HOMENAGEM AO GRANDE
FERREIRA GULLAR

POETA

Ferreira Gullar faleceu no último dia
04/12.
Gullar foi um guerreiro, forte e, acima
de tudo humano. Também foi autor de
poemas musicados por grandes artistas
brasileiros: “Traduzir-se” (Fagner),
“Minha” (Francis Hime), “Bela” (Milton
Nascimento), entre outras.
A letra da música de Villa-Lobos, “O
trenzinho Caipira”, foi escrita por
Ferreira Gullar.
Ainda bem que os poetas nunca morrem,
porque vivem eternamente em suas poesias,

lidas e relidas por gerações e gerações
durante décadas, séculos e até milênios.
Nossa Homenagem à Ferreira Gullar:

Não sei quantas almas tenho
Não sei quantas almas tenho.
Cada momento mudei.
Continuamente me estranho.
Nunca me vi nem acabei.
De tanto ser, só tenho alma.
Quem tem alma não tem calma.
Quem vê é só o que vê,
Quem sente não é quem é,
Atento ao que sou e vejo,

Torno-me eles e não eu.
Cada meu sonho ou desejo
É do que nasce e não meu.
Sou minha própria paisagem;
Assisto à minha passagem,
Diverso, móbil e só,
Não sei sentir-me onde estou.
Por isso, alheio, vou lendo
Como páginas, meu ser.
O que segue não prevendo,
O que passou a esquecer.
Noto à margem do que li
O que julguei que senti.

Releio e digo: “Fui eu?”
Deus sabe, porque o escreveu.

Traduzir-se
Uma parte de mim
é todo mundo:
outra parte é ninguém:
fundo sem fundo.
Uma parte de mim
é multidão:
outra parte estranheza
e solidão.
Uma parte de mim
pesa, pondera:

outra parte
delira.
Uma parte de mim
almoça e janta:
outra parte
se espanta.
Uma parte de mim
é permanente:
outra parte
se sabe de repente.
Uma parte de mim
é só vertigem:
outra parte,
linguagem.

Traduzir-se uma parte
na outra parte
– que é uma questão
de vida ou morte –
será arte?

Frases
“Como um tempo de alegria, por trás
do terror me acena,… E a noite
carrega o dia, no seu colo de
açucena… Sei que dois e dois são
quatro, Sei que a vida vale a
pena,… mesmo que o pão seja caro e
a liberdade, pequena…”
“…Uma parte de mim pesa, pondera:
outra parte delira…”

“Não quero saber do sofrimento,
quero é felicidade. Não gosto de
fazer lamúrias. Uma vez, discuti
feio sobre determinada situação.
Fiquei sozinho em casa, cheio de
razão e triste pra cacete. Então,
pra que querer ter sempre razão?
Não quero ter razão. Quero é ser
Feliz!”

