


Quando começou a narrar futebol?
No princípio de 50, eu pedi para o Cândido para
transmitir futebol. Eu vi que na locução ganha-
ria só aquilo, 1.500 cruzeiros. Então, eu comecei
a trabalhar com o Guilherme Sibemberg, que já
tinha saído da Farroupilha. Eu trabalhava com o
Ernani Behs, com o Walter Ferreira, que era dire-
tor de rádio-teatro e locutor, como Manoel Luiz
e José Teodoro de Souza Lobo, que foi um dos
primeiros locutores de turfe. Depois é que veio
o Luís Macedo, para transmitir futebol. Aliás, o
Luís Macedo começou na Rádio Gaúcha, e era
diretor da MPM e a Rádio Guaíba era patroci-
nada pela Ipiranga, que era vinculada à MPM.
Então, lá no Hipódromo do Cristal, em 1959, o
Luís Macedo foi convidado, aliás foi quase im-
posto pela Ipiranga para transmitir, pela Guaí-
ba, o Grande Prêmio do Hipódromo do Cristal.
Ficamos sem o Luis Macedo, mas o Ari dos San-
tos, que era chefe do Esporte, deu um belíssimo
golpe: convocou, no Rio de Janeiro, não sei se
pagou ou não pagou, o Teófilo D. Vasconcelos,
que era o maior locutor de turfe de todos os
tempos. Ele veio do Hipódromo da Gávea para
cá para trabalhar pra nós. Então, foi um golpe
de publicidade para não perder para a Guaíba,
na época.
Bom, então eu comecei a irradiar futebol em
50, com 21 anos. Naquele tempo, se trabalhava
em diagonal, ora com o Guilherme Sibemberg,
ora com o Cândido Norberto, ora com o Mendes
Ribeiro, que estava recém começando.

Por qual time tu tarcias?
Eu torcia e torço pelo Grêmio, mas na narração
era isento, imparcial. Fui transmitindo futebol
esse tempo todo. Aí, veio a Copa do Mundo de
58, que a Guaíba foi com o Mendes Ribeiro e o
Homero Simom, que conseguiu o circuito SSB e
foi o melhor som do Brasil. E a Gaúcha sempre
na retranca, sempre sem dinheiro, foi junto com
a rádio Nacional. O Sibemberg foi como comen-
tarista de Jorge Cury e Antônio Cordeiro. A Gua-
íba cresceu no esporte, tinha 50 quilowatts e a
Gaúcha tinha 5 quilowatts na antena. Só dava
Mendes Ribeiro, que fazia fantasiava e tal. Até
que chegou o rádio de pilha, e descobriram que
ele era fantasioso demais. Eu era rival dele, pelo
menos ele era titular da Guaíba e eu da Gaúcha,
mas não sei se alguém dava preferência, eram
50 quilowatts contra cinco. A Gaúcha tinha um
som muito ruim mesmo.

Medir audiência era difícil?
Era muito difícil. Nós perdíamos na audiência.
Aí o Ari dos Santos inventou a tal de "Maior e

Melhor". Maior equipe porque a Gaúcha tinha
mais repórteres, mais locutores, não sei se era
a melhor, para dar combate à Guaíba em trans-
missão esportiva. Em 65 eu saí da Gaúcha, fui
para a Difusora, onde fiquei nove meses. Saí da
Difusora e fui para a Guaíba trabalhar com o Pe-
dro Pereira, que tinha herdado toda a audiência
do Mendes Ribeiro, que resolveu transferir-se
para a Gaúcha. Aliás, quando eu soube que ele
ia para a Gaúcha eu saí e fui para a Difusora. Não
me dava com ele direito.

Mas era o mesmo tom de voz, agudo, mais rápi-
do, mais ligeiro. Eu, que era de voz mais grave,
irradiava mais lento. Mas com precisão. Não é
possível numa partida de futebol dar-se a velo-
cidade que se dava na época. Mas eu para não
ficar pra trás, e perdendo a minha personalida-
de, comecei a irradiar depressa também. Tinha
facilidade porque eu ia do grave ao agudo. Mas
para isso eu fazia exercícios. Eu comecei a ficar
rouco porque mudei de voz. A gente para irra-
diar mais depressa tem que agudizar a voz. Eu
fiz uns exercícios com um professor chileno, En-
riques, e naquele dó-ré-mi do piano, pensei: taí
o negócio. Eu começo no agudo, vou no grave,
depois desço e tal. Eu tinha uma voz boa naque-
la época. Você nem sabe como era a voz do lo-
cutor de rádio na época. Fiquei na Guaíba até o
final de 68, quando eu e o Ruy Carlos Ostermann
fomos para a Gaúcha. Trabalhamos aquele ano
e 69, aí o Maurício Sobrinho fechou o esporte
e eu fiquei desempregado. O Ruy voltou para a
Guaíba, mas eu tinha saído de lá com uma certa
briga com o Breno Caldas, porque quando eu
saí da Guaíba e reingressei na Gaúcha eu disse
"bom, agora eu estou de volta na Gaúcha, de

onde eu jamais deveria ter saído". Caiu na Caldas
Júnior e acharam que era uma ofensa, não era
um ofensa. Eu não podia ter emprego em Por-
to Alegre: havia duas rádios só para trabalhar:
Gaúcha e Guaíba. Eu fiquei desempregado. Aliás,
eu já era funcionário do Juizado de Menores, era
Relações Públicas. Podia ficar ali, mas meu so-
nho era trabalhar na Rádio Nacional, então pedi
para o Carlos Felberg, que era chefe de imprensa
do Presidente da República da época, General
Emílio Mediei, para arranjar um lugar na Rádio
Nacional. Mas eu precisa de um salário X, que
eu ia com a minha mulher que era funcionária
do Tribunal de Contas. Aí, eu fui também para a
Agência Nacional: 3.500 cruzeiros, 1.800 só da
Rádio Nacional. O Jorge Cury, um dos maiores
nomes do rádio esportivo brasileiro, ganhava
1.500. Foi o maior escândalo. Deram um aumen-
to para o Jorge Cury. Os caras ganhavam mal,
ganhavam pouco na Rádio Nacional.

Não digo "enxuto". Sou objetivo, seguir a bola,
não perder nenhuma jogada, não perder ne-
nhum gol, não errar o nome dos jogadores,
isso aí eu levei a sério. Raramente eu errava um
nome. Em mil partidas que eu tenha transmiti-
do, devo ter errado umas cinco ou seis vezes. Eu
não fazia aquele "a bola passou raspando", quan-
do não é verdade.

Não vou ficar falando disso. Ele era chefe do
departamento de notícia e o cara chegava um
minuto atrasado e ele cortava o dia. Eu não
gostava do caráter dele. Mas como radialista foi
um cara interessante, bom improviso, embora
superficial. Foi o único escritor do Rio Grande
do Sul que escreveu um livro sem nunca ter
lido um livro. A frase não é minha, é do Cândido
Norberto. Mas era inteligente, tinha facilidade
de expressão, etc. Então, fiquei na Guaíba, junto
com o Pedro Pereira, fomos à Copa do Mundo de
1966, demos um baile na Gaúcha.



Eu ouço a Gaúcha, estou acostumado, gosto de-
les, a turma me recebe bem e tal. Mas não levo
fé nesses locutores esportivos atuais porque
eles são mais show para estádio, são levantado-
res de torcidas para o estádio.
Aliás, há três grandes locutores padrão no Brasil.
Daí é que saem todos os outros locutores: Jorge
Cury, Pedro Luís, da Rádio Band, e o Oduvaldo
Cozzi. Esse era o meu mestre. Além de ter sido
casado com uma prima segunda minha, era
culto, inteligente, lido. É o único locutor que eu
vi na vida, além de mim, que lia, se interessava
pelos livros. Eu imitava o Oