 e 1961 e Ngô Dình Diệm Jean Baptiste (1901 - 1963) foi o primeiro presidente 
do Vietnam do Sul após a independência e divisão do Vietnam. A foto mencionada foi ti-
rada no dia 8 de maio numa visita realizada a Washington pelo presidente vietinamita.

    

http://history.sandiego.edu/GEN/20th/coldwarike.html

 Esta visita aparece no segmento A 2:

Com que mal fundadas esperanças encaro esta viagem que eu e Ross, Anneliese 
Roos, devemos fazer juntos! Os outros passageiros, na cabina, lêem jornais, Ngô 
Dihn Diem na Casa Branca, jardim zoológico holandês vai adquirir mil crocodilos, 
foto de Churchill (Avalovara, 1973, pp. 24-25).

8 - Nikita Serguêievitch Khrushchov (1894 - 1971) foi secretário-geral do Partido Co-Nikita Serguêievitch Khrushchov (1894 - 1971) foi secretário-geral do Partido Co-
munista da União Soviética (PCUS) entre 1953 a 1959. Condenou os crimes de seu ante-
cessor, Josef Stalin, e pregou a política da coexistência pacífica entre os URSS e EUA. 
Referências que aparecem em A 15:

Tese de Kruschev aprovada na U.R.S.S. René Coty no Vaticano. Navios britânicos 
cruzam Suez. Guy-Mollet e a Argélia, Eisenhower, Oriente Médio. Que me importa 
tudo isto? (Avalovara, 1973, p. 147).
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9 - René Jules Gustave Coty (1882 - 1962) político francês cuja carreira o levou a eleição 
à presidência da República em 1954, cargo que ocupou até 1959. 

10 - A questão do tempo parece ser desenvolvida na Nota 11 fólios 3 e 4.

11 - Cena aparece no segmento A 2 como apresentado acima.

12 - John Roderigo dos Passos (1896 - 1970), nasceu em Chicago (USA) e sua primeira 
obra de ficção é Iniciação de um homem, mas ficou conhecido pela trilogia USA: Paralelo 
42, 1919 e Dinheiro Graúdo, sendo seu último livro A História de Portugal. 

 Para Benedito Nunes a obra de Jonh dos Passos, principalmente, Paralelo 42, pode 
ser considerada cubista pelo uso das perspectivas múltiplas, mas também cinematográfica 
pelo uso de processo análogo ao de montagem. Pois, “por intermédio de histórias heterogê-
nias, autonomamente desenvolvidas - uma das quais narrada em primeira pessoa (“Camera 
Eye”), todas interligadas pelo registro repetido de eventos internacionais sob forma de 
noticiário avulso” (Nunes, 1995, p. 52).

13 - Édith Giovanna Gassion, mais conhecida como Édith Piaf, (1915 - 1963) foi uma can-
tora francesa de música de salão e variedades, mas reconhecida internacionalmente pelo 
seu talento no estilo francês da chanson.

14 - Após Fidel Castro retornar a Cuba com uma tropa no dia 2 de dezembro de 1956, as 
forças do ditador Fulgêncio Batista quase aniquilam com todos na localidade de Alegría 
de Pío, porém os sobreviventes refugiam-se na Sierra Maestra e deram início à guerra de 
guerrilhas contra a ditadura de Batista.

15 - Após a renúncia de Guy-Mollet, Maurice Bourgès-Maunoury ocupa o cargo de primei-
ro ministro da França entre 12 de junho de 1957 a 6 de novembro de 1957.

16 - Kwame Nkrumah (1909 - 1972) pensador, político e estadista africano.

17 - François Maurice Adrien Marie Mitterrand (1916 - 1996) estadista e político. Foi pre-
sidente da França entre 1981 a 1995. 

18 - A guerra da Argélia (1954 - 1962) foi um movimento pela independência Argelina, 
que tinha o estatos de terrítório francês. Este se caracterizou por ataques de guerrilhas e 
atos violentos dos colonos e exército (os “pied-noirs”), pela Front de Libération Nationale 
- FLN e também por outros grupos argelinos pró-independência. A luta comecou com a 
FLN no ano de 1954.
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                 27 1

   Loire : 29 de abril?... 19

   Segue-se m.m 1 semana.
   Depois R. diz que dentro de 3 dias viajará para a Holanda,
        onde passará 8 ou 9 dias, talvez mais. 20

      A-11, 2a. página: digoº. nestes últimos dias.

   Idades dos irmãos em 1957:
   Mauro - 30
   Leonor   28
   ABEL    27
   Dagoberto - 26
   Janira   -   25
   Lucíola  - 24
   Damião -  24
   Isabel    -  23/24
   Eurílio   -(23) Morreu em 1953,c/19 anos. 21

   Augusto -  22
   Estêvão - 21 -Morre nesse ano. Noiva: 18 anos mais velha. 22

   Cesarino - 20
   Cenira - 19

 21-4-Dom.pásc. 29-4 -Loire. - Minguante. √
 2? 4 a 29-4         30-4 a 6-5 - Expectativa
 3-5,  6a.              4-5   - Amsterdam (impossível)  23

 4-5,  sáb.  5-5              “
 5-5, dom.  6-5   - Viaja  (Bélgica) - Crescente amanhã.
 9-5, 5a.               10-5 -  Bruges. Ainda crescente. 24

 11-5, dom.sáb  11 ou 12-5 - Olhos de vidro. 25

 12 a 14-5  12 a 15-5 - R. Chega. Esquiva-se ?
                 Irá
 15-5, 4a.   16-5  - Ela telefona. (Chove.)  vai p/a Suiça. 26

 17-5, 6a.   19-5  - Viagem p/a Suiça.
 19-5, dom.  22-5  - Excursão lagos. (Deverá ser 1 domingo.)
 20-5 a 2-6  23-5  a  2-6  - Viagem a Itália.
                   (Na pág.3 de A-17 falo: não poderia dizer desperdiça-
                    das ESTAS SEMANAS. (...)  Errado. 27

     3-6  - Volta a Paris. 
   10-6 - Encontra-a.
   11, 12 e 13-6 - No quarto. Pensa em ir a Londres.
   14-6 - Encontra-a no correio.
   15-6 - Ela telefona: convida-o a Vincennes.
   16-6 - Passeio em Vincennes. Viagem para Londres. √
   20-6 - Regressa a Paris. Ela está ausente.
 Domingo   -  23-6 - Reencontra-a no Luxemburgo. Passeio no Parc Monceau.
 Sexta.   28-6 - Despedida.

   Pontos: evocar a Invasão Holandesa.
   Falar da família e da sua casa. Os Milagres.
   Seu emprego. Trabalha em quê?
   Publicou um conto ou dois. Nenhum livro. ainda não sabe bem por que
         pensa em escrever. Não se entusiasma por outra coisa. Tem idéias
        um tanto vagas sobre um livro. 28
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Notas da edição:

19 - Referência ao Vale Loire, uma parte central do amplo vale atravessado pelo Loire, o 
mais extenso rio da França. É o local em que Abel e Roos participam de uma excursão e a 
cena surge nos segmentos A 5 e A 7:

Ignoro ainda que Anneliese Roos também segue, em outro ônibus, nesta excursão 
de Páscoa ao vale da Loire (Avalovara, 1973, p. 40).

Seguimos lado a lado, no jardim, dando-me Roos a impressão de que considera 
natural e mesmo inevitável a minha companhia - e logo outra presença, mais pres-
tigiosa que as ricas estâncias visitadas, que os versos de Anacreonte e a paisagem 
da Loire (sem os pássaros, as árvores, o mormaço e a luz violenta do Nordeste), 
realça a atmosfera por assim dizer emblemática com que se revela, em terra estra-
nha e sobrecarregado de elementos não absorvidos pelo meu olhar afinal de contas 
bárbaro, este amor insensato - bem o sei - e tão fugidio quanto o seu objeto (Ava-
lovara, 1973, p. 52).

20 - A elaboração desta cena está no segmento A 9, sendo que a viagem se realizará em 2 
dias e o tempo de permanencia é entre 7 e 8 dias:

Atravesso, sem incertezas ou conjeturas, o refeitório iluminado e ecoante de risos, 
Roos sozinha à mesa lê uma revista, apresso-me, ninguém senão eu deve fazer-lhe 
companhia, chamam-me, finjo não ouvir, sento-me diante dela. Antes que eu fale, 
põe a revista de lado e indaga se conheço a Holanda. Oferecem-lhe uma oportuni-
dade, recepcionista em Amsterdam, na MACROPACK-57, viajará dentro de dois 
dias, passará sete ou oito, talvez mais. Sem erro possível, reconheço o instante: é 
este. Uma fulguração. Aguardo-o incerto e agora ele salta sobre mim, inconfun-
dível, estou ante um traço divisório. Cerro as mãos e: - Roos, quero seu endereço 
em Amsterdam. Vou à Holanda, fazer-lhe uma visita. Posso? Há, em minha voz, 
autoridade e súplica (Avalovara, 1973, p. 71).

21 - Cena desenvolvida no segmento A 9 em uma carta que Abel recebe da Gorda:

Vejo-o enfiar a mão sob a gabardina (meu irmão Eurílio assassinado a tiros numa tarde 
nublada e sufocante, em 1953, com dezenove anos incompletos, num bordel do Recife) 
(Avalovara, 1973, p. 69).

22 - Cena desenvolvida no segmento A 9 em uma carta que Abel recebe da Gorda:

Abro a carta da Gorda: comunica o noivado de Estêvão com uma viúva sem meios e 
mãe de filhos. “Imagine, vinte e um anos, quase seis mais moço que você. Sabe a idade 
da tal noiva? Trinta e nove nos costados e varizes até no olho da goiaba. Esses seus 
irmãos, meu filho!” (Avalovara, 1973, p. 69).

 A Nota 43 apresenta diversas informações e planos para a composição das persona-
gens da família de Abel.

23 - Cidade capital da Holanda por onde Abel e Roos passeiam. Aparecem referências a 
esta nos segmentos A 1, 9, 10, 12, 14 e 17. 
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24 - A viagem apresentada envolverá cidades belgas visitadas por Abel. Antuérpia nos seg-
mentos A12, 13 e 21 e Bruges no segmento A 12:

Registro, enquanto sigo de trem para Antuérpia, suas informações, com as minúcias 
de que posso lembrar-me. Relaciono, a seguir, além de Antuérpia, todas as cidades 
que puder incluir, no trajeto, em minha busca. Pelo menos em dois pontos levo 
vantagem sobre o infortunado herói de Melville: cidades são maiores que baleias e 
não nadam com a mesma rapidez. Na maior parte dos casos, permanecem onde as 
situam os mapas. Passa de meia-noite, estou em Bruges, junto à porta de Ostende 
(Avalovara, 1973, p. 99).

25 - <12> e a supressão da data e os olhos de vidro aparecem no segmento A 13:

Ligo para o quarto de Roos: não respondem. Havendo deixado, num envelope com 
seu nome, dois olhos de vidro comprados não me lembro se em Antuérpia ou Gand, 
querendo significar que nada me interessa ver na sua ausência, desço para examinar 
se foram retirados: continuam no grande quadro de madeira entre o primeiro andar e o 
térreo (Avalovara, 1973, p. 118).

26 - Cenas desenvolvidas em A 14:

Ao romper da segunda-feira, cai uma chuva pesada. Passo, estendido na cama, o 
intervalo entre o café da manhã e o almoço, examinando impressos de turismo. 
Perto do meio-dia, um clarão mais intenso que os outros rasga o céu e eu acho na-
tural que um tilintar agudo seja audível no cerne do trovão, duas vezes se alce em 
meio ao atroar prolongado e tão intenso que as portas do guarda-roupa se abrem. 
Só ao terceiro toque distingo o telefone. Levanto-me devagar e atendo: Roos me 
comunica haver chegado. - Ontem? À noite? Não encontrou então os olhos num 
envelope? Que olhos? Que envelope? Afirma ignorar de que se trata. - Pensei que 
houvesse voltado há três dias. De onde está falando? Da companhia? Sim. Muitas 
coisas atrasadas. Vai almoçar com o chefe, perto do escritório. - Quando a verei, 
Roos? Um silêncio (Avalovara, 1973, pp. 125-126).

27 - Em A 17 aparece “disperdiçados estes dias”:

O meu olhar torna-se mais analítico, agudo e cauteloso. Farejo, cão, nas cidades per-
corridas, uma presa intangível, uma caça que vi, eu, cão, por um espelho, mas da qual 
não cheguei a distinguir o cheiro. Não poderia afirmar, fraudado em minhas buscas, 
desperdiçados estes dias. (Avalovara, 1973, pp. 125-126).

28 - Cena desenvolvida em A 10:

“Pode tomar meu braço, Roos.” Vívida impressão de que o cortejo nos segue, invisível 
- mas o tênue e compassado rumor dos nossos passos dissolve-se no silêncio. “Você 
escreve, Abel?” “Sim. Mas publiquei tão pouco até hoje! Um ou dois contos. Só. E já 
tenho quase vinte e oito anos. Sou dos que custam a amadurecer e talvez não amadure-
ça nunca. Sinto e ajo como se tivesse vinte ou vinte e um anos. Creio que já era tempo 
de ter escrito alguma coisa válida.” (Avalovara, 1973, pp. 125-126).



Nota 11 - fólio 4

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel 21,9 x 31,9 cm; 2 furos de ar-
quivamento; marca de grampo no canto superior esquerdo; autógrafo a lápis preto na parte 
superior do canto direito; escrita a caneta esferográfica tinta preta; escrita ocupando a 
frente do suporte.
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        Tem de ser recriado 1

  29-4-57-  Loire .29

  3- 5-            Ele viaja p/ Holanda e Bélgica.
  4- 5-            Amsterdam.
  5  6 -5            Resolve partir
  18- 5            Viage p/ a Suiça
    7,8,9,10- 5       Outras cidades.
  11- 5            Regresso a Paris.
  13 ou 14-5 Ela volta.
  15-5-            Vai ao Teatro (Domage -)
              Ela diz q. vai à Suiça.

  16-5-            Muda-se p/ Hotel Ste. Marie.
  18-5-              Greve.
  19-5            Viagem p/ a Suiça.
  20-5-            Noite: chega a Milão.
  22-5(?) Passeio à região dos lagos.
  2-6            Está em Verona .
  3-6-            Volta a Paris :
                  1ª partida imprevista de Roos .
  4 a 6-6           Olha no escaninho os cartões enviados da Itália
    Nenhuma notícia dela: mas os cartões somem.
  7-6-            ?
  9            Encontra-a à saída do restaurante. Telefona-
              ra a ele pela manhã e não o encontrara. Sua
              mãe estivera doente. Fim?
  9-6-            Cena no bar perto do Odeon. Dia de sol e frio.
  10-6-  Balé
  11-6-  Domingo (chuvoso, horrível). Vai a Rennes.
  14-6-  Ela convida-o (encontro carnal) a um passeio . 31

  17-6- sáb. Passeio no Luxemburgo. Combinaram passeio em
    Vincennes.
  18-6-dom.      O PASSEIO.
  22-6-5  Novamente Paris
            2ª partida imprevista de Roos.
  30-6-            Chega carta de Roos: estivera doente e precisara
                    viajar p/ casa.
 2-7- Esta foi a data do passeio em Vincennes c/ a judia polonesa
    4-7 a 18-7- Viajo p/a Espanha. (Isto não está no relato.
  22-7 - sáb. Vejo-a por acaso. Ela concorda-o a ir ao = Pq. St. Cloud
  23-7- Dom. Passeio Triste em St. Cloud
  24-7- 2ª- Cena culminante. a despedida.
        Portanto: menos de 3 meses. 32

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Da vinci: am 28
loire, 1519.
chegou à França
em 1517 e mor-
reu em 2-5-1519 30
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Notas da edição:

29 - Como se observa na Nota 11 - fólio 3 em dois momentos aparecem indicações sobre 
a região de Loire, no entanto a imprecisão em relação a data do passeio é verificada na 
sua supressão, pois o dia 29-04-1957 foi numa segunda-feira, ou seja, uma semana depois 
do feriado de Páscoa que foi no dia 21-04-1957. Assim, é possível observar que as várias 
supressões das datas estão relacionadas de algum modo “ao problema do tempo” que foi 
apresentado na Nota 11 - fólio 1. Porém, mesmo com estas alterações a cena de Loire que 
se passa no domingo de Páscoa é desenvolvida no segmento A 5:

Ignoro ainda que Anneliese Roos também segue, em outro ônibus, nesta excursão 
de Páscoa ao vale da Loire. Deixo-me ir, sem amigos, só como um cachorro, atra-
vessando, na região adornada de residências principescas idênticas às que ilustram 
livros lidos na infância, deitado em algum quarto do chalé e conservadas como 
exemplares raros da arquitetura civil no período entre a Idade Média e os grandes 
descobrimentos marítimos, paisagens campestres ou pequenas cidades que nem de 
nome conheço (Étampes, Cheuilly) e que me fazem indagar, esquadrinhando os 
seus perfis e traçado: “Será aqui?” Vejo Anneliese Roos quando nos detemos ante 
a profusão de torres, chaminés e lucarnas de Chambord e os passageiros dos dois 
ônibus, conduzidos por um único guia, se misturam. Acenamos de longe um para 
o outro ante a grande escadaria e logo nos perdemos de vista misturados com os 
outros visitantes. Prosseguimos viagem, favorecidos pelo límpido domingo de abril 
(Avalovara, 1973, p. 40).

30 - Roos e Abel visitam o castelo onde repousam as cinzas de Leonardo Da Vince, sendo 
que este é mencionado no segmento A 7:

Li que Leonardo da Vinci, como Girolamo della Robia, anda por estas paragens e 
aqui morre. Anneliese Roos me pergunta se já visitei a sua tumba. Aqui estamos, 
frente a frente, silenciosos (diríamos o quê?), eu contemplando-a e ela com o rosto 
pensativo, os braços caídos, as mãos cruzadas, as flores à altura do sexo: contempla 
a lápide de Leonardo (Avalovara, 1973, p. 52).

 Segmento A 8:

Escreve Leonardo da Vinci que os testículos “aumentam a audácia e a ferocidade 
dos bichos” e espanta-se de que o homem cubra e esconda o pênis, “quando, na 
verdade, tal como se procede com um ajudante idôneo, deveria adorná-lo e solene-
mente mostrá-lo.” (Avalovara, 1973, p. 56).

 Segmento A 21:

Roos, fugidia e móvel, presa em flagrantes imóveis, nos quais amanhã, depois, de-
pois, tentarei recuperar — o quê? Ressurgirá, em alguma das fotografias, tal como 
a vejo no jardim do castelo onde repousam as cinzas de Da Vinci? Roos, uma visão, 
um impossível, a fugidia (Avalovara, 1973, p. 297).

31 - O encontro carnal entre Abel e Roos não acontece, pois a falta de familiriadade com 
ela resulta num relacionamento desencontrado e distante. Ana Luiza Andrade nos mostra 
que isso se deve ao fato de que:
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a atração paradoxal que aproxima e distancia Abel e Roos provém do fato dele 
reconhecer nela a cidade ancestral colonizadora que contém as raízes romanescas: 
“espectro de um pássaro” (Avalovara, p. 90). Os antepassados histórios da cidade 
de Abel, o Recife, assim como os antepassados do romance sobrevivem em Roos... 
(Andrade, 1987, p. 187).

32 - Nesta parte da Nota é possível observar que o discurso em primeira pessoa nos dá a 
impressão de que as experiências articuladas são de Osman Lins. Para Regina Igel, além 
da base numérica e regional que existe em Avalovara há também a base pessoal na qual 
“as projeções da vida particular de Lins, no romance, não são de acesso visual-informati-
vo como as assinaladas como regionais” (Igel, 1988, p. 105). Assim, não reduzindo a sua 
escrita a um mero biografismo, ela adverte que em “muitas passagens vividas na Europa, 
durante sua viagem como bolsista e outras tantas experimentadas em São Paulo, também 
foram transferidas para sua escrita, nem sempre sob o disfarce da máscara ficcional” (Igel, 
1988, p. 106).

 Cecília Almeida Salles, em Gesto Inacabado - Processo de Criação Artística, tece 
diversas considerações sobre esta relação do aproveitamento da realidade na ficção, reven-
do a noção de biografismo e mostrando, principalmente, que:

os documentos do processo criador nos colocam bem próximos desse mundo mis-
terioso, peculiar e reservado que envolve cada artísta. São registros que deixam 
transparecer certas recorrências. Temas que instigam um escritor ou formas que 
atraem, de modo recorrente, um artista plástico são exemplos de marcas de um 
modo pessoal e único de olhar para o mundo. São também encontrados relatos de 
acontecimentos da vida pessoal, impressões de leitura, assim como outras diferen-
tes intervenções do mundo externo (Salles, 2004, pp.101-102).
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Nota 12

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel 17,3 x 21 cm; autógrafo a lápis 
preto na parte superior do canto direito; recorte a tesoura nas laterais e bordas, sinais a 
caneta esferográfica tinta preta; escrita ocupando a frente do suporte.
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  Aproximamo-nos da parte final. Devo iniciá-la, se possível, com  36 1

  A. e ela imóveis numa certa atitude de relaxamento. Descrever a
  pose. O sexo dela, contudo , pressiona o dele.
  O círculo está se fechando. Está chovendo e os trovões sucedem-
  se.
  Aos poucos, A. vai sentindo que nomes ressoam no seu corpo, no
  seu sangue. Vai embebendo-se dela.  
  Fragmentos atravessam a sequência:
    rápidos “flashs” de partes do corpo dela: a suave
          curva da axila, nívea, sombra dos pelos raspa-
          dos; seu cotovelo, a ponta arredondada; sua lín-
          gua estendida em várias direções etc.
    Vistas menos rápidas dela, não da perspectiva física
          de A., mas como que evocadas: suas nádegas, es-
          feras de margaridas; seu modo de andar etc;
    elementos que evoquem Roos e Cecília (flamboyants
          entrando por uma janela aberta e uma cortina com
          leões, velhos colares e chapéus; visões de ci-
          dades, nomes de cidades etc.
    nas vistas dessa mulher devem também ser incluídas
          passagens já vistas no romance: ela em Ubatuba,
          no Martinelli, durante o eclipse etc.
  Cuidado especial será concedido às figuras das fotografias, que
  se corporificam na sala: todas elas olham para Hayano quando
  este dispara.
  Acompanhar Hayano em seu caminho para a Av. Angélica. Na hora
  em que abre a port, Abel o vê sem um lado do rosto.
  TUDO INTERCALADO COM A VINDA DA CIDADE.
  O último instante: ela com o braço direito estendido para um 
      lado e ele com a mão sobre a dela, as mãos cruzadas, ela com
      os pés sobre os jarretes de A., uma das pernas mais esten-
      dida que a outra, ela puxando-o contra si com a mão livre.  

  A descrição tem de ser tão naturalista e crua quanto possível.
  Há uma descrição de pesos que pede isto. Todos esses motivos
  da existência “verbal” da mulher, das fotografias com seus gi-
  rassóis, da intercalação da Cidade, do aparecimento do Iólipo
  e do ingresso do casal no Paraíso são fortemente IRREAIS. A
  crueza e minúcia da cópula funcionarão como uma espécie de nar-
  cótico, um contrapeso realista (e suficiente, creio) .
 
  Abel, na hora do disparo, repassa num átino a sua vida, os seus 
  erros e crueldades, sua fidelidade a uma certa maneira de ser.

  Há também o relógio, impassível, aproximando-se das cinco.

  O Avalovara. 1
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Nota da edição:

1 - Nesta Nota parece que as rasuras não indicam uma supressão total do planejamento 
inicial, uma vez que ao tratar da parte final a noção de imobilidade ou relaxamento é re-
almente descartada no segmento N 1, aparecendo uma visualização do ato amoroso. Con-
tudo, esta sequência de rasuras contempla elementos que, em parte, são desenvolvidos no 
final do livro respectivamente na ordem de entrada imposta pela Espiral e o Quadrado, ou 
seja, N 1, E 15, E 16, E 17 e N 2. 

 Ao tratar da espacialização da narrativa em Avalovara, Leny da Silva Gomes nos 
apresenta que “a fragmentação do romance em oito temas, a apresentação descontínua de 
personagens, de espaço e de tempo e de micronarrativas obrigam o leitor a justapor ima-
gens num processo intermitente, formando quadros que em determidados momentos, se 
fundem” (Gomes, 2004, p. 257). 

 Desse modo, este conjunto de rasuras pode ser cortejado com os seguintes segui-
mentos:

 Segmento N 1:

Nas omoplatas, nos rins, forma-se o prazer; este, no âmago dos olhos, é o prazer que 
surge, clarão; os músculos das nádegas, cerrados como um nó, amarram o prazer; os 
ouvidos surdos a vozes e ruídos insignificantes ouvem apenas o prazer crescendo; 
entre um ventre e outro, insinua-se o prazer; as bocas chamam o prazer e tudo que 
escandem entre as cerradas maxilas são nomes do prazer; as pontas das unhas - dos 
pés, das mãos -, a espessura do sangue, a medula dos ossos; desce a flor do prazer ao 
longo da coluna e se abre nas ilhargas: papoula (Avalovara, 1973, p. 394).

 Segmento E 15:

Pousamos no tapete, eu por trás de mim e de costas para mim, o duplo ser, círculo 
fechado, boca e boca, bifronte, quatro pernas, quatro mãos diligentes e permutá-
veis. A claridade exterior amortece; toda a sala, com os seus objetos, resiste a esse 
declínio - prematuro e insólito -, cada superfície salienta-se e lateja, emitindo uma 
luz surda. As dálias flamejam nos seus amarelos - dálias ou girassóis? -, os rostos dos 
retratos nas paredes e as dobras das suas roupas avultam, palpáveis, tendem para um 
brilho de esmalte os damascos e veludos encardidos (Avalovara, 1973, p. 395).

O isolamento absoluto, em que me vejo, sob o Sol a pino, é o primeiro anúncio do 
prodígio. Voa bem alto um gavião, voa acima das nuvens, o braço esquerdo manten-
do-me à distância, pássaros - alguns dos quais identifico - cantam escondidos, sob 
os pêlos úmidos, velado, seu sexo atento, um casal de canários - pousa no cajueiro 
e foge, discretos espasmos nos joelhos macios, zunem nos eixos, nota incerta e sem 
fim, as rodas, um carro de bois, a mão esquerda cede e a direita continua suspensa, 
protetora. Abelhas e moscas: seus zumbidos. Aspira fundo o ar e ergue os joelhos, 
os pés miúdos deslizam no tapete. Refletindo o vento que incita as nuvens altas, 
vem dos outeiros longínquos um vento de superfície, faz ondearem as folhas do 
canavial e alcança-me, cheirando a roupa lavada. Perfila-se entre os montes, negra, 
uma chaminé de engenho - e isto, com o som do carro, é tudo que existe de presença 
humana (Avalovara, 1973, p. 394).

Elementos que evocam 
a ave Avalovara

Elementos que evocam 
Cecília



89

As imagens descoradas das fotografias crescem mais nessa espécie de vácuo e 
abandonam as molduras em direção à sala (Avalovara, 1973, p.397).

O Portador, com um golpe seco e exercitado, enfia o pente na coronha áspera; guar-
da a arma na bainha de couro. Uma mosca, bêbada talvez do cheiro de cavalo, zum-
be no quarto, pesada. Sopra o vento raso e as folhas do canavial também plantado 
em mim roçam umas nas outras, verdes, as bordas como fios de navalha. A solidão, 
nesta hora do dia e a céu aberto, ou, o que também é possível, o sortilégio da Cidade, 
vindo na dianteira da Cidade, pouco a pouco esbate e confunde os meus limites. As-
piro, pelo nariz e pela boca, as cigarras e os pássaros  (Avalovara, 1973, p.397).

 Segmento E 16:

Ela e ela, tu, o acesso, ó corpo mágico, ó glória e privilégio desta travessia, em 
quantas superfícies cruzadas reflexas opostas afundam falo e Abel, espaço de vozes 
e vozes e vozes e vozes, múltiplas bocas múltiplas, nossas línguas um laço (Ava-
lovara, 1973, p.400).

As sombras dançam na paisagem - grandes como pastos, açudes, boiadas - e os 
primeiros corpos descem ou abatem-se, torres e jardins, escadarias, esculturas, pór-
ticos, uma cidade, a Cidade um dia anunciada, buscada, cujo encontro obseda-me e 
por fim se revela, se ordena, simula, violando espaço e tempo, uma forma particu-
lar de existência e alivia-me o fim da busca: à luz do meio-dia, descortino-a... 
 O temporal armado... os vultos dos retratos interpostos entre nós e as pa-
redes seu odor naftalina madressilva pó vagos borrões amarelos nos chapéus ano 
1910 nos véus nas rendas nas botinas um clarão na sala seus espectros lívidos vem 
a chuva grossa respingos soprados pelo vento molham o chão ela alteia as ancas 
bate no meu dorso implora morde-me a boca. 
 O livor dos relâmpagos movimentos das paredes e das sombras os rostos 
espantados das figuras que povoam a sala vivas as mesmas das fotografias o movi-
mento (Avalovara, 1973, p.402).

dia a barafunda os carneiros mochos fitas rubras guizos os carneiros entre os viço-
sos girassóis que pendem pétalas ouro a chuva estronda pesada. (Avalovara, 1973, 
p.403).

 Segmento E 17:

Estende-se na paisagem a Cidade, dominada por um alvo templo arredondado e 
cingindo-a uma tríplice muralha com dispositivos de defesa - torreões e ameias. 
Quando se for, não serei eu um velho, muitas vezes tendo as foices dos cassacos 
cortado e replantado este canavial? As elevações que a flanqueiam (numa das quais 
reconheço um cemitério cercado de ciprestes hirtos) estavam aqui ou não antes da 
sua vinda? Corresponde ao meu o seu norte verdadeiro? Arrancada do mundo, tem 
algo de uma ilha simulada, sem águas em redor, território cercado de desmorona-
mentos, os limites anulados por fantásticas máquinas de terraplenagem. Amplo é o 
gesto do colosso que indica o horizonte a um menino e transparece no seu rosto tão 
evidente soberba que nele creio ver o reflexo do mar e de muitos barcos com cargas 
de valor, mas, na verdade nada me garante que a Cidade seja portuária - e, portanto, 
não saberei se as águas que a dividem e nas quais se reflete o mesmo Sol que me 
queima são um braço do mar ou algum rio imóvel, vindo também pelos ares com o 
seu leito ilusório. Outra incógnita, cheia de irradiações cerca o evento, a Cidade vem 
a mim e mostra-se, com isto a caçada termina mas outra se inicia, pois a Cidade apa-

As fotografia surgem 
aqui e são retomadas na 

sequência dos segmentos

Nesse trecho há elementos 
que evocam tanto Cecília 
como Roos com o surgi-

mento da Cidade



rece-me inominada (o caçador abate um animal sem nome), tenho então de buscar o 
nome da Cidade ou seu equivalente, uma espécie de metáfora, que, concisa, expresse 
um ser real e seu evoluir e as vias que nele se cruzem, sendo capaz de permanecer 
quando tal ser e seus caminhos não existam. Esta escuridão no que se refere ao con-
torno da Cidade e ao seu nome se opõe ao que sei (até que ponto e por intermédio de 
que indicações?) a respeito do que jaz sob os seus discutíveis alicerces. Sob a Cidade 
há outras, a Cidade existe sobre os ossos de doze outras cidades varridas pelo tempo 
ou por outros flagelos, sei que estas cidades suportam a sua altivez e que a água das 
cisternas, na Cidade, tem um sabor específico e mesmo inquietante, um sabor de ad-
monição e ameaça. O nome ou metáfora de nome, como a Cidade, deve repousar sob 
doze cidades soterradas (Avalovara, 1973, pp.403-404).
 
Golpes de vento sucessivos, rápidos murros, agitam os lustres, as dálias, os indeci-
sos girassóis que se abrem no ar e o ramos do tapete fremem sob os nossos corpos 
placidamente ligados. O temporal, rijo, simula o anoitecer sombras compactas sob 
os móveis, a algodoada penumbra e os espectadores vindos dos retratos. Relâmpa-
gos constantes, cerúlea, nervosa e como laminada a sua luz, rasgam o espaço antes 
que silenciem os trovões, ameaçam as junturas entre as coisas, acendem vidros 
pingentes jarros de prata adereços no chão aros verdes do vestido, trespassam os 
rostos de sépia esparsos na sala, embebem os girassóis. Tudo, passado o relâmpa-
go, é cinza e fogo extinto, tudo que não seu corpo: nele - um dom, um estado, um 
merecimento - perdura este brilho precioso e réstias latejam no espessor da carne 
(Avalovara, 1973, p. 406).

As engrenagens de som armam-se nas trevas móveis do relógio: faltam quatro mi-
nutos para as cinco, estão no ar os dados. 
 Sobre o esplendor e a harmonia da Cidade pesa uma nota sombria. Tem a 
Cidade, na sua deslumbrante riqueza, algo de um cadáver podre e perfumado. Além 
disto, a ausência de bichos - existentes apenas nos entalhes, mosaicos e esculturas 
- e também de movimento, mesmo as ramagens e as flores como que petrificadas, 
isto e a erosão em redor da Cidade, separando-a das estradas e tornando inviável a 
aproximação dos homens, com os seus detritos e tumultos, esse isolamento mons-
truoso que as três linhas de muralhas, cada uma com três metros de espessura, 
reforçam e expressam, confere ao radioso aglomerado de torres, balaústres, facha-
das e pomares, uma espécie de mudez ou de insanidade. A Cidade: tartaruga sem 
cabeça (Avalovara, 1973, pp. 406-407).
 
amo tu amada mordo meu queixo mordo cada vez mais próximo da boca dentes 
contra dentes surdo e rouco gemido o anel escondido e além do anel no segredo da 
carne finas patas da aranha tocam o falo seus tornozelos roçam meus jarretes suas 
unhas minhas nádegas arrasta-me fundos golpes compassados direção aranhas (ca-
vidade do sovaco, nívea, sombra dos pêlos raspados) canta invisível nela em mim 
por trás dos girassóis ou escondido nas eternas ramagens do tapete um pássaro e 
lenta ela (Avalovara, 1973, pp. 407-408).

 
 No segmento N 2 temos:

Transitamos entre nós, vamos de mim a mim eu eu nós eu eu de mim a mim, laço 
e oito, boca e boca, transitamos e somos, a esfera circunscreve-nos e nós próprios 
uma esfera, boca e boca (de quem?) coxas braços joelhos bunda orelhas (de quem?) 
membro garganta bainhas rorantes o prazer formando-se os culhões acesos cabe-
leiras ais. Relâmpagos arabescos convulsos lento rolar dos trovões estrondos dos 
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trovões carradas de pedrouços entornados sobre lastro de madeira uma explosão 
atira-os para o ar a sala treme cintilam cristais lustres vidros caixilhos moldura 
nuvens de chuva açoitadas edifícios pára-raios antenas de TV (Avalovara, 1973, 
p.408).

o Portador a chuva ondula com o vento toldos agitando-se calçada úmida Avenida 
Angélica o guarda-chuva negro os prédios mais distantes como apagados ruídos 
muitas águas detritos na enxurrada as árvores atormentadas. Olavo Hayano o Agen-
te a Chave o Emissário, lama nas batinas rangentes, ramos e flores do tapete, mais 
pesada a chuva a sala menos sombrosa pneus no asfalto úmido ó Abel amanhece-me 
atravessa os cristais desperta as aves vem amanhece-me ah (nós a árvore a praça o 
Sol escuro platibandas caminhão o céu lavrado mariposas brancas) rangem no ar 
rude peças ferruginosas “Raah!” A deplorável solidão da Cidade, primeiro passo na 
revelação - não completa, decerto - da sua natureza, embebe-a de melancolia e mes-
mo os seus pomares agora se afiguram beluosos. Cândido peso dos escrotos apra-
zível peso doces calcanhares nos meus rins abre-me a vara pródiga une-me a vara 
pródiga golpeio o chão com as mãos cerradas sucções e gritos ferem-me as unhas 
morde-me o ombro (ondas fortes contra as pedras dos Milagres flores vermelhas 
dos flamboyants no quadro da janela e urros de leões rondando os tetos das casas) 
teu rosto as flores abrindo teu rosto os dias surgindo as alegrias vindo e lanternas 
secretas revelando na tua face carnal o luminoso rosto de palavras. Olavo Hayano 
a entrada do edifício azulejo policromo com cena de caçada os cordeiros berregam 
amedrontados e giram Hayano o Conducente a esfera o Jardim ainda impenetrável 
hirtas figuras circunspectas meio devoradas pelas traças seu flébil odor de flores e 
de luvas guardadas em malas de viagem (pêlos cambiantes dos flancos carne amá-
vel airosos peitos coxas venustas fragrância inebriante do púbis o falo insigne as 
egrégias nádegas de margaridas camélias e açucenas a língua sábia a excelsa fenda 
dúplice) ah corpo verbal e ressoante e proliferador eis que supondo invadir-te por 
ti sou invadido libra-se o pássaro de pássaros em círculos maiores e mais altos ro-
çando chapas como de aço as chapas giram devagar voa o pássaro através pesadas 
nuvens feridas por relâmpagos (Avalovara, 1973, pp. 409-410).
 
o Portador na mão direita a morte o fim a conclusão o pássaro dentro de nós agita 
as asas de seda e canta com bondosa voz humana Olavo Hayano o cabelo negro e 
branco os dentes grandes e vazia devorada uma banda da cara volta para nós o cano 
vemos (Avalovara, 1973, p. 412).
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Nota 13

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel 17,8 x 12,7 cm; 2 furos de arqui-
vamento; autógrafo a lápis preto na parte superior do canto direito; sinal a caneta esfero-
gráfica tinta preta; escrita ocupando a frente do suporte.
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   Influência do Zodíaco sôbre o Corpo:   37
   Cabeça  -  Carneiro (por cima)
   Pescoço  -  Touro (por trás)
   Braços  -  Gêmeos
   Peitos  -  Carangueijo.
   Coração  -  Leão (s/o estômago).
   Ventre  -  Virgem (sexo)
   Cadeiras  -  Balança.
   Genitália  -  Escorpião.
   Pernas   -   Sagitário (coxa).
   Joelhos  -  Cabra.
   Canela  -  Aquário.
   Pés  -  Peixes. 1

Nota da edição:

1 - Em um estudo de Álvaro Manuel Machado, Osman Lins e a nova cosmogonia latino-
americana, há a afirmação de que Lins retoma certos temas de Nove, Novena, ampliando, 
sobretudo, a linguagem no plano do conteúdo (Machado, 1976, pp. 30-39). Isto se reforça  
quando comparamos as alusões ao princípio do Cosmos que surgem tanto no primeiro mis-
tério do conto Retábulo de Santa Joana Carolina como no segmento R 1 de Avalovara.

 Para Sandra Nitrini o conto “representa o exemplo lapidar da narrativa que realiza 
plenamente o própósito osmaniano de inserir o homem no universo. Seu entrelaçamento com 
o cosmos começa desde o arcabouço do retábulo: os doze mistérios correspondem aos signos 
do Zodíaco” (Nitrini, 1987, p. 239) e os signos só se revelam nestes através da menção de 
ornamentos. 

 Já em Avalovara estes ormamentos relacionados ao Zodíaco surgem, como nos mos-
tra a Nota, por meio de partes do corpo. Isto pode ser comprovado ao observar que em N 1, 
E 15, E 16, E 17 e N 2, transcritos anteriormente, a descrição do ato amoroso de Abel e      
faz alusão constante a estas partes do corpo. 

 Contudo, a complexidade desta simbologia pode estar relacionada tanto a “ estrutu-
ra cósmica do ritual conjugal e do comportamento sexual dos seres humanos” para repre-
sentar a cosmogonia (Eliade, 2001, pp. 121-122) como a questão ligada a Alquimia - Ver 
Notas 4, 24, 25 e 26. 

 Assim, seria preciso um estudo criterioso para mostrar como este tema (ato amoroso 
- cosmogonia) foi depreendido por Osman Lins a partir de suas leituras, A saber:  O Sa-
grado e o Profano já citado e dois livros depositados na Casa de Rui Barbosa que contém 
notas marginais, O enigma do zodíco. Jacques Sadoul; tradução de Ebreia Castro Alves: 
Rio de Janeiro, Artenova, 1973 e História breve da astrologia. Paul Couderc; tradução de 
Carlos Santos: Lisboa, Editorial Verbo, 1961. Além destes, a questão amorosa pode ser 
estudada em outro livro também depositado em seu arquivo: Ananga-ranga: tratado hindu 
do amor conjugal. Kalyana Malla; tradução de Olívio Tavares de Araújo. Brasília: Ed. de 
Brasília. Sem data.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.



Nota 14

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura, sem data; papel 21,9 x 32 cm; 2 furos de arqui-
vamento; autógrafo a lápis preto na parte superior do canto direito; escrita feita a caneta 
esferográfica tinta azul, preta e vermelha; marca de rasgamento na parte inferior do lado 
esquerdo; escrita ocupando a frente do suporte.
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             39
               Temas 1 1

  1.   Ela como receptora. Êle dirigindo-se p/ ela. 
      4-    Os semelhantes a mim.
  5 (fim) - As roupas leves que usa.  - Os sons, as vozes. Voltar a isto quando ÊLE falar s/ ela.2

  7 (início)  As formas e CÔRES do Tapête. - O crocodilo. O coelho.
                Como se deita c/ outros homens. 3

  8 -          O canário que repetia o canto do outro. (Êste motivo d deve reaparecer na
                parte s (o Recife.)
    3º § Têm sido s/única companhia  desde I. Gabriel.  
    Novembro , Dezembro.
    Fim: melhor dizer quantos anos faz q. deu o Tiro no peito. 4

            10-(Início)- Convalescença. - Pelos côr de cobre.
                Quantas as pancadas do sino de D. Bento?  5

            11(pg 2)  - Os aminais do Tapête.  6

            15  “ 2) Pancadas de S. Bento.  7

            16   “ “   Mudar o nome do peixe (Traíra).
                          1ª descrição da avó. Talvez não confira c/ as subsequentes.
           4 ou 5 jovens de luto. Retomá-las?  8

            17 -       Ver a 2ª descrição da avó e compará-la com a 1ª
                 pg 3. Descrição da casa: os quartos, as revistas. - (Repetir alguns pontos no velório do avô)
              ciprestes ladeando o portão.
              Um esporão
      a avó: óculos de aro dourado. só põe p/ler?  9

           18 - início - Nova descrição da casa. Retomá-la talvez no velório do avô.
                            Falo num relógio de parede.  Melhor aludir ao que há na sala; cap 12 no comêço do cap.
           19  - pg 3-  O avô: quase 3 decênios de serviços à justiça.
                    “ 4 -  a serpente livre.
                a  máquina se desagrega  10

           20 - 1ª pg - novamente os animais na sala.
                 últ pág:  Êste é um ano de pouco sol. Talvez dizer o ano, vitrando no tempo
           21- 1ª pag im fim- Dar o nome do pássaro
           22-  pg 4-    Falo em mariposas. Ver isto.
           23   “  2 -    Volto a falar nos quartos antigos
                     3       as idades da mulher no dia do casamento
                              Falo em odor fresco de jasmins. Ligar isto a serpente quando dorme.
                     4-     O pássaro. Nome?

           24   “ 1 -    Avalovara. Talvez manter só o nome, sem dizer: o pássaro etc.
                  “ 3 .     Esporão? Esporôes? 2 vêzes
                     4       Idem. - a serpente.
                     5-     os animais do Tapête - as maripôsas
                  final.   O crocodilo?  11

     Porta de
                                          Porta do Céu: Cancer(21-6 a 21-7), Porta dos Homens, queda das almas na Terra;
                                                                            porta de Capricornio (22-12 a 20-1), porta dos deuses, volta das almas ao eter divino. 12

                                 Obs - Acho que tenho de mencionar mais cedo o Martinelli. - Não. só depois q. adquire VOZ ela
                                                                                                                                                       o nomeie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
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Notas da edição:

1 - Esta Nota comporta uma espécie de cruzamento entre os temas R e O e isto pode ser 
provado com a observação da primeira ideia apresentada: “ Ela como receptora. Êle diri-
gindo-se p/ ela.” pois no segmento R 1, Abel está na função de emissor o que se inverte em 
O 1. Contudo, também chama a atenção o fato de que em determinadas partes as informa-
ções parecem ser reflexões sobre um texto já escrito, ou seja, uma possível versão.

2 - Mesmo contendo 24 incidências o que aproxima a Nota de um planejamento para o 
tema O, a informação desta parte é desenvolvida no segmento R 5:

Vamos por ruas que não conhecemos,       e eu, interrogando o céu límpido, exami-
nando a luz do Sol no chão e atentos a todas as mudanças do ar. Vestido de Verão, 
cabelos soltos, sandálias enfeitadas com falsas gemas roxas. Não sei como, nossas 
mãos se encontram, estamos de mãos dadas, ela aperta-me os dedos e mostra o rastro 
no céu do primeiro foguete Nike Tomahawk. São exatamente dez horas da manhã. 
Rápido encontro sob as árvores, ao cair da noite, junto à estátua de Dante Alighie-
ri.       dá-me o braço. Contornamos lentamente os fundos da Biblioteca Municipal, 
protegidos pelas ramagens que diluem e fragmentam a luz das lâmpadas. Nossos pés 
tornam-se pesados, tardos e nós nos abraçamos. Sua boca, sempre um pouco aberta, 
abre-se mais e ela morde-me a língua. Motores e buzinas, vozes confusas, passos, 
silvos estridentes dos guardas de trânsito (Avalovara, 1973, pp. 20-21).

Os eventos são enigmáticos e quase nunca se apresentam íntegros. Um texto que cem 
bocas pronunciam, cada boca profere três palavras, quatro, uma, cada boca ignora as 
palavras que emitem as outras bocas, ignoram inclusive onde as outras bocas falam, 
quantas são e se existem. Pode uma boca falar e não sabe o quê. Nós sob o lençol na 
escuridão do quarto, estendidos, de mãos dadas, rígidos e mudos, nus. A cegueira dis-
sipando-se e uma planta medrando no centro do meu corpo, acre raiz, caule vermelho, 
folhas ásperas, rugosas, planta de chamas, urtiga (Avalovara, 1973, pp. 21-22).

3 - Cena desenvolvida em O 7:

Eis aiona, eisaiona. Assim como um tecido poroso absorve a umidade, vai o meu corpo 
bebendo, permeável, os desenhos do tapete. Projetam-se, em minha carne e ossos, ângulos 
brancos, barras, franjas fulvas, ramos, gamos rubros, coelho, flores, pássaros: folhas de 
cor imprecisa. Um bosque abstrato, onde as coisas surgem, crescem, mas não vivem: não 
bramam os gamos, as flores não rescendem...(Avalovara, 1973, p. 45).
 
Lambe-me a garganta e eu vomito. Ligo tudo isto, aturdida, à ave que desce sobre meu 
ventre e, muitas vezes, muitas, sondo as nuvens. Mas a ave não volta, nunca mais, nunca, 
não reaparece. 
 Olhando-se o tapete, não se vê entre as flores e pássaros o crocodilo. Este, dissi-
mulado na profusão de motivos, mais facilmente pode ser descoberto no reverso, no lado 
sempre oculto da trama, onde se cortam os fios e dão-se os nós. Liberto dos hábeis artifícios 
que o escondem, fazendo-o a um só tempo presente e invisível, o crocodilo (absorvido 
como os motivos evidentes do tapete) passeia no tronco estendido de Abel. O gamo rubro, 
de pé entre os nossos corpos abraçados, olha o mostrador do relógio como se olhasse para 
o Sol, cauda e patas traseiras no flanco de Abel, a cabeça e o peito no meu flanco. O croco-
dilo, escurecendo o torso de Abel, tem a boca à altura do seu sexo e pressiona-me a coxa. 
Morde o bico do meu peito o coelho, morde de leve, como se mordesse um talo tenro de 
capim. 
 Sei o que são outros homens, deito-me por cólera com eles, abro as coxas de raiva, 
dão-me prazer e nada arrancam de mim, dão-me prazer, o prazer que se tem quando se mata 
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um cão raivoso a tiros, um gozo mudo e dilacerador, mas a ti eu quero dar-me, Abel, de um 
modo novo e único, dar-me com alegria, hei de franquear à sua intromissão minhas iden-
tidades, meus sexos, meus corpos, hei de receber-te nos âmagos de mim e de dois modos 
te amar, com duplo desejo, ânsia dupla, duplo assentimento, e não serás um intruso, um 
inimigo - e sim o hóspede, o invocado, o aceito, eu te receberei com todas as portas do meu 
corpo abertas, eu, Asteróide cindida e unificada, eu, eu, dual, eu, una. Morde me. Basta me 
(Avalovara, 1973, pp. 46-47).

 Além disso, as imagens relacionadas ao crocodilo e ao coelho têm uma carga simbó-
lica importante, pois para Jean Chevalier e Alain Gheerbrant o crocodilo: 

cosmóforo ou “portador do mundo”, divindade noturna e lunar, senhor das águas 
primevas, cuja voracidade é a mesma da noite devorando diariamente o Sol, apre-
senta, de uma civilização - ou de uma época - a outra, muitas das inumeráveis fa-
cetas dessa cadeia simbólica fundamental que é a das forças que dominam a morte 
e o renascimento. Se parece temível, é por exprimir uma força inelutável, como o 
é a noite para que venha o dia, ou como o é a morte para que a vida possa passar 
(Chevalier, Gheerbrant, 2006, pp. 305-306).

  Ademais, sendo este o senhor dos mistérios da vida e da morte, o grande iniciador,  
está, naturalmente associado a água, mas por sua posição intermediária entre os elementos 
terra e água acaba sendo também símbolo das contradições fundamentais. Já  em relação ao 
coelho:

é preciso pensar na extrema importância do bestiário lunar nesta tapeçaria subjacente da 
fantasia profunda, onde estão inscritos os arquétipos do mundo simbólico, para compre-
ender a significação das inúmeras lebre e coelhos, misteriosos, familiares e companheiros 
muitas vezes inconvenientes dos luares imaginários. Povoam todas nossas mitologias, nos-
sas crenças, nossos folclores. Até em suas contradições todos se parecem, como também 
são semelhantes as imagens da Lua. Com ela, lebre e coelhos estão ligados à velha dividade 
Terra-Mãe, ao simbolismo das águas fecundantes e regeneradoras, ao da vegetação, ao da 
renovação perpétua da vida sob todas as suas formas. Este é o mundo do grande mistério, 
onde a vida se refaz através da morte (Chevalier, Gheerbrant. 2006 p. 540).

 Assim, é possível visualizar no segmento como as imagens de duplicidade (Homem 
x Mulher, Amor x Ódio e Morte x Renascimento) entram em consonância com a simbologia 
destes animais ao mesmo tempo que se relacionam com a ideia de passagem ou transição - a 
busca do Uno.

4 - Cenas desenvolvidas no segmento O 8:

Estou ouvindo seu coração bater. Bate como se eu ouvisse ao mesmo tempo a pan-
cada e o eco da pancada. Conheci dois pássaros assim. Dois canários. Um repetia 
o canto do outro.” 
 Volta-se para mim, apoiado num braço, a outra mão afagando-me a axila, 
volta-se, quem sabe escutarei dentro em breve no meu corpo as vozes que só ouço 
pela madrugada e que desde lnácio Gabriel têm sido neste mundo a minha compa-
nhia, a única, tiro a sua gravata, lanço-a para um lado, começo a desabotoar sua 
camisa, carros desfilam na avenida, lentos. Ouvirei aquelas vozes, o enxame de 
palavras que jamais distingo e ainda assim me conforta? Faz calor nessas tardes de 
novembro (Avalovara, 1973, p. 50).

Essa cena não é desen-
volvida ou retomada 

como aparece na Nota.
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Um arquipélago de nomes.” “Nomes de ilhas” Não responde: fica sério, de um modo 
que me assusta. E toca-me no peito, na cicatriz:
 - O que é isto? 
-Um furo de bala. 
- Que tempo faz? 
-Quase dez anos. 
-Quem disparou? 
-Eu mesma. 
 Emudecemos e os dois ficamos estendidos, lado a lado, presos pelas mãos, 
olhando o lustre, nascem-me flores na língua, flores de caule espinhoso e em minha 
garganta há um rebanho de ovelhas tosquiadas (Avalovara, 1973, p. 51).

5 -  Cenas desenvolvidas no segmento O 10:

- Eu mesma disparei. Não quero que me despreze por isso. Abel, sem responder, sem voltar-
se para mim, cinge mais forte - e não sem brandura - os meus dedos. Qual a idade da mão que 
dispara? Vinte e três anos? Quatorze? No sofá, convalescente, eu reclinada; toco a cicatriz, 
a pele tenra e ainda sensível, acaricio-a. Reluto em levantar-me. Se o faço, estendo-me em 
seguida na cama ou passo horas sem fim ante o espelho, penteando os cabelos, penteando-os. 
Que mão empunha a arma? Poderia uma impedir que a outra concluísse o gesto, a pressão 
- tão leve - no gatilho? Questões inúteis. 
 Beijo de manso seus ombros, debruçada sobre ele, de modo que meus peitos e ca-
belos o afaguem, cubram-no. Sua pele rescende a silêncios e manhãs. Mais frágil, o torso, 
do que faz prever sua cabeça; frágil, pobre de músculos, um torso de alguém pouco afeito 
a exercícios e sombreado de pêlos cor de cobre. Não fossem os pêlos, seria o tronco de um 
adolescente (Avalovara, 1973, pp. 64-65).

Todas as pessoas desapareceram nas ruas alagadas e desertas, só alguns veículos trafegam. 
Avançam devagar. Ouço três badaladas, três, lúgubres e como que sem vida, o sino de São 
Bento (Avalovara, 1973, p. 66).

6 - O tapete surge em fragmentos do tema O e E numa alusão a ideia de renovação com as 
imagens do crocodilho e coelho, mas também ao Paraíso. Para os ocidentais é simplemente 
um fino objeto de decoração, porém assume uma vasta simbologia para os orientais. Conforme 
Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, o tapete como símbolo estético “expressa muitas vezes a 
noção de jardim inseparável da ideia de Paraíso. Ali encontram-se flores, árvores, animais, 
pássaros, reais ou míticos... O tapete resume o simbolismo da morada, com o seu caráter sagra-
do e todos os desejos de felicidade paradisíaca que ela encerra” (Chevalier, Gheerbrant, 2006, 
p. 864). As cenas sobre os animais do tapete são desenvolvidas em O 11:

Abel, os pés nus, toca nos meus, suas mãos e seu hálito desarmam-me. Em meu corpo 
invadido, que governo ainda? Crocodilo e coelho correm no meu sangue, correm no seu, 
passam dos seus ombros para mim, dos meus joelhos deslizam para os seus. Dentre os 
motivos geométricos, dentre as negras ramagens, dentre as franjas e os sossegados ra-
mos, nascem cabras com chifres longos e recurvos, cabras de pêlos brancos, no cio, cade-
las com cabeça humana, leoas, todas sem vida, mas galopam e saltam, berram as cabras, 
urram as leoas, as cachorras ladram, enfio a língua na boca de Abel, enfio a língua entre 
as flores que brotam ,em sua boca, duas cabras famintas sobem dos meus pés, sobem à 
minha língua, devoram as suas flores, ele diz que me ama (Avalovara, 1973, p. 80).

 No anexo 12 temos um recorde de revista, com notas marginais, que trata das formas 
e dos desenhos existentes em um tapete oriental.
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7 - Cena desenvolvida em O 15:

O avançar do tempo é marcado pelas límpidas pancadas que se irradiam do Mosteiro 
de São Bento...
O relógio de São Bento bate meia hora, três pancadas desiguais, que se repetem. 
Meia hora de que hora? (Avalovara, 1973, p. 134 ).

8 -  Nesta parte da Nota podemos considerar a existência de um texto paralelo a ela, pois se a 
descrição talvez não esteja de acordo com as subsequentes, estas ou são outras notas de pla-
nejamento com as descrições da avó ou uma versão do tema O. Assim, há uma complexidade 
em analisar as descrições, porém o peixe e as jovens aparecem em O 16:

A pomba que esvoaça de um vitral para outro, a tainha nova que se move e nada na 
pia batismal, o carneiro que bale entre as pernas das pessoas, o touro que não sei 
onde muge e que espero descobrir, a águia cuja cabeça impiedosa se ergueu no púl-
pito um instante, dardejando-me com seu rude olho onde brilha o reflexo dos fogos, 
o leão invisível (Avalovara, 1973, p. 139).

Junto ao velho casal há quatro ou cinco jovens, igualmente de luto. Minha  mãe 
(Avalovara, 1973, p. 141).

9 - No segmento O 17 não aparece a descrição dos quartos e revistas:

Na casa da Marquez de Ytu, ante os álbuns de fotografias e os consolos com tampo 
de mármore, o mundo se reduz e murcha para mim. Nesta casa, com ciprestes lade-
ando o portão e salas numerosas, algum esporão está sendo amaciado em mim (no 
calcanhar?, na língua?), em algum ponto do corpo, está sendo polido, sou podada 
na violência que em mim se ramifica (Avalovara, 1973, p. 165).

10 - Cenas desenvolvidas em O 19:

Trago esta serpente em mim, enroscada nas costelas e não me abalo a escondê-la: suas 
escamas, por vezes, despontam em minhas unhas, por vezes seu corpo contráctil me 
enche a boca e eu cuspo-o, enrola-se no meu pescoço e espreita serpente por cima de 
meus ombros — direito ou esquerdo — os que são dóceis e tudo aceitam sem queixa. 
Voa Inês sobre as coisas, voa entre mim e as coisas, e distrai este réptil, adormece-o. 
Experimentando, através de nomes sempre substituídos e nunca repetidos, ingressar no 
meu ser e conhecê-lo, tece-me nas coisas, no dia a dia da casa, na temperatura das salas 
e em tudo que esta ilha amena contém e irradia. Uma encantadora de serpentes. Ainda 
que, após submeter-me, este mundo farto me recuse, aprendo a vê-lo como irrecusá-
vel. Ira, nédia, cordata, enrosca-se entre minhas vísceras. Adormece. Seu longo sono 
exala um odor de jasmins... Alguns beijos, por entre a massa espessa dos meus pêlos, 
ferem-me a carne, ferem-me o sexo, abrem-se as veias, parecem muitas e grossas para 
o sangue que foge. A desagregação da máquina. As palavras se extraviam por suas 
aberturas e vãos. A espaços, a espaços, ainda reencontro em mim as vozes. Os beijos 
ferem-me a came, susto a respiração, prendo entre as mãos sua cabeça e vejo que não 
pesa. Aeternum, vita, amicitiae (Avalovara, 1973, pp. 200-201).

11 - Com exceção da imagem do esporão que aparece em O 11 e a serpente, as demais cenas 
são desenvolvidas em O 24:

O Avalovara renasce no betume, livre da mudez e da imobilidade a que está condenado desde 

Na Nota o nome do peixe 
mencionado é a Traíra.
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a hora em que Olavo Hayano me estupra com sua glande fria; empluma-se o esqueleto de fós-
sil incrustado na minha carne (como, na memória, um nome), desata-se, leve, com seus ossos 
de ar, fogo de artifício rompendo as trevas compactas. Abro os olhos: Avalovara, o pássaro 
do meu contentamento (Avalovara, 1973, p. 279-280).

Ataviado com todas as cores dos pavões, o Avalovara lembra um manuscrito ilumina-
do. Nele, quase é possível ler. A cauda é longa e curva, com reflexos de cobre. As asas, 
seis, de um tom verde celeste quando repousadas, ostentam na face interna, quando 
abertas, círculos de muitas cores, dispostos com simetria sobre fundo escarlate. Vejo-
as adejando e nada ouço. Ele voa, o pássaro, da mesa para o chão e do chão para cima 
do relógio, como se fosse oco, um pássaro de ar. Trançadas no seu peito, faixas e fitas 
roxas. Da delicada cabeça, parecendo ornada com um diadema de pequenas flores e 
encimada por uma espécie de língua, descem longas plumas muito claras, semelhantes 
a flâmulas. Rosa brilhante o resto do corpo. Bico rubro e curto, olhos oblíquos. Quando 
esvoaça, aflante, o mover das seis asas desprende um odor de paina e não parece que 
voar lhe pese: todo o sem corpo é asas (Avalovara, 1973, p. 281).

O Avalovara, assustado, desce do relógio, sobrevoa um segundo o dorso de Abel e vem pou-
sar no tapete. Duas ou três penas se desprendem, esvoaçam, retornam ao seu corpo. Descu-
bro: é um ser composto, feito de pássaros miúdos como abelhas. Pássaro e nuvem de pássaros 
(Avalovara, 1973, p. 282).

Avalovara entre relâmpagos, e de súbito percebo que um pássaro igual — o mesmo? 
—, quase legível e também feito de pássaros, voa em nossos corpos unidos, leve, 
entre as ramagens, as mariposas, o crocodilo, o coelho e os animais de gargantas 
ruidosas. Voa em nós e canta. Estranho: canta em duo, com voz humana e repassada 
de misericórdia (Avalovara, 1973, p. 285).

12 - Nesta parte da Nota temos mais uma vez a presença de elementos do Zodíaco sendo 
que a referência a Porta de Câncer aparece no segmento O 9:

Cerram-se os cem olhos das asas, elas se desprendem, desfazem-se como se fossem de pó 
e um vento as levasse, desfazem-se e o ser que antes circundam surge nu, corro à janela e 
esmurro a tela de aço, o céu está escuro e os edifícios emitem uma fosforescência surda, fulge 
um raio, o estrondo e o brilho me derrubam. Então, desaba o temporal. O Sol, envolto em 
nuvens, abre a porta de Câncer  (Avalovara, 1973, pp. 61-62).

 Câncer é o quarto signo do Zodíaco, situado entre Gêmeos e Leão, seu símbolo é o caranguei-
jo, formando com Escorpião e Peixes a triplicidade dos signos da Água. O papel de Câncer, além de 
outros significados, “é também o da mediação, da mediunidade, do meio. Ele marca o meio do ano, 
une o mundo definido ao indefinido, é o limiar da reencarnação, a passagem do zênite para o nadir” 
(Chevalier, Gheerbrant. 2006 p. 174).

 Já a referência a Capricórnio aparece na imagem da cabra desenhada no tapete em O 11 e 
claramente visível no segmento O 14.

Em meu corpo invadido, que governo ainda? Crocodilo e coelho correm no meu sangue, 
correm no seu, passam dos seus ombros para mim, dos meus joelhos deslizam para os seus. 
Dentre os motivos geométricos, dentre as negras ramagens, dentre as franjas e os sosse-
gados ramos, nascem cabras com chifres longos e recurvos, cabras de pêlos brancos, no 
cio, cadelas com cabeça humana, leoas, todas sem vida, mas galopam e saltam, berram as 
cabras, urram as leoas, as cachorras ladram, enfio a língua na boca de Abel, enfio a língua 
entre as flores que brotam ,em sua boca, duas cabras famintas sobem dos meus pés, sobem 
à minha língua, devoram as suas flores, ele diz que me ama (Avalovara, 1973,  p. 80).
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O me felicem!! A carroça do Sol roda conosco nos campos de Capricórnio (Ava-
lovara, 1973, p. 111).

 
 Capricórnio é o décimo signo do Zodíaco, situado entre Sargitário e Aquário, seu símbolo 
é a cabra, formando com Touro e Virgem a triplicidade dos signos da Terra. Capricórnio que 

no hemisfério norte começa no solstício de inverno - a porta dos deuses - quando a 
morte aparente da natureza corresponde à plenitude espiritual, à época em que a enge-
nhosidade do homem atinge seu ponto máximo, pois ele está liberado das labutas sa-
zonais. Símbolo do fim de um ciclo e, sobretudo, do início de um ciclo novo: é o signo 
que inaugura o Zodíaco do Extremo Oriente (Chevalier, Gheerbrant. 2006 p. 184).

 
 Vale ressaltar que a classificação dos signos do Zodíaco aciona um conjunto de oposições 
organizadas em torno de quatro códigos e conforme Maria Elisabeth de Andrade Costa em Os signos 
do Zodíaco como um sistema de classificação:

O primeiro é um código sexual que divide os signos em masculinos e femininos. O grupo 
dos signos masculinos inclui Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário. O grupo 
dos signos femininos inclui Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes. 
 A seguir, aciona-se um código baseado nos quatro elementos da Antiguidade: 
fogo, terra, ar e água. Os doze signos são divididos em quatro grupos, cada um dos quais 
corresponde a um dos elementos. Os signos de fogo são Áries, Leão e Sagitário. Os de 
terra são Touro, Virgem e Capricórnio. Os de ar são Gêmeos, Libra e Aquário. Os de água 
são Câncer, Escorpião e Peixes. 
 O terceiro código, conhecido como “ritmos”, está baseado na periodicidade das 
estações do ano e divide os signos em cardinais, fixos e mutáveis, associando- os, respec-
tivamente, ao início, ao meio e ao fim de cada estação. O primeiro grupo, o dos cardinais, 
engloba os signos nos quais as estações do ano têm início. Assim, Áries está associado à 
deflagração da primavera; Câncer, do verão; Libra, do outono e Capricórnio, do inverno. 
O segundo grupo, o dos fixos, reúne os signos associados ao período em que cada esta-
ção se mostra mais firmemente estabelecida: Touro (primavera), Leão (verão), Escorpião 
(outono) e Aquário (inverno). O terceiro grupo inclui os signos associados ao período 
em que cada estação vai perdendo sua força e apresentando os sinais da próxima estação. 
Esse período de transição, que apresenta características da estação que está terminando 
e da que está se aproximando, confere a Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes um caráter 
oscilante, pelo qual eles são tidos como signos mutáveis...
 Finalmente, o quarto código que norteia a classificação dos signos se baseia nos 
detalhes iconográficos das figuras míticas desenhadas no céu e associadas aos signos. 
Por meio desse código, os signos se dividem em humanos e animais (Costa, 2007, pp. 
42-44)

 Com isso, este sistema astrológico reune uma espécie de lógica combinatória que 
surgiu de um vasto sistema de conexões e: 

que serve de base para a classificação das partes do corpo humano e dos humores, pas-
sando por minerais, vegetais e animais, até a classificação das artes liberais, dos vícios e 
das virtudes, dos dias da semana, das direções do espaço e das condições meteorológicas. 
Assim, todas as áreas de conhecimento, não apenas a cosmologia, mas também a botâni-
ca, a fisiologia, a anatomia, a geografia, a mineralogia, a ética, a psicologia, a sociologia, 
são abarcadas por esse sistema totalizante (Costa, 2007, p. 46).

 Desse modo, a duplicidade e reversibilidade que aparece nestas imagens estão rela-
cionadas diretamente a evocação dos mitos cosmogônicos, a uma convergência para o Uno, 
a busca, portanto, de uma visão de plenitude.



Nota 15

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel 21,8 x 31,7 cm; marcas de durex 
na parte superior; 2 furos de arquivamento; sinais de rasgamento na lateral superior direi-
ta; autógrafo a lápis preto na parte superior do canto direito; escrita ocupando a frente do 
suporte.
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            40

  ABEL    ANO   MULHER
  nascimento   1930 
  

      1934   Nasce (1a. vez)

   

      1943   Nasce (2a. vez)

  Europa - 27 anos   1957   Casa (23 e 14 anos)
  (Roos)    1958/
  Casamento provável,    1959
         no Recife

  Recife-32/33 anos  1962/
  (Cecília)      1963

  S. Paulo- 36 anos  1966   Encontra Abel: 32
              e 23 anos.

  Eclipse so Sol: 12-11-66.- 1

  Ed. BB- Início da constr.: 1939 - Incêndio, 46. - Inaug. 1954. 2

  Martinelli: inaugurado em 1918. 3 

Notas da edição:

1 - Ver comentários da Notas 34 e informações do anexo 2.
  
2 - Esta referência está relacionada a nova sede do Banco do Brasil localizada no início 
da Avenida São João em frente ao Edifíco Martinelli. Aparece apenas o nome do banco no 
segmento R 20:

O militar, distanciado dos seus homens e do carro funerário, observa, entre 
as ambiciosas torres habitadas do Banco do Brasil e do Bank of Boston, o 
Martinelli com suas duas mil janelas e o céu escuro sobre esses edifícios 
(Avalovara, 1973, p. 352).

3 - Ver comentários das Nota 3 e 4 e informações do anexo 11.
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Nota 16

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel 9,5 x 18 cm; 2 furos de arquiva-
mento; recorte a tesoura na lateral esquerda e na parte inferior; autógrafo a lápis preto na 
parte superior do canto direito; escrita ocupando a frente do suporte.
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        P (RELÓGIO) 1

  Na Floresta Negra (Schwarzwald). Cadeia de montanhas paralelas aos
  Vosges. Difícil lembrar-me dêste percurso, parte do qual, infe-
  lizmente, realizado já escuro, por causa do inverno. 

  Côres dos vagões: vermelhos, verdes.

  No trajeto Munich-Strasburgo, vê-se bem menos pinheiro que no
  trajeto Zurich-Munich.

  Piazza Novona. Duas fontes, sendo uma com obelisco. Paredes côr
  de t i jolo.  Duas igrejas uma de frente para a outra. Algumas
  paredes com plantas. Bem na frente da embaixada: c asa de co-
  mércio. O som da água na praça. 

Nota da edição:

1 - Esta Nota está ligada ao tema P - O relógio de Julius Heckethorn, contudo apenas duas 
referências aos topônios apresentados aparecem:
 
 Segmento P 6:

Nenhum potentado ou administrador entregará a um obscuro cravista e fabricante de 
carrilhões na Floresta Negra um relógio de torre (Julius tem o esboço de um modelo 
inspirado no da catedral de Troyes) ou sequer algum relógio público, dos que luzem 
nas praças ou edifícios (Avalovara, 1973, p. 324).

 
 Segmento P 10:

Viaja na mesma semana para Haia e, de volta, orna com ele um dos corredores da 
Embaixada, na Piazza Navona, onde o seu doce rumor por vezes se confunde com 
o das fontes luminosas (Avalovara, 1973, p.376).

 Ver comentários das Notas 1, 2, 6, 46 e 47.
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Nota 17 - fólio 1

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel 21,9 x 31,8 cm; 2 furos de ar-
quivamento; marca de grampo e sinal de oxidação no canto superior esquerdo; autógrafo a 
lápis preto na parte superior do canto direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul; 
escrita ocupando a frente do suporte.

106



107

                        43 1

  O Entêrro.  1

  Quero pegar a passagem dêsse entêrro, uma pessoa humilde, cruzando uma cidade opu-
     lenta. A cidade, entretanto, não é tôda opulenta. N. vem da periferia pobre
     e enterra-se no centro opulento. Acompanhar essa gradação. Isto é ape-
     nas uma antítese, produz um efeito de contraste, mas significa ainda
     pouco. É preciso que haja, mesclada a isto, uma certa raiva. O entêrro
     merece alguma atenção enquanto passa pela zona mais pobre; à me-
     dida que se aproxima dos arranha-céus, essa atenção diminui até desa-
     parecer.
     Tudo é acompanhada, “ornado” com a presença do Ser, com quem O.H. revela
     c e r t a  i den t i f i cação .
     Êste entêrro e o eclipse deverão, dentro do possível, mesclar-se 
     nos últimos capítulos, entremiados c/ outros motivos. Ocuparão,
     no mínimo, metade dos 5 últimos trechos.
     Os filhos possíveis de N. surgem e ressurgem ao longo do trajeto.
     Sub-tema importante: a implacabilidade com que a Gorda con-
     sidera a dedicação e a dor de O. Hayano. As boas ações não redimem
     absolutamente a burguesia.
     Cortam o tema breves linhas sôbre a construção de imóveis.
     Idem s/ fazer renda.
     O enterro de N. é também o sepultamento da Treva.
     Os engarrafamentos: imitandos-os, pertubar a sintaxe.
     Atenção! Parece-me que não devo DESCREVER o entêrro e sim fazer
     o que venho fazendo até agora: apresentar quadros (5 ou 6) que
     dêem uma idéia geral do préstito. Acho que assim obterei com
     resultado maior liberdade um resultado mais vibrante (e
     mais afim aos processos do Tema R). Pensar.
     A população de S. Paulo, uma personagem fala muitas línguas.
     uma pergunta ligada à técnica: haverá ou não o episódio do
            acidente de tráfego? Êle acentuará o fenômeno da desvaira-
            lização. Mas não pertubará o caráter vamos dizer sinfônico
            do texto? Sim, Acho q. sim. Vou amesquinhar com frivia-
            lidades embaraçantes uma sequência que aspira a uma
            certa grandiosidade I truculenta. Eliminado.
     Mas talvez fosse bom uma alteração qualquer c? N: qual? Se ficasse
     cada vez maior seria ótimo. Mas há a peça de Ionesio. Podia fazer isso dis-
     cretamente: o caixão mais pesado e tendendo a rachar-se. Certo.

     Acho que estou já vendo o trecho c/ uma certa clareza. Não é de es-
     pantar: Tenho-o na mente há bastante tempo.
     Vejo que “mover” o préstito é realmente quase impraticável. Como,
     porém, serão os flagrantes nos quais dividirei o entêrro?
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Nota 17 - fólio 2

Análise documentária:

Nota prévia; manuscrito; sem assinatura; sem data; papel 9 x 20,7 cm; autógrafo a lápis 
preto na parte superior do canto direito; recorte a tesoura na lateral esquerda e na borda 
inferior; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul; escrita ocupando a frente do supor-
te.
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  O enterro começa normalmente. √ Depois vai ingressando no irreal. √

  Esse ingresso, a princípio deve ser insensível: atravessar uma feira, por
  exemplo. Depois, mas nítido: atravessar um prédio, um circo, um
  edifício em construção, mas alternando com sequências “ reais”.
  numa das sequências, mergulhamos nos intestinos da cidade.
  O tempo será resolvido: há sequências em todos os meses de um ano
  qualquer. Mas o entêrro sai do asilo e chega ao cemitério no mesmo
  mês DE UM ANO QUALQUER.
  O trajeto será horizontal e também vertical
  rumores domésticos e a voz de N. cantando forte, indo e vindo, surgem a cena. 1

Nota da edição:

1 - A morte e o enterro de Natividade também aparecem nas Notas 18, 19, 20, 21 e 22, este 
temas são desenvolvidos em segmentos de O e R e de acordo com Regina Igel esta passa-
gem ficcional foi retirada de um cortejo fúnebre real que: 

dizia respeito a uma ex-pagem de Julieta, apelidada de “Nhanhã”, e que havia 
terminado seus dias numa casa de repouso com contrato assinado por Julieta, loca-
lizada no bairro de Jaçanã, em São Paulo. Ela e Osman foram ao enterro da velha 
ama, e o féretro quase foi paralisado em meio a um dos grandes engarrafamentos 
de trânsito de São Paulo, devido a um remanejamento das direções de tráfego então 
em experiência (1967). Desta participação direta, Osman extraiu algumas passa-
gem emprestadas ao enterro de Natividade, a qual foi anonimamente acompanhada 
por trabalhadores e transeuntes da cidade, num ritmo de violência e contenção 
(Igel, 1988, p. 106).
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Nota 18

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura, sem data; papel 19,5 x 22,5 cm; recorte a tesoura 
na lateral esquerda e nas bordas superior e inferior; autógrafo a lápis preto na parte supe-
rior do canto direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta preta na lateral direita; sinais 
a caneta esferográfica tinta vermelha e preta; escrita ocupando a frente do suporte.



111

              Erigem-se al  45 1

  tos andaimes em milhares de pontos da cidade. Serras me-
  cânicas, bate-estacas, misturadoras de concreto, bombas,
  ascensores são acionados nos milhares de edifícios em
  construção. Homens de rosto escuro e desajeitados, vin-
  dos do norte, sobem e descem nas escadas inacabadas, com
  seus capacetes de côres variadas. O carro fúnebre para 
  em frente à construção e os homens descarregam-na. O em-
  bolo do bate-estacas sobe e esmaga os peitos murchos da
  negra. “Nunca desobedeceu.” O fígado e o baço são apa-
  nhados com pá e jogados no meio obs entulhos. A mulher
  observa Olavo Hayano e os pais, cedendo à negra o sepulcro
  da família - e repente em segredo que isto não os salva ,
               que isto nada vale e que Natividade não está sendo paga.
  O estômago vazio se desfaz no depósito de cal. O céu abre-
  se em meses, uma flor de meses, e se ao Norte é maio, ao
  Sul é setembro. O bate-estacas enterraos velhos ombros,
  os braos sem fôrça, as mãos servis. Natividade ergue as
  mãos e observa com a sua voz pastosa, a língua meio presa
  pela costura da morte: “Já morri e estou cheirando a vi-
  vos.” O marinheiro, a filha, o soldado, o servente w e o
  filho mais novo, caçado pelo polícia. acompanham o traba-
  lho dos coveiros. “Tinha um bom tempêro.” Os pedaços do
  pulmão jazem entre pedras britadas. e os cães farejam-no.
  A cantiga recresce, nostálgica, envolvida na enganosa paz
  das tardes. Natividade acaba por dizer a si mesma que a-
  final de contas o terreno enxarcado e ladeiroso é seu,
  não de todo, mas em parte, sim, pagou muito por êle e
  agora já tem setenta anos, não pode iniciar outra transa-
  ção, ainda há justiça no mundo e alguém há de vir, fazer
  justiça dar-lhe o que lhe pertence. A serra Seu coração
  é dividido em dois pela serra mecânica. “Cria em mim, ó Deus,
  um coração puro, e renova nas minhas entranhas um espírito
  re to. “A família e os soldados seguem entre os túmulos
  sob o sol ardente. O Ser termina talvez e ocupa o lado
  oposto. O Sol ilumina a cidade, atravessando a sua fuligem.
        (Penso numa sequência em que vão morrendo os
         filhos de Natividade, em meio a indicações cênicas
         sôbre a cidade, uma espécie de panorâmica. Tudo
         pontuado com conclusivas: Assim sendo. Portanto.
         Isto. Concluindo. Isto é. Enfim. Então. Afinal.
         Ora. Como se. É assim. Isto posto. Pois. Por
         conseguinte. Por isso. Outrossim.

           Enquanto estão enterrando-a, é construída uma
             tôrre. Os caminhões despejam cargas de material.
           Êles percebem que está ficando escuro.
           Os filhos morrem? Ou espalham-se pela cidade? Ou
           uns morrem e outros seguem? Esta última solução,
           talvez melhor.
           A tôrre: os operários vão chegando. Surgem dos tú
           mulos?
           A cidade: piscinas, estádios, elevados, Zoo, Jardim
           Botânico, favelas  1
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Nota da edição:

1 - Cenas sobre a cidade e a ideia de construção aparecem na Nota 17 como um plano ge-
ral para o conteúdo a ser desenvolvido. Contudo, estas cenas e outras que são aludidas na 
sequência de Notas estão, de forma esparsa, ao longo de vários segmentos:

 Segmento R 20:

Grupos de operários, com, amarelos e vermelhos, capacetes vermelhos e amarelos, 
núcleo ruidoso de geradores móveis, perfuratrizes elétricas, lanternas, esburacam 
o asfalto, ferramentas e avisos de HOMENS TRABALHANDO, esburacam perto 
do Correio, do Correio, o estridor das máquinas, chão e paredes das lojas estreme-
cem, o estridor, abafam o estridor o ruído dos motores e as buzinas raivosas dos 
transportes que despejam, a cada dia útil, nesta área, quatro milhões e seiscentas 
mil pessoas, a cada dia útil, vindas de todas as nascentes de todas as nascentes dos 
ventos e depois e depois arrastam-nas de volta, o asfalto, operários esburacam o 
chão. O Vale do Anhangabaú e os dois e os dois viadutos sobre ele, parte da Av. 
São João, a passagem de nível no encontro dessas duas artérias dilatadas e todas as 
ladeiras, todas, ruas, largos, travessas e alamedas, todas, num raio que se amplia, 
HOMENS TRABALHANDO, vibram sob o peso dos veículos. Os pedestres entre 
os carros atravancam-se entre os carros, os pedestres, tensos, as caras fechadas, 
alguns, pedestres, correm, estugados por varas implacáveis, solo e paredes tremem, 
estridor (Avalovara, 1973, pp. 350-351).

 Segmento R 22:

Os filhos assistem à passagem do enterro e só o olhar da puta é de ódio. Escava-
deiras amarelas trabalham perto do muro, caminhões descarregam madeira e ferro, 
ouvem-se as vozes e os risos brutos dos homens, o bate-estacas abala o meio-dia 
e as serras mecânicas zunem. O Ser, esfomeado, morde os dentes com um tinir de 
esporas e contorce a volta, ido. Natividade ergue as mãos e observa, a voz pastosa, 
a língua meio presa pela costura da morte: “Já morri e estou cheirando a vivos. 
Água para todos!” Jamais acreditou, realmente, que chegasse a possuir um pedaço 
de terra. Ludibriada, não se queixa e acaba por dizer, trancada no seu quarto sem 
ventilação, que afinal de contas o terreno enxarcado e ladeiroso é seu, não de todo, 
mas em parte, sim, pagou muito por ele e ainda há justiça neste mundo, alguém 
há de vir, dar-lhe o que foi comprado, alguns palmos da Terra. Paciência. Alguém 
(Avalovara, 1973, pp. 382-383).

A mulher do oficial, sempre retraída, sustendo ainda o ramo de malmequeres, a mão 
crispada e um pouco para trás, como quem traz uma pedra para atirar num cachorro, 
observa a operação, a ponto de ceder, de aderir à cena (o homem e os velhos choram 
sem mover-se), mas protestando - os lábios meio abertos - que alguém deve abster-
se de chorar pela negra e desvalida, sepultada com honras de parenta no jazigo da 
família: “Nunca sentou-se à mesa com eles”, sim, alguém deve recusar o jogo magnâ-
nimo, circunstancial e vão, ser o corpo de Natividade, assumir a sua raiva ou irar-se 
no seu lugar, não ver quitação na condescendência, não incorrer no engano de medir 
um modo de ser pelos momentos em que é interrompido e substituído, como agora, 
por outro, ritual e passageiro. “A vida é pesada no dia a dia e esta hora não quita 
coisa alguma. Nada. Nada. Nada.”  Um fogo queima os braços de Natividade, queima 



113

ombros e peitos e as mãos resistem, soltas, a carne avançando nas unhas. “Vou 
ser recebida” Erige-se, perto, um alto andaime cilíndrico. Reduz-se, pequeno 
limão seco, o estômago vazio de Natividade. Assim. Fígado e baço desfazem-se 
em vorazes lagartas negras. O pulmão dilui-se, papel úmido e usado, sujo. Pois. 
A saber. Uma serpente insinua-se por entre as cinerárias, penetra no caixão e 
morde - como um cão morde um osso - o coração assustado e poeirento da morta 
(Avalovara, 1973, pp. 383-384).

Segmento R 20:

Os bilros, talhados em madeira resistente, apresentam na parte inferior uma cabeça 
e na superior um cabo que serve de bobina: nele se enrola o fio. Seu peso e dimen-
sões devem estar em relação direta com o fio a empregar e o gênero de renda que se 
empreende. Natividade corta uma nota alta da cantiga, suspende o manejo dos bilros 
e decide vencer a solidão, gerar em segredo uma família de sombras, sua. Volta a 
cantar, já grávida e feliz. Nascem filhos e filhas, morrem dois com alguns dias de 
nascidos (chora, trancada no seu quarto sem ventilação, lágrimas reais por esses dois 
mortos imaginários), os outros crescem e pouco a pouco desgarram-se, vão-se, so-
mem no mundo: Natividade inventa-os e desfaz-se do invento, outra vez só e agora 
gasta, de útero seco. Sua voz ecoa, forte e comovida, sob os alicerces dos prédios, 
nos obstruídos corredores do subsolo, a voz das horas em que tece na almofada as 
rendas corrente cheia, flor no quadro, riso de Cecília ou coroa de rainha, seguem, 
voz e rendeira, subterrâneas, cortadas pelos fios elétricos e pelas vozes dos cabos 
telefônicos (eis, Natividade, o amor e o rompimento, as transações, os processos, as 
edificações, as demolições), avançam em curvas, cantora e melodia, mordidas pelos 
ratos e saúvas do báratro, turvadas pelo lixo da enxurrada, sucessivamente lustradas 
pelas águas dos condutos e contaminadas pelas podridões e fezes e mênstruos e uri-
nas e escarros e vômitos e fetos abortados que descem pelas bocas dos vasos sanitá-
rios (Avalovara, 1973, pp. 353-354).



Nota 19

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel 21,8 x 31,7 cm; 2 furos de ar-
quivamento; marca de grampo no canto superior esquerdo; autógrafo a lápis preto na parte 
superior do canto direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta azul e preta; sinais de 
caneta esferográfica tinta azul e preta; escrita ocupando a frente do suporte.
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     ENTÊRRO DE NATIVIDADE            46 1

        220 a 240 LINHAS

   No entêrro, sepulta-se a Treva.
   No eclipse, a treva é desejada, mas porque se espera o SEGUNDO
   NASCIMENTO. (No dia do eclipse, o Sol nasce duas vêzes.) 1

   
   Aspectos de S. Paulo

   G. roupa vazio: roupa e 1 par de sapatos na gaveta inferior.
   Caixa de chapéu com lembranças: fotografias dos patrões etc.
         lixeiro 2

      (Cap. 9:)  O marinheiro, o soldado, a criada, o servente de obras, o arrom-
   bador e depois, também coberta de pintura, puta, a filha de N.
   A puta é a única que revela violência. 
   2 velhas acampanham a sua agonia.
            lixeiro
   2 soldados de polícia, 1 marinheiro, 1 arrombador e uma criada
   assistindo a sua morte (cap. 7.)
   Aparece N. criança e a sua filha, mulher, afaga sua cabeça “com
      olho vingativo”. 3

   N. fabrica rendas.
   O.H. e a esposa entram no velório. Ela pensa, olhando-o: “O pesar
           que acaso êle sofra não o resgata em nada.” Está com um leve
           impermeável castanho nos ombros e os cabelos soltos.

   DESSACRALIZAÇÃO:

   O carro em que vai o ataúde não é respeitado.
   Cortam a passagem do carro.
   O corpo humano é dessacralizado nos anúncios.
   A vida humana é dessacralizada no massacre.
   A morte é dessacralizada no desrespeito com que a tratam. (Com
           o engarrafamento do transito, provocado por um acidadente, trans-
           porta-se o ataúde, através do tumulto, para outro carro,
           exposto ao desrespeito dos demais.) (O acidente pode ser
           com o próprio carro que conduz o caixão)  

   O Tempo, aqui , talvez deva ser cronometrado e datado. Não. Natividade
   é enterrada tôdas as horas, o ano todo.
   Chrysler negro 4

   O trecho final. Pontuá-lo c/ expressões como: então. Pois
   é. Assim sendo. Isto. Foi daí. Pois. Portanto. etc.
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Notas da edição:

1 - O eclipse com frequência está relacionado a ideia de morte e de um modo geral “ apre-
senta-se como o anunciador de desregramentos cataclísmicos no final de um ciclo, que 
exige intervenção ou reparação, com vistas a preparar a vinda de um ciclo novo...” (Che-
valier, Gheerbrant, 2006, p. 355). Contudo, a simbologia deste eclipse deve ser associada 
também ao simbolismo do Sol e Lua e outros símbolos cosmogônicos que perpassam os 
temas R, O, E e N.

2 - Cenas desenvolvidas no segmento R 7:

“Aqui, perdida, passou uma rês.” 
 A carne desmemoriada da negra avança sobre as unhas, finas e brilhantes na 
sua juventude, apesar das tarefas brutas, retrai-se descobrindo a implantação dos 
oito dentes que restam e desponta na esclerótica, incorporando-se às sombras que 
nos seus olhos escurecem o mundo. Sobre o guarda-roupa vazio a sua roupa e o 
par de sapatos cabem na gaveta inferior do móvel -, numa caixa de chapéu, estão 
guardadas as suas lembranças. Fotografias dos patrões, da criança que ajuda a criar 
e vê crescer, folhas secas, conchas, seixos, um prisma, lápis de cor meio usados 
e sem ponta, frascos de remédio, barbantes, um anel de latão, cacos de um jarro, 
estampas de santos, um dobrão de prata (Avalovara, 1973, pp. 36-37).

3 - Cenas desenvolvidas no segmento R 7 e R 9:

Natividade examina as mãos meio entrevadas. Duas velhas, uma de pé e outra 
sentada à cabeceira da cama, a mão no ombro de Natividade, acompanham com 
terror e coragem a sua plácida agonia, desatentas aos dois soldados de polícia, ao 
marinheiro, ao arrombador e à criada que de boca fechada assistem à morte da mãe 
(Avalovara, 1973, p. 35).

O marinheiro, o soldado, a criada, o servente de obras, o arrombador e também agora, 
um pouco recuada, coberta de pintura, puta ordinária, a filha de Natividade, possível 
e única, aproximam-se da cama. Ouve-se um bater de roupa, de tapetes, de portas, de 
louça, de bilros, de talheres e a voz de Natividade cantando, voz alegre e forte, indo e 
vindo. Os filhos que deixa de ter, desfiando, em troca do destino deles, apagado e difí-
cil, o seu próprio destino solitário, ajoelham-se entre as duas velhas aterradas. Rezam 
e olham a agonizante, todos, menos a puta: de costas para o grupo, olha o vulto que 
atravessa devagar o jardim ensolarado, de vestido branco, uma criança negra, chapéu 
de palha e à mão uma peneira. Sobe a menina os degraus do alpendre, vê-se no leito 
de morte e contempla os adultos, receosa, como se rogasse a compaixão de todos. A 
puta dá um passo em direção à criança, descobre a sua cabeça e afaga-a. Pesa-a, mesmo 
assim, com olhos vingativos. Natividade, pela última vez, tenta erguer as mãos (Ava-
lovara, 1973, pp. 62-63).

4 - Cenas desenvolvidas no segmento R 13:

O carro negro, com o ataúde de Natividade, pára no cruzamento, perdido entre automó-
veis, ônibus e misturadoras de concreto. O barracão para a guarda de materiais - rezam 
os manuais de construções - deve ser feito com tábuas ordinárias já usadas e tijolos 
assentados simplesmente com barro. Finda a construção, tijolos e madeira, intatos, 
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podem ser utilizados de novo em outra obra. O sol desta manhã de fevereiro cresta as 
coroas de rosas e as cinerárias jogadas sobre o ataúde. Dois únicos veículos acompa-
nham o carro fúnebre: uma viatura do Exército e um Chrysler negro, com algum uso, 
lataria e vidros espelhando. O motorista, mãos firmes no volante, ignora o tumulto, 
estilo de ação que repudia e considera ameaçador (não vá proliferar, na desordem, 
algum princípio insólito). No seu rosto espesso e impassível, na rigidez da postura, 
pressente-se uma espécie de susto resguardado por poderes. Como se a arma que pesa 
na cintura, no coldre cheirando a cavalo, não lhe trouxesse nenhuma segurança e ele 
sempre esperasse, sem jamais dignar-se a olhar para trás, uma bala no cachaço. O calor 
acelera o fácil apodrecimento de Natividade, no caixão de pinho, sob as flores sem vida 
(Avalovara, 1973, pp. 183-184).



Nota 20 - fólio 1

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel 21,8 x 31,7 cm; 2 furos de arqui-
vamento; sinais de oxidação na parte superior do canto esquerdo ocasionado por grampo; 
autógrafo a lápis preto na parte superior do canto direito; escrita ocupando a frente do 
suporte.
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   Enterro: depois de aspengir o corpo com água benta, o       47
  sacerdote recita o salmo De profundis, com a antífona: Senhor,
  se reparardes em nossas iniquidades; Senhor, quem Vos há-de ter mão?
 
  Salmo 129 -
  Desde o mais profundo clamei a Ti, Senhor: Senhor, ouve a minha
  voz. - Estejam atentos os Teus ouvidos à voz da minha súplica.
  - Se examinares, Senhor, as nossas maldades, quem, Senhor,
  poderá subsistir? - Mas em Ti se acha a clemência e por causa
  da Tua lei pus em Ti, Senhor, a minha confiança. - A minha
  alma está confiada na Sua palavra; a minha alma esperou no
  Senhor;   Desde a vigíl ia da manhã à noite,   espere Israel 
  no Senhor           Porque no Senhor está a misericórdia, e
  há n´Ele copiosa redenção. E Ele mesmo redimirá Israel de todas
  as suas iniquidades. -Gloria ao Pai.

  De profundis clamavi ad te, Domini: Domine, exaudi vocem meam:
  Fiant aures tuæ intendentes, in vocem deprecatiónis meæ.
  Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinébit?
  Quia apud te propitiatio est: et propter legem tuam sustinui te,
  Domine.
  Sustinuit anima mea in verbo ejus, speravit anima mea in Domino.
  A custodia matutina usque ad noctem, speret Israel in Domino.
  Quia apud Dominum misericordia: et copiosa apud e um redemptio.
  Et ipses redimet Israel, ex omnibus iniquitatibuse jus.
  Gloria Patri.

    Ao sair da casa, o sacerdote entoa:
  Ant. - Exsultabunt Domino ossa humilista
  Ant. - Meus ossos humilhados exul tarão diante do Senhor.
  Durante o percurso, canta-se o Miserere , e:
  Salmo 50 - Tem peidade de mim, ó Deus, segundo a tua grande mi-
  sericordia:
  E segundo a multidão das Tuas clemencias, apaga a minha iniquidade.
  Lava-me mais e mais da minha iniquidade, e purifica-me do meu
  pecado.
  Porque conheço a minha maldade, e o meu pecado está sempre diante
  de mim.
  Pequei contra Ti só, e fiz o mal diante dos teus olhos, para que
  sejas encontrado justo nas Tuas palavras, e venças quando fores
  julgado.
  Eis que eu fui concebido em iniquidades, e minha mãe concebeu-me
  no pecado.
  Eis que Tu amaste a verdade, e me revelastes o segredo e o mis-
  terio da Tua Sabedoria.
  Tu me aspergirás com o hissope, e serei purificado; lavar-me-ás
  , e me tsornarei mais branco que a neve. (Asperges me hyssopo, et
  mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor.) Tu me farás
  ouvir uma palavra de gozo e de alegria, e se regozijarão os meus
  ossos humilhados. Aparta o Teu rosto dos meus pecados, e apaga
  todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração
  puro, e renova nas minhas entranhas um espírito reto. Não me
  arremesses da Tua presença, e não tires de mim o Teu espírito
  santo. Dá-me a alegria da tua salvação, e conforta-me com um
  espírito magnanimo. Ensinarei aos iniquos os teus caminhos, e os
  impios se converterão a ti. Livra-me do sangue, Deus, Deus da
  minha salvação,  e a minha lingua exaltará a tua justiça.
  Senhor abrirás os meus lábios, e a minha boca anunciará os Teus
  louvores. Porque se quisesses um sacrificio, eu o teria oferecidoç
  mas Tu não Te comprazes com holocaustos. O sacrificio digno de Deus
  é um espirito compungidoç não desprezarás, ó Deus, um coração con-
  trito e humilhado. Senhor, se benigno com Sião por Tua boa vontade,
  para que se edifiquem os muros de Jerusalém. Então aceitarás os
  sacrifícios legítimos; então serão colocados bezerros sobre o
  Teu altar.
  Gloria ao Pai.”
  Ao entrar na igreja, o responsório: Acorrei, Santos de Deus: dai-
  vos pressa, Anjos do Senhor: Tomai a sua alma; introduzi-a à pre-
  sença do Altíssimo. Receba-te Cristo, que te chamou, e condu-
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Nota 20 - fólio 2

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel 21,8 x 31,7 cm; 2 furos de arqui-
vamento; marca de grampo na parte superior do canto esquerdo; autógrafo a lápis preto na 
parte superior do canto direito; escrita ocupando a frente do suporte.
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                  48

  zam-te os anjos ao seio de Abraão. Tomai a sua alma; introduzi-a
  à presença do Altíssimo. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso, entre
  os respledores da luz perpétua. Introduzi-a à presenca do Altís-
  simo.  Offerentes eam in conspectu Altissimi.

  E para eles brilhe a luz perpétua - Et lux perpetua luceat eis.
  Não seja em vão tanta dor. - Tantus labor non sit cassus. 1

Nota da edição:

1 - Esta Nota apresenta procedimentos de um ritual fúnebre  com a recitação dos Salmos 
129 e 50, porém não há indícios de que estes tenham sido utilizados nos temas O e R ao 
descrever a morte de Natividade.
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Nota 21 - fólio 1

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel 21,7 x 31,7 cm; 2 furos de ar-
quivamento; sinal de grampo no canto superior do lado esquerdo; autógrafo a lápis preto 
na parte superior do canto direito; escrita feita a caneta esferográfica tinta preta e azul na 
parte superior; sinais de caneta esferográfica tinta preta e azul; escrita ocupando a frente 
do suporte.
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                    49

     Préstito de 
     NATIVIDADE

  Sapataria.. Menino sentado num carrinho, de pés descalços.  Gente
  andando pelo meio da rua. Muros descascados, com arame farpado
  em cima.. Meninos brincando com carrinhos nas ladeiras. Roupa
  velha estendida nos arames - mulher com menino no braço - com 
  sombrinha - lugares pintados de rosa - bar e adega - montes de
  barro com meninos brincando em cima - caminhões velhos estad o -
  nados w num descampado com mato em redor - roupas nos arames,
  aqui roupa um pouco melhor - malharia di lipona - casa n. sra. da
  conceição - barbearia - compramos e vendemos terrenos - salão alu
  ízio  -  casade móveis oriente  -  bebidas em geral  -  banca de
  jornal  -  cartazes pretos com letras brancas nos botecos - 
  lavandeiria palmeira  -  pequenas casas - com roupa estendida
  na frente - algumas com pés de abóbora - modas sonia -
  pequena feira, com bolas, barracas - caminhonetes velhas -
  casa dos bons produtos - rei do laço, salão de festas  -  certas
  ruas, quando se entra, vêm-se grandes montanhas ao longe, x
  s/ os tetos das casas - ruas bastantes tortuosas - mudança,
  caminhão pequeno - calhambeque, automóveis: compras, vendas
  e consignações - financiamentos - foto uchiama -  oficina me-
  canica  -  funilaria  - padaria, biscoitos, doces e pizzas -
  barraquinhas de jornal, às vêzes grupos compactos de pequenas
  casas subindo um morro - muitas casas côr de rosa - carnaval,
  quatro sensacionais noitadas, (embora já seja maio) -
  açougue, com plantinhas tristes dentro - o que mais tem: auto-
  mecânica - lanches são bernardo (horrível) - cen t ro  esp í r i ta  -
  movimento regular de carro nas duas direções - fotos -
  deposito de material, com manilhas, telhas, tijolos etc. -
  quitanda - drogaria - novamente auto elétrico - aqui não há
  cartazes, outedoors, apenas essas pequenas placas para indicar
  as casas comerciais - cinema - de súbito, aparece um super-mer-
  cado e sente-se que o nível de vida melhora um pouco - anúncios
  feitos em pedaços de pano - botecos - moleques jogando pelada
  num descampado - tudo tem um ar fuliginoso - decorrencia decerto
  do transito um tanto pesado e de serem as casas muito perto da
  rua - calçadas quase sempre meio esburacadaa   s - relativa limpeza - 
  cascolac - uma casa pintada de azul: consulte plano de finan-
  ciamento (para vender latrinas) - madeireira - novamente auto-
  mecanica - serralheria - um pequeníssimo parque de diversões,
  Globo, com as infalíveis figuras de Disney - casa com um jardim
  diminutos e muros baixíssimos - perua com colção em cima -
  homem vendendo loteria - carros pondo gasolina num posto - carro-
  cinha puxada por cavalo - Tudo isto, dados concretos: pequenas
  pinceladas - Numa rua bastante transitada, meninos brincando de 
  descer a ladeira em carrinhos - A rua: qualquer coisa de rua
  japonesa, sendo que os letreiros são feios - tudo meio pendurado
   como bandeira - faz calor no carro - céu azul, nuvens algodoa-
  das - basar mourisco - abrir letreiros - pequeno avião vermelho
  e branco fazendo evoluções - mais uma carrocinha - carrocinha
  vermelha - postos de revenda tuso autos usados - talvez uma
  linha a seguir no préstito seja uma progressão de coisas velhas
  para mais novas e mais valiosas - é uma hipótese de trabalho -
  não podia faltar a auto-escola - estamos em começo de junho,
  há várias lojas com pano na frente, escrito Fogos Caramuru -
  Limpa-fossa, a inevitável - uma casa com um horrível a não
  de barro debruçado - uma ou outra vez, um passarinho cantando -
  numa calçada, menino puxano carrinho- já: alguns tapumes com
  mini-cartazes rasgados - conhaque Presidente, vinhos e champanhe -
  carrocerias Rizzo - uma quantidade enorme de casa comerciais
  com 4 ou 5 metros de largura, com portas pantográficas muito
  negras - grupo de casas cinzentas, escuríssimas - rua duarte
  de azevedo - aceita-se terra - do-re-mi automóveis - ceramica
  com péssimas imitações e esculturas de mármores - feitas quem
  sabe de que - casa de baterias - a perspectiva é uma das coisas
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     2 veículos acompanham: Chrysler negro usado,
espelhando, viatura do exércíto. O carro do
enterro é também negro.
Fevereiro. Rosas e cinerárias

 Estou sentindo um cheiro de Terra!
o Paraíso teria o cheiro de nosso pla-
neta.
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  mais sem atrativo que se possa imaginar - umas casas que não
  chegam a formar perspectiva, dão a idéia de um aglomerado
  caótico, apesar de postas em linha - um pouco menos fuliginoso
  aqui e j´a não há meninos andando de carrinho na rua - e
  este pedaço é de paralelipípedos - dá idéia de que pelo menos
  em algum tempo já foi lugar melhor do que é - auto escola
  pintada de xadrez amarelo e preto - abatedouro avícola, loja
  pica-pau - num poste, alguém desenhou uma caveira e escreveu
  não estacione - mudança ligeiramente sensível, aparecem
  alguns cartazes de publicidade, out doors, já há mais con
  sumidores - como há uma entrada - daqui se via a cidade lá
  longe - já começam a surgir cartazes nas paredes, os anúncios
  das casas comerciais já são ostentatórios - háum serviço
  medico com aparencia já decente - ao longe se vê a cidade -
  já vemos crianças vestidas melhor - umas garagens mais amplas
  - rua voluntarios era da patria - era de parelelipípedos, com
  muito movimento e mão dupla - é uma rua muito antiga e há
  uma profusão de pequenas placas comerciais - tinha trilho
  de bonde, mas não bonde - um acúmulo tremendo de postes
  com essas partes transversais em cima, q. dão idéia de um
  verdadeiro enredado - aqui já estava congestionado - já há 
  mais sinais de tráfego - vez por outra, entramos a massa
  de edificios do centro da cidade, ao longe, as vezes entre
  árvores mais ou menos empoeiradas - circo norte americano,
  tabuas vermelhas e brancas, forro azul, bandeirasv vermelhas
  e brancas, umas brancas, outras azuis, talvez seja um bom
  motivo nostálgico - as torres quadradas aos lados da ponte
  das bandeiras sobre o tietê - ali já estava completamente con-
  gestionado - grama rala no meio, empoeira e seca - caminhõe s
  de madeira, com caibros e tábuas - êsse trecho não mudou
  nada - era avenida tiradentes e agora é santos dumont - serão
  tamareiras no meio? palmas de tronco baixo sem chegar a 2
  metros, com as marcas das bases das palmas cortadas - 
  igreja de santana - edifício do senac - ao longe o banco do
  estado e banco do brasil e um horrív el prédio cheio de roupa
  pendurada, muito alto, que fica perto da estação da luz - 
  escola politécnica, cinzenta ao lado, quadrada, feia, sendo
  que a parte de lá não é tão feio - chegamos ao presídio, com 
  as paredes cinzentas, muito estradas, - presídio feminino
  -isso pode ser ligado aos filhos hipotéticos da morta - um
  grupo escolar muito maltratado, com a grama rala - escola
  de belas artes, com suas paredes de tijolos e vidros que-
  brados- logo depois, a estação da luz- seu relógio, pode
  servir para assinalar, que horas são, a estação é cinzenta
  e rosada - divo cristófaro, era colégio arquidiocesano,
  está transformado em hotel tiradentes, a igreja pertencia ao
  colégio - o imenso edifício cheio de roupa lavadas - do 
  outro lado da avenida, imensa parede vermelha com um anúncio
  de......   - dep. do municipio, pref. de s. paulo, administração
  - contimuanos vendo mais perto o banco do estado e as duas
  torres de são bento - já começam a aparecer mais cartazes -
  prosdócimo, o espaço perfeito - supeernescao - dorza só faz
  a calça - temos idéia já do poderio da cidade - estamos entre
  edifícios razoavelmente altos - acesita - num tapume, caçar
  e pescar casa bayard - armas, munições, caça e pesca, cute-
  laria - cruzamentos já mais importantes - há cartazes de 
  32 folhas - na época quase não havia - papelaria germano, vendas
  por a tacado - o barulhos aumenta - e já estamos no centro pleno
  da cidade, viaduto sta. ifigenia, banco de boston, já vemos,
j  já é lugar conhecido - as árvores próximas ao correio -
  e êste centro aqui, de fácil acesso: as janelas do correio
  com muitos pequenos vidros quadrados e as grades embaixo-
  av. são joão e, a esquerda, edifício martinelli, importante
  na história e ao qual se pode fazer uma alusão, na hora
  de passar pode dizer que nos corredores anda uma menina assim
  seddi
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                 51

       assim
  mais ou menos na linha da gorda - à direita light - matarzo
  à esquerda - coisas poderosas - imenso cartal GE - o posto
  Touring - galeria de arte 4o centenario - aqui havia uns
  jardins centrais que desapareceram -
  Bem: daqui, pegamos a consolação, mas disto já não nos lembra-
  mos bem. -
  cartazes, cartazes, cafeteria automatica, pirelli, receita de
  homem - banco do brasil - petrovel - bolsas - automoveis -
  automovel é dominante - silencio, presentes apaixonantes - esta-
  cas cf - tintas coral - calman - estamos na martinho prado -
  drogazita - martins fontes - xereta - sevenap osram lampadas -
  baú financeira s.a. - gosto de novidade, anuncio de alimento
  empacotado - detive-me mais no aspecto urbanistico e arqui teto-
  nico do que nas pessoas -
  consolação - tapumes - num só, afogue as mágoas, stock 84, ande
  com as estrelas - arroz brejeiro - bamba - deslom comanda o 
  inverno - receita de homem - pirelli - vuswagem - a gravata
  do ano - guaraná caracu - limonada - não posso esquecer de
  modo algum as obras na rua, os buracos, as perfuratrizes -
  um balão enorme - sinal quebrado, que deve ser mencionado,
  outro aspecto c aracteristico da cidade - deixe na consolação
  árvores cujo nome não sei - passamos ao lado do cemitério
  da consolação - por trás, os tumulos mais imponentes -
  vai passar pela casa onde mora a personagem - muito cartaz
  nas paredes - típico ambiente citadino - banco do estado de 
  s. paulo-material para construção - assentos sanitarios -
  louças e metais - torneiras - lustres - antiguidades -
  tapetes - lustres - lustres - lustres - grande venda de
  lustres - bazer - decorações lustres - lustres bobadilha
  e colonial - casa do pão de queijo - sorvetes - relojoaria -
  drurys - hospital emilio ribas - doenças infecciosas -
  já perto do cemitério - são as mesmas árvores da consolação,
  preciso ver os nomes dessas árvores - chegamos ao cemitério,
  muro amarelo, figuras de anjos e santos por cima dos muros,
  cruzes, faculdade de midicina do lado contrário, bastante
  figuras de cristos, anjos, virgens marias, tetos de prumo
  agudo - portão negro e não deixa de ser bonito - há um
  uma fila de ciprestes ou pinheiros - uma fila de mais ou 
  menos oito de cada lado, com a capela ao fundo com uma ogiva-
  as grades em redor do portão são muito escuras, há pequenas
  plantas junto ao muro do lado de dentro e na época havia bar-
  racas de flores no centro, dividindo a avenida - as árvores
  que ficam aqui no centro já são maiores que as da consolação,
  e frondosas - as barracas cobertas com folhas de plástico
  coloridas - uma espécie de erva de passarinho nos troncos
  das árvores, dando-lhe aspecto de velhice

  Estas notas estão incompletas:
  falta pegar, para fundir com as mesmas, o tráfego pesado em
  pontos nevrálgicos da cidade, com caminhões e suas cargas. 1 

Nota da edição:

1 - As descrições apresentadas nesta Nota estão relacionadas a um trajeto feito da zona 
Norte (possivelmente Jaçanã) ao centro da cidade e no trecho “Bem: daqui, pegamos a 
consolação, mas disto já não nos lembramos bem.” é provável que Osman Lins esteja se 
referindo a Julieta Godoy Ladeira. As cenas desta Nota aparecem no:

Segmento R 18:

O Chrysler negro e a viatura do Exército seguem o carro mortuário através dos peque-
nos quarteirões do Jaçanã, com crianças descendo as ruas ladeirosas sentadas em car-
rinhos primitivos, a estridência das rodas de metal no asfalto coberto com um lençol
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fino de areia, outras brincando sobre montes de barro em terrenos baldios, velhas 
roupas secando ao sol de outubro ou de novembro, muros guarnecidos com arame 
farpado, pequenas automecânicas graxentas, escuros botequins, o quadro-negro à 
porta anunciando pratos populares em letras de alvaiade, calhambeques transpor-
tando mudanças - trastes desconjuntados, trouxas, eletrodomésticos e gaiolas de 
pássaros -, centros espíritas, canta um canário no silêncio e certas ruas permitem 
uma visão fugaz: montanhas longínquas entre tetos baixos e postes de cimento. Se-
guem os três veículos em direção ao Centro, através das numerosas e bem marcadas 
cintas que tanto graduam o traçado quanto a vida da cidade, abandonada, pobre e 
em tudo semelhante, nesta zona - por trás da qual se estende ainda, seu contraste, 
o anel das favelas e das fábricas, ladeadas por montes de ferro velho e lixo -, a um 
povoado de fronteira, com burros arrastando carroças sobre elevações argilosas, 
entre casas rasteiras e desolados jardins onde medram pés de abóboras (Avalovara, 
1973, p. 330).

 Segmento R 19:

O cortejo diminui a marcha e aguarda a abertura do sinal. À direita, vindo de um 
parque de diversões exíguo, soa rouco e invisível um alto-falante: invade, estri-
dente, as casas de muros muito baixos e onde as folhas das plantas, nas nesgas de 
jardim, lembram pedaços de sola. Frente às duas barracas de tiro, uma camioneta 
maltratada e na carroceria um colchão velho. A peroba-rosa (Aspidosperma go-
mezianum), cortada em retângulo e portanto assentável em desenhos variados, é a 
mais empregada, dentre as madeiras de lei, como revestimento dos pisos (Avalova-
ra, 1973, pp.337-338).

Caminhões frigoríficos, jamantas transportando cargas de madeira, de sal e grandes 
lingotes de aço metem-se cunhas - entre os carros do cortejo. Cortejo? Manobrando 
rente a outros veículos cada vez mais próximos e lentos, o tenente-coronel entrevê 
- e logo perde-os de vista - o coche fúnebre e os soldados, prestes a cruzar a Ponte 
das Bandeiras...Eventualmente, a simples umidade do ar pode queimar a cal vir-
gem, poupando-se, com isto, água e mão-de-obra. Flutuam ao vento, entre mastros, 
as bandeiras brancas e vermelhas do Circo Norte-Americano, armado num terreno 
inculto à esquerda. O homem do Chrysler procura o carro fúnebre entre os caibros, 
tábuas e lingotes empilhados nas carrocerias. Vê apenas pedestres apressados, ou-
tros veículos, as escuras torres quadrangulares aos lados da Ponte das Bandeiras e 
cartazes da VARIG, sobre os quais grandes e alvos cúmulos vogam lentos. Ovais 
de grama empoeirada e seca dividem a Avenida Tiradentes, rodeando as agrestes 
palmeiras de cânhamo-da-china (Avalovara, 1973, p.341).

Natividade e um menino estão sós na arquibancada. A lona azul ondula e entre os 
mastros as flâmulas. Atravessa o espaço, alto, um turboélice, rumo a aeroportos 
longínquos. As flâmulas brancas e rubras oscilando. Metódico e sem jamais coinci-
dir, o Ser equilibra-se: por ter os pés entre os dois e nele só existir o lado oposto, há 
na sua acrobacia qualquer coisa de oculto e incompleto (Avalovara, 1973, p.342).(Avalovara, 1973, p.342).

 Segmento R 21:

Os três carros do enterro percorrem sinuosos as avenidas e ruas cobertas de veículos, 
algumas decoradas com grandes cubos superpostos, em cores vivas, o velho corpo 
seguindo ante a pobreza dos filhos e os cartazes de publicidade com as suas imagens 
de opulência, de juventude, de rapidez, o mormaço estiolando as cinerárias e as ro-
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sas, a garganta obstruída, a carne desfazendo-se no centro do rumor - de motores, de 
freios, de imprecações, de passos apressados, de explosões -, suas cantigas das tardes 
sossegadas indo e vindo em surdina, fio invisível e melodioso enleando a penúria e a 
prosperidade (delineiam-se à distância os perfis de potentes instituições financeiras), 
vai Natividade cada vez mais pesada entre os cimentos e aços de S. Paulo, a cabeça 
povoada de vozes que se calam e manhãs luminosas que se apagam, rebentam nos jar-
dins e nas ruas as flores pascais das quaresmeiras, distinguem-se nas rendas o fundo 
e a flor, panos roxos cobrem as imagens na capela do antigo Colégio Arquidiocesano, 
as detentas do Presídio Feminino erguem-se todas de uma vez à passagem do caixão, 
ficam de pé junto às grades para que o enterro as atravesse, o enterro atravessa-as, 
Natividade atravessa-as, atravessa o refeitório, o pátio, as sentinas, as celas, morta 
e presídio com o mesmo cheiro de ossos no monturo, o Ser, de costas para todos, 
gane pelo avesso a palinódia, são dez horas no relógio da Estação da Luz (Avalovara, 
1973, p. 365).
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  No velório: 1

  No bairro, em    Talvez se pudesse fazer uma rápida 
     frente ao P. de   descrição de TODO o trajeto.√ Depois, pega-
  Diversões: desligam o   ria partes. Um travelling - e, depois,
  alto-falante √  1   cenas isoladas. √  3

  Outro ponto do bairro:   Tôda a SERVIDÃO deve ser sen-
  ao lado, o Circo:             tida.

        Uma parte: pegar ia ou principal-
               mente os cartazes.
        Outra: atravessa uma feira.
             “  : um engarrafamento de tráfego.
             “  : ao lado do Circo √
  No ponto da cidade em        “    venda de terrenos.
        que, pela 1ª vez,         “    o presídio de mulheres? √
  vê-se o Bco. do Estado e        “    um prédio em construção?
      outros.     Talvez ela corte a Cidade,
  Correio: perto da S. João ou   mas não pela ruas.
      S. João c/ Ipiranga
  Rua da Consolação.
        E  também em ne-
        num mês preciso.
  Chegada no cemitério: os   A viagem começa normal
  pais de O.H. e a gorda.   e aos poucos se  ?
        não apenas no sentido
  Capela do cemi-    horizontal: visitam tam-
             tério     bém as entranhas da 
        cidade.

  Sepultamente. Refle
  xões da gorda. 2       Transpõe barra de
         metal p/ ?
            nos degraus

Notas da edição:

1 - A cena aparece em R 19, porém o som não é desligado: A cena aparece em R 19, porém o som não é desligado:
 

O cortejo diminui a marcha e aguarda a abertura do sinal. À direita, vindo de um 
parque de diversões exíguo, soa rouco e invisível um alto-falante: invade, estriden-
te, as casas de muros muito baixos... As duas barracas, enodoadas, cheias de furos 
que parecem de bala, têm sob o sol intenso qualquer coisa de uma colisão. Aparece 
um homem por trás da camioneta, vê o carro fúnebre, desliga o alto-falante. A cor 
súbita do Ser, paralelo à transversal deserta, revela-o: a causa das conseqüências. 
(Avalovara, 1973, pp. 337-338).

2 - A voz da mãe de Abel surge através de cartas em segmentos do tema A e N, porém a 
única vez que aparece no tema R é no segmento R 21:
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Minha mãe, em longa e desordenada carta, acusa o cartão enviado de Rio Grande 
e espanta-se do meu telegrama. Que estou fazendo em São Paulo, quando meu ob-
jetivo é tentar a edição, no Rio, do manuscrito incluído na bagagem? Os editores, 
“esses passadores de seixo”, não me receberam como devem? “Abri a tua gavetinha 
e vi umas folhas escritas. Me deu uma saudade, Abel, de te ver na mesa escreven-
do”  (Avalovara, 1973, p. 366).

3 -  No conjunto das Notas que trata da morte e enterro de Natividade é provável que esta 
tenha sido uma das primeiras a ser elaborada. Contudo, devido a ausência da numeração no 
canto superior direito, resolvi colocá-la por último, fechando assim uma sequência sobre 
este assunto.

 Desse modo, é possível observar um momento da escritura e perceber que este plano 
pode envolver outros planos, uma vez que a informação apresentada parece relacionar-se 
diretamente a Nota 21, além de dialogar também com as Notas 18, 19 e 20. Com isso, esta 
sequência mesmo com etapas e momentos diferentes de reflexão sobre o assunto dá origem  
aos seguintes segmentos:

 Segmento O 19:

Minha avó com sessenta e oito anos com setenta Olavo Hayano e eu o enterro da 
negra com setenta e cinco o incêndio do prédio em construção frente ao Martinelli. 
(Eu.) Visitando meus pais o enterro da negra através da cidade Inácio Gabriel na 
praça da República um frio entardecer em fins, de junho minha avó, setenta e nove 
oitenta, outras idades o sol (Avalovara, 1973, p. 198).

 Segmento O 23:

descrevo Natividade, curtindo o resto da vida num asilo pago por Olavo Hayano e 
repetindo a propósito de nada “Eu criei esse menino”, descrevo a cara negra, o olhar 
perdido, as mãos sem força, o riso que parece derramar-se em contas pelo colo, des-
crevo nossas mecânicas visitas certas tardes de sábado ao asilo, no Jacanã, descrevo 
rapidamente as enfermeiras, as serventes, a companheira de quarto de Natividade, mais 
avançada em anos que Natividade, olhos de menina, tornozelos finos, laço na cabeça, 
vestido de ramagens, de ramagens azuis, sempre cantando e dançando a tarantela (um
modo de evocar alegres e distantes manhãs napolitanas), descrevo a escultura colorida 
no jardim do asilo, em tamanho natural, representando um homem de guarda-chuva 
aberto, sai água da ponteira e desce pelas hastes, o guarda-chuva de zinco produz a 
sua própria chuva, chove sobre esse boneco enquanto os asilados passeiam no jardim, 
ao sol, descrevo nossa ida ao asilo antes do casamento, para que Natividade veja meu 
vestido e veja Hayano em uniforme de gala, há um silêncio entre os velhos quando eu 
chego, de branco, a cauda longa, as flores, a água cai do guarda-chuva pardo, Nativi-
dade abraça-me, sua amiga dança a tarantela, os velhos seguem-me através do jardim, 
cruzamos de automóvel esse bairro poeirento, com suas serrarias, seu tráfego pesado, 
seus depósitos de cal e suas casas de paredes sujas (Avalovara, 1973, pp. 272-273).

 Segmento R 5:

O enterro atravessa a cidade de São Paulo ao sol do meio-dia, furando com dificuldade 
os pontos de congestionamento. Vai para o túmulo o corpo negro e gasto de Natividade 
(Avalovara, 1973, p. 21).
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 Segmento R 6:

A negra Natividade, estendida no leito do Asilo, julga ser quase noite, incapaz de 
ver, através da janela, a luz da tarde e ela própria entre velhos, no jardim, apoiada 
a um bastão. O carro mortuário, com o seu corpo, cruza as ruas de São Paulo (esca-
vadoras mecânicas, serras, bate-estacas), lento (Avalovara, 1973, p. 27).

 Segmento R 7:

Natividade examina as mãos meio entrevadas. Duas velhas, uma de pé e outra 
sentada à cabeceira da cama, a mão no ombro de Natividade, acompanham com 
terror e coragem a sua plácida agonia, desatentas aos dois soldados de polícia, ao 
marinheiro, ao arrombador e à criada que de boca fechada assistem à morte da mãe 
(Avalovara, 1973, p. 35).

A carne desmemoriada da negra avança sobre as unhas, finas e brilhantes na sua 
juventude, apesar das tarefas brutas, retrai-se descobrindo a implantação dos oito 
dentes que restam e desponta na esclerótica, incorporando-se às sombras que nos 
seus olhos escurecem o mundo. Sobre o guarda-roupa vazio a sua roupa e o par de 
sapatos cabem na gaveta inferior do móvel -, numa caixa de chapéu, estão guarda-
das as suas lembranças. Fotografias dos patrões, da criança que ajuda a criar e vê 
crescer, folhas secas, conchas, seixos, um prisma, lápis de cor meio usados e sem 
ponta, frascos de remédio, barbantes, um anel de latão, cacos de um jarro, estampas 
de santos, um dobrão de prata (Avalovara, 1973, pp. 36-37).

 Segmento R 8:

Natividade ergue as mãos e diz às outras duas velhas: “Façam alguma coisa. Não 
estão vendo toda essa gente no quarto? Vão buscar água e copos. Eles querem be-
ber. Muita sede.” Quatro homens carregam o seu caixão (Avalovara, 1973, p. 47).

Natividade, viva e morta, vendo apenas o que vemos ou julgamos ver, nós os cheios de 
trevas, e rompendo com a sua visão já sensível e ligeira os limites das limitações, er-
gue as mãos entrevadas à altura dos olhos e fala: “Já estou morta. Por que minha carne 
ainda não secou? Não entendo. Estou cheirando a vivos.” (Avalovara, 1973, p. 49).

 
 Segmento R 9:

O marinheiro, o soldado, a criada, o servente de obras, o arrombador e também 
agora, um pouco recuada, coberta de pintura, puta ordinária, a filha de Natividade, 
possível e única, aproximam-se da cama. Ouve-se um bater de roupa, de tapetes, de 
portas, de louça, de bilros, de talheres e a voz de Natividade cantando, voz alegre 
e forte, indo e vindo. Os filhos que deixa de ter, desfiando, em troca do destino 
deles, apagado e difícil, o seu próprio destino solitário, ajoelham-se entre as duas 
velhas aterradas. Rezam e olham a agonizante, todos, menos a puta: de costas para 
o grupo, olha o vulto que atravessa devagar o jardim ensolarado, de vestido branco, 
uma criança negra, chapéu de palha e à mão uma peneira. Sobe a menina os degraus 
do alpendre, vê-se no leito de morte e contempla os adultos, receosa, como se ro-
gasse a compaixão de todos. A puta dá um passo em direção à criança, descobre a 
sua cabeça e afaga-a. Pesa-a, mesmo assim, com olhos vingativos. Natividade, pela 
última vez, tenta erguer as mãos (Avalovara, 1973, pp. 62-63).

 Segmento R 13:
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O carro negro, com o ataúde de Natividade, pára no cruzamento, perdido entre au-
tomóveis, ônibus e misturadoras de concreto. O barracão para a guarda de materiais 
- rezam os manuais de construções - deve ser feito com tábuas ordinárias já usadas 
e tijolos assentados simplesmente com barro. Finda a construção, tijolos e madeira, 
intatos, podem ser utilizados de novo em outra obra. O sol desta manhã de feverei-
ro cresta as coroas de rosas e as cinerárias jogadas sobre o ataúde. Dois únicos ve-
ículos acompanham o carro fúnebre: uma viatura do Exército e um Chrysler negro, 
com algum uso, lataria e vidros espelhando. O motorista, mãos firmes no volante, 
ignora o tumulto, estilo de ação que repudia e considera ameaçador (não vá proli-
ferar, na desordem, algum princípio insólito). No seu rosto espesso e impassível, 
na rigidez da postura, pressente-se uma espécie de susto resguardado por poderes. 
Como se a arma que pesa na cintura, no coldre cheirando a cavalo, não lhe trouxes-
se nenhuma segurança e ele sempre esperasse, sem jamais dignar-se a olhar para 
trás, uma bala no cachaço. O calor acelera o fácil apodrecimento de Natividade, no 
caixão de pinho, sob as flores sem vida (Avalovara, 1973, pp. 183-184).

 Segmento R 16:

Corpos invisíveis, com pálidos vestígios de conversas, de outros sons, metálicos 
ou vítreos, insinuam-se de leve pelas telhas vãs ou cruzam a porta entreaberta do 
pavilhão onde jaz o grande corpo de Natividade, maior depois de morta, duas gran-
des velas ladeando a cabeça e duas ladeando os pés, três das quais apagadas para 
evitar desperdício, coberta com um lençol barato e os calcanhares ultrapassando o 
catafalco curto, destinado a velhos, seres que diminuem, ondulam entre as tesouras 
cheias de teias de aranha, deslizam sobre os dois bancos sem encosto, agitam a úni-
ca chama e a barra do lençol, esgarçada. São antigos domingos que visitam a negra, 
cheirando ainda a oliva, a folhas de louro, a cebola, a queijo, a vinho. Na sombra do 
jardim, avançam três vultos e uma voz impessoal de freira alude às relações entre 
os velhos e a morte: 
 - Ficam violentos, quando sabem que um dos internados entregou a alma a 
Deus. Só depois que escureceu trouxemos o corpo para o velório. Seu hábito branco 
e o rosto do homem – ele marcha recuado, de cabeça baixa -, levemente alcançados 
pela claridade que marca as junturas das janelas, hoje fechadas com precauções 
excessivas, flutuam entre os girassóis ocultos. Falham, por vezes, ou tornam-se 
mais leves as passadas da mulher que segue junto à freira, como se ela abrandasse o 
peso do corpo, atenta ao estalar de juntas, às tosses ao arrastar de urinóis e às frases 
cortadas que enchem os dormitórios. A freira adiantou-se, abre a porta e o casal 
aparece à luz da vela: ele corpulento e assustado, ela com o rosto meio oculto entre 
os cabelos soltos, um leve impermeável castanho sobre os ombros. A irmã, apres-
sadamente e olhando de viés, acende as outras velas - as quatro, agora demarcam 
um retângulo - e ajoelha -se no chão. O homem contendo as lágrimas, descobre o 
rosto da negra. A mulher, do outro lado da morta, a fronte estreita inclinada para a 
frente e toda a face iluminada pelas quatro chamas, fixa o homem através dos olhos 
meio fechados e de dentro desses olhos dois outros olhos o fixam, negros, sem 
contemplação, abertos e negros, com estrias de ouro. Ela diz a si mesma: “O pesar 
que acaso ele sofra não o resgata em nada”. Abre ainda mais, como se o ar pesasse, 
a boca sempre cerrada (Avalovara, 1973, pp. 302-303).

 Segmento R 18:
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Abre-se o portão do Asilo e os pneus do carro fúnebre esmagam o saibro do jardim 
levando o corpo de Natividade; o Chrysler, vagarosamente, segue-o, sob o olhar de 
alguns velhos sentados nos alpendres; a viatura do Exército, estacionada na rua, dá 
partida. O cortejo está completo. Duas religiosas, com seus hábitos brancos, per-
signam-se e fecham o portão - há um breve tinido de correntes. O capelão do Asilo, 
a batina cinzenta desbotada e o guarda-chuva aberto comido de traças, vem no seu 
andar senil e pára no centro do jardim, ao sol, junto à escultura pintada que também 
sustenta um guarda-chuva: a ponteira voltada para cima verte um fio dágua. O pa-
dre move os lábios, rezando ou chupando as gengivas. Ouve-se, no silêncio apenas 
alterado pelo rumor distante do tráfego e dos passos das freiras na aléia central, a 
soturna chuva artificial em torno da escultura (Avalovara, 1973, pp. 326-327).
 
O Chrysler negro e a viatura do Exército seguem o carro mortuário através dos pe-
quenos quarteirões do Jaçanã, com crianças descendo as ruas ladeirosas sentadas em 
carrinhos primitivos, a estridência das rodas de metal no asfalto coberto com um len-
çol fino de areia, outras brincando sobre montes de barro em terrenos baldios, velhas 
roupas secando ao sol de outubro ou de novembro, muros guarnecidos com arame 
farpado, pequenas automecânicas graxentas, escuros botequins, o quadro-negro à por-
ta anunciando pratos populares em letras de alvaiade, calhambeques transportando 
mudanças - trastes desconjuntados, trouxas, eletrodomésticos e gaiolas de pássaros 
-, centros espíritas, canta um canário no silêncio e certas ruas permitem uma visão 
fugaz: montanhas longínquas entre tetos baixos e postes de cimento. Seguem os três 
veículos em direção ao Centro, através das numerosas e bem marcadas cintas que tanto 
graduam o traçado quanto a vida da cidade, abandonada, pobre e em tudo semelhante, 
nesta zona - por trás da qual se estende ainda, seu contraste, o anel das favelas e das 
fábricas, ladeadas por montes de ferro velho e lixo -, a um povoado de fronteira, com 
burros arrastando carroças sobre elevações argilosas, entre casas rasteiras e desolados 
jardins onde medram pés de abóboras. Avançam, cinta após cinta, as ruas tornam-se 
menos tortuosas, escuras portas de suspensão em aço ondulado substituem as portas de 
madeira dos armarinhos, multiplicam-se - rede emaranhada e negra - os fios da energia 
elétrica, com raros pássaros assustados e raras armações de papagaios trazidos pelos 
ventos de agosto, caminhões e ônibus sobem nos passeios meio esburacados, rodam 
sobre o mosaico tisnado dos quartos e até as xícaras, os retratos nos álbuns e os sonhos, 
os que ainda subsistem, são impregnados de fuligem. Frontispícios menos fumacen-
tos, açougues mais arejados, alguns cartazes de rua (Boas Festas!), a multiplicação de 
veículos ligeiros, de sinais de tráfego e certa ostentação nos mostruários das lojas de 
tecido indicam um novo círculo, mais opulento, dos muitos que gradualmente se suce-
dem, contíguos a outros círculos e deles separados. Até que as estruturas dos palácios 
por vezes decaídos e mesmo assim orgulhosos que governam a cidade, entrevistos de 
certos pontos do percurso entre árvores outonais e sem nenhum esplendor, alteiam-se 
de súbito, crivadas de janelas, coroadas de antenas e de luminosos desmedidos, com 
suas caixas-fortes, seus computadores, seus guichês sonoros, seus elevadores lotados 
e a rede que os laça e une, as vozes incansáveis das telefonistas. A carcaça negra de 
Natividade, sempre mais pesada, trespassa devagar esse mundo vário e indiferente, 
alheia ao traçado das ruas e avenidas, seguida pelo Chrysler e pelos poucos soldados 
distraídos, rumo ao jazigo perpétuo da família junto à qual envelhece servindo, rumor 
de bilros e de louça, cheiro de mostarda e de amoníaco, seu velho corpo e este anacrô-
nico cruzeiro entre o asilo e o jazigo, enfim morta, enfim aceita, o silêncio, a inércia e 
a podridão do seu corpo encantando os lugares onde irrompe. Indispensáveis, à mestra 
rendeira - para que nasçam dos seus dedos, na almofada, as malhas e desenhos rituais 
das rendas -, espírito inventivo, gosto, conhecimento dos pontos e juízo seguro sobre o 
valor dos efeitos (Avalovara, 1973, pp. 330-331).



 Segmento R 19:

O cortejo diminui a marcha e aguarda a abertura do sinal. À direita, vindo de um 
parque de diversões exíguo, soa rouco e invisível um alto-falante: invade, estri-
dente, as casas de muros muito baixos e onde as folhas das plantas, nas nesgas de 
jardim, lembram pedaços de sola. Frente às duas barracas de tiro, uma camioneta 
maltratada e na carroceria um colchão velho. A peroba-rosa (Aspidosperma go-
mezianum), cortada em retângulo e portanto assentável em desenhos variados, é 
a mais empregada, dentre as madeiras de lei, como revestimento dos pisos. Dura 
e resistente ao caruncho, custa menos que as outras, devendo-se também a isto 
a preferência das firmas construtoras. O oficial do Chrysler percebe um novo 
acompanhante e nele reconhece o Ser: sem chapéu, a cabeça perpétua e o nariz 
pouco a pouco, move-se rente às coisas com gestos relativos, voltado para o cen-
tro. Uma freira conduz o trabalho das serventes. As serventes desinfetam o quarto 
e repartem o legado de Natividade - conchas, um rosário, alguns metros de renda 
envolvida em papel fino. Queimam o resto. Erguem-se, mesmo sem vento, entre 
a montanha-russa e o carrossel, nuvens lentas de pó, como se o terreno argiloso 
do Parque fumegasse. Atravessa o cruzamento, ágil, no sentido do regresso, o Ser 
- costuradas nos lugares as vestes de listas invertidas -, envolve o préstito e volta, 
os braços fixos, ao ponto triplo. O sexo da morta, nunca tocado ou acordado por 
mão de homem e duro como nos tempos em que, adolescente, apanha café e al-
godão, rebenta violado, mancha o capucho branco e meio desfiado que o protege. 
As duas barracas, enodoadas, cheias de furos que parecem de bala, têm sob o sol 
intenso qualquer coisa de uma colisão. Aparece um homem por trás da camioneta, 
vê o carro fúnebre, desliga o alto-falante. A cor súbita do Ser, paralelo à transver-
sal deserta, revela-o: a causa das conseqüências (Avalovara, 1973, pp. 337-338).

Caminhões frigoríficos, jamantas transportando cargas de madeira, de sal e gran-
des lingotes de aço metem-se cunhas - entre os carros do cortejo. Cortejo? Mano-
brando rente a outros veículos cada vez mais próximos e lentos, o tenente-coronel 
entrevê - e logo perde-os de vista - o coche fúnebre e os soldados, prestes a cruzar 
a Ponte das Bandeiras. Os gases lançados pelos mil canos de escape misturam-
se ao cheiro grosso e como que viscoso das águas. Natividade ergue as mãos e 
confessa às duas outras velhas cheia de alegria: “Acreditam? Estou sentindo um 
perfume de terra. Vou ser recebida! Vou ser recebida por Deus!” A palavra Deus 
queima a sua boca e ela põe-se a chorar, agitando-se na cama, procurando erguer-
se e assentar os cabelos lanosos, certa de estar a caminho de Deus, nos arredores 
- e talvez até dentro - dos muros do Paraíso, cujo odor é mesmo, tem de ser o 
mesmo, da terra sobre a qual anda sem rumo certo até que endureçam os joelhos 
e onde só conhece a servidão, o favor, os disfarces da solidão. Queima-se a cal 
virgem com água e esta operação não deve ser interrompida, para evitar - con-
seqüência do resfriamento - que parte do material deteriore. Eventualmente, a 
simples umidade do ar pode queimar a cal virgem, poupando-se, com isto, água e 
mão-de-obra. Flutuam ao vento, entre mastros, as bandeiras brancas e vermelhas 
do Circo Norte-Americano, armado num terreno inculto à esquerda. O homem do 
Chrysler procura o carro fúnebre entre os caibros, tábuas e lingotes empilhados 
nas carrocerias. Vê apenas pedestres apressados, outros veículos, as escuras tor-
res quadrangulares aos lados da Ponte das Bandeiras e cartazes da VARIG, sobre 
os quais grandes e alvos cúmulos vogam lentos. Ovais de grama empoeirada e 
seca dividem a Avenida Tiradentes, rodeando as agrestes palmeiras de cânhamo-
da-china. Os cemitérios têm hoje um ar festivo com os seus visitantes incontáveis 
e as compras de Natal movimentam as lojas. Natividade não conhece os pais e 
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muito menos os avós, não tem notícia de irmãos, tios, sobrinhos, morre virgem e 
as ancas enchem-se de rugas sem que um noivo apareça. Todos os anos, ao longo 
de mais de trinta anos, no dia 2 de novembro, às três horas da tarde, sai sem dizer 
para onde, compra um ramo de margaridas, entra no primeiro cemitério, procura 
um túmulo - seja de quem for - abandonado, deposita as flores, reza para um 
nome, imagina uma afeição, chora em silêncio. Denomina-se pique - ou risco - a 
reprodução, em papel ou cartolina, dos desenhos sobre os quais se tece a renda. 
Assemelham-se, com variações, os desenhos tradicionais, a motivos freqüentes 
na azulejaria portuguesa. Quanto aos azulejos, inspiram-se no mundo e na Geo-
metria. A puta, o bombeiro e o servente de obras rondam o Chrysler. O coldre com 
o revólver, no assento à direita, tem um cheiro forte de cavalo. O carro funerário 
dobra à esquerda, violando o gramado no centro da Avenida: o carro militar e o do 
tenente-coronel seguem-no aos trancos, varam a lona do circo, entram. Nativida-
de e um menino estão sós na arquibancada. A lona azul ondula e entre os mastros 
as flâmulas. Atravessa o espaço, alto, um turboélice, rumo a aeroportos longín-
quos. As flâmulas brancas e rubras oscilando. Metódico e sem jamais coincidir, o 
Ser equilibra-se: por ter os pés entre os dois e nele só existir o lado oposto, há na 
sua acrobacia qualquer coisa de oculto e incompleto. Arisco, inverte e fica junto, 
as mãos de fora para dentro, onde. Aplausos, tambores, cornetas e vozes cruzam o 
oco do circo, desligam-se as chaves dos carros e no silêncio do meio-dia estalam 
os ossos humilhados da morta, estalam, quebrados por dentes ou instrumentos de 
ferro. Artistas aparecem, gente de outros países, alguns com sandálias havaianas, 
por trás dos vestiários bale uma cabra, aproximam-se da morta os pobres doma-
dores e acrobatas estrangeiros, mas os carros dão a volta e partem, acelerando 
(Avalovara, 1973, pp. 341-342).

 Segmento R 20:

O militar, distanciado dos seus homens e do carro funerário, observa, entre as 
ambiciosas torres habitadas do Banco do Brasil e do Bank of Boston, o Martinelli 
com suas duas mil janelas e o céu escuro sobre esses edifícios (Avalovara, 1973, 
p. 352).

A chuva que começa, a chuva, começa a cair, a chuva, intensifica a desordem, a 
impaciência e o clamor das buzinas a chuva que começa, a desordem, travessas 
e alamedas, que, a chuva. As mãos até então e os braços entre si, o Ser recua a 
esmo, raso, abre os dois lados da boca e grita com a voz pela metade, exultante, 
preso ao seu também e ao seu desconexo. O carro fúnebre invade o subsolo de S. 
Paulo e sons da superfície chegam até à morta através das galerias negras; tam-
bores e soldados em marcha compassada, correrias, galope de cavalos, o rolar dos 
veículos e o embate das línguas. As flores dos ipês rebentam, sulfurinas, em jar-
dins particulares e avenidas. As construções jamais devem assentar na superfície 
do terreno: elimina-se, assim, o perigo de deslocamento lateral. Além disto, os 
corpos orgânicos, freqüentes nas camadas superiores do solo, não merecem con-
fiança como base. Os bilros, talhados em madeira resistente, apresentam na parte 
inferior uma cabeça e na superior um cabo que serve de bobina: nele se enrola o 
fio. Seu peso e dimensões devem estar em relação direta com o fio a empregar e 
o gênero de renda que se empreende. Natividade corta uma nota alta da cantiga, 
suspende o manejo dos bilros e decide vencer a solidão, gerar em segredo uma 
família de sombras, sua. Volta a cantar, já grávida e feliz. Nascem filhos e filhas, 
morrem dois com alguns dias de nascidos (chora, trancada no seu quarto sem 
ventilação, lágrimas reais por esses dois mortos imaginários), os outros crescem 
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e pouco a pouco desgarram-se, vão-se, somem no mundo: Natividade inventa-os 
e desfaz-se do invento, outra vez só e agora gasta, de útero seco. Sua voz ecoa, 
forte e comovida, sob os alicerces dos prédios, nos obstruídos corredores do sub-
solo, a voz das horas em que tece na almofada as rendas corrente cheia, flor no 
quadro, riso de Cecília ou coroa de rainha, seguem, voz e rendeira, subterrâneas, 
cortadas pelos fios elétricos e pelas vozes dos cabos telefônicos (eis, Natividade, 
o amor e o rompimento, as transações, os processos, as edificações, as demoli-
ções), avançam em curvas, cantora e melodia, mordidas pelos ratos e saúvas do 
báratro, turvadas pelo lixo da enxurrada, sucessivamente lustradas pelas águas 
dos condutos e contaminadas pelas podridões e fezes e mênstruos e urinas e es-
carros e vômitos e fetos abortados que descem pelas bocas dos vasos sanitános 
(Avalovara, 1973, pp. 352-354).

 Segmento R 21:

Os três carros do enterro percorrem sinuosos as avenidas e ruas cobertas de ve-
ículos, algumas decoradas com grandes cubos superpostos, em cores vivas, o 
velho corpo seguindo ante a pobreza dos filhos e os cartazes de publicidade com 
as suas imagens de opulência, de juventude, de rapidez, o mormaço estiolando 
as cinerárias e as rosas, a garganta obstruída, a carne desfazendo-se no centro do 
rumor - de motores, de freios, de imprecações, de passos apressados, de explo-
sões -, suas cantigas das tardes sossegadas indo e vindo em surdina, fio invisível 
e melodioso enleando a penúria e a prosperidade (delineiam-se à distância os 
perfis de potentes instituições financeiras), vai Natividade cada vez mais pesada 
entre os cimentos e aços de S. Paulo, a cabeça povoada de vozes que se calam 
e manhãs luminosas que se apagam, rebentam nos jardins e nas ruas as flores 
pascais das quaresmeiras, distinguem-se nas rendas o fundo e a flor, panos roxos 
cobrem as imagens na capela do antigo Colégio Arquidiocesano, as detentas do 
Presídio Feminino erguem-se todas de uma vez à passagem do caixão, ficam de pé 
junto às grades para que o enterro as atravesse, o enterro atravessa-as, Natividade 
atravessa-as, atravessa o refeitório, o pátio, as sentinas, as celas, morta e presídio 
com o mesmo cheiro de ossos no monturo, o Ser, de costas para todos, gane pelo 
avesso a palinódia, são dez horas no relógio da Estação da Luz, a flor da renda 
também se chama ornato e se forma pelo cruzamento de fios entre as malhas, os 
jovens pés da negra vencem rápidos as sendas, percorrem as plantações de café 
e de algodão, endurecem com os anos e os percursos restringem-se, sempre mais 
cautelosos e lentos e pesados os pés, como se tendessem para a quietude e agora 
atravessam na manhã de maio os corpos das mulheres, rasgam-se nos corpos, ar-
telhos e unhas vão sendo extraídos (corpos de arame farpado os das presidiárias?, 
de cacos de garrafas?, de ganchos de açougueiros?), trespassados pelo corpo de 
Natividade os corpos parecem engrenagens malígnas, dilaceram o couro crestado 
dos beiços, furam os olhos cegos, rasgam a casca de rugas e descobrem - mas sem 
dentes, e também cortam fundo - a cara da menina negra que, iludida, canta no 
algodoal (Avalovara, 1973, pp. 365-366).

O carro da empresa mortuária, o Chrysler e o transporte militar, deixando para trás 
as pequenas marmorarias e os efêmeros mercados de fogos de artifício, ladeiam 
o cemitério: à direita, por trás do extenso muro, figuras aladas, santos, pontudos 
tetos de pedra, cruzes. A galharia seca das árvores no meio da avenida, desliza 
contra o céu desbotado; só os velhos troncos, crespos de parasitas, permanecem 
verdes. A luz do Sol, filtrada através dos plásticos que cobrem a fila de barracas 
na linha das árvores, projeta no chão úmido, nas caras rubras das vendedoras de 
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flores, nas flores e no Ser - sempre alarmado e de través, contrário, manchas de 
cor meio encardidas. Os pais do oficial adiantam-se e a mulher permanece junto 
ao portão de ferro, concentrada e dura, forçando uma espécie de isolamento. Seis 
soldados, dóceis às ordens do superior, saltam do carro e com esforço carregam o 
ataúde, peso de três mortos, chumbo, as tábuas cedem um pouco à pressão vinda 
de dentro. O peso do ferro entregue nas obras pode ser inferior ao constante das 
notas, ou, para falar claro, pode ser roubado. Alguém, durante o percurso, subtrai 
ferro dos feixes? O encarregado do depósito frauda na pesagem? O próprio chefe 
da firma vendedora seria o responsável pelo roubo? Olavo Hayano revesa os seus 
soldados nas alças do caixão, olhar tenso e espáduas tensas (Avalovara, 1973, pp. 
367-368).

 
 Segmento R 22:

Os filhos assistem à passagem do enterro e só o olhar da puta é de ódio. Esca-
vadeiras amarelas trabalham perto do muro, caminhões descarregam madeira e 
ferro, ouvem-se as vozes e os risos brutos dos homens, o bate-estacas abala o 
meio-dia e as serras mecânicas zunem. O Ser, esfomeado, morde os dentes com 
um tinir de esporas e contorce a volta, ido. Natividade ergue as mãos e observa, a 
voz pastosa, a língua meio presa pela costura da morte: “Já morri e estou cheiran-
do a vivos. Água para todos!” Jamais acreditou, realmente, que chegasse a pos-
suir um pedaço de terra. Ludibriada, não se queixa e acaba por dizer, trancada no 
seu quarto sem ventilação, que afinal de contas o terreno enxarcado e ladeiroso é 
seu, não de todo, mas em parte, sim, pagou muito por ele e ainda há justiça neste 
mundo, alguém há de vir, dar-lhe o que foi comprado, alguns palmos da Terra. 
Paciência. Alguém (Avalovara, 1973, pp. 382-383).

A mulher do oficial, sempre retraída, sustendo ainda o ramo de malmequeres, a 
mão crispada e um pouco para trás, como quem traz uma pedra para atirar num 
cachorro, observa a operação, a ponto de ceder, de aderir à cena (o homem e os 
velhos choram sem mover-se), mas protestando - os lábios meio abertos - que 
alguém deve abster-se de chorar pela negra e desvalida, sepultada com honras de 
parenta no jazigo da família: “Nunca sentou-se à mesa com eles”, sim, alguém 
deve recusar o jogo magnânimo, circunstancial e vão, ser o corpo de Natividade, 
assumir a sua raiva ou irar-se no seu lugar, não ver quitação na condescendên-
cia, não incorrer no engano de medir um modo de ser pelos momentos em que é 
interrompido e substituído, como agora, por outro, ritual e passageiro. “A vida é 
pesada no dia a dia e esta hora não quita coisa alguma. Nada. Nada. Nada.”  Um 
fogo queima os braços de Natividade, queima ombros e peitos e as mãos resistem, 
soltas, a carne avançando nas unhas. “Vou ser recebida” Erige-se, perto, um alto 
andaime cilíndrico. Reduz-se, pequeno limão seco, o estômago vazio de Nativi-
dade. Assim. Fígado e baço desfazem-se em vorazes lagartas negras. O pulmão 
dilui-se, papel úmido e usado, sujo. Pois. A saber. Uma serpente insinua-se por 
entre as cinerárias, penetra no caixão e morde - como um cão morde um osso - o 
coração assustado e poeirento da morta (Avalovara, 1973, pp. 383-384).
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Nota 23

Análise documentária:

Nota prévia; datiloscrito; sem assinatura; sem data; papel 21,8 x 31,8 cm; 2 furos de ar-
quivamento; autógrafo a lápis preto na parte superior do canto direito; escrita ocupando a 
frente do suporte.
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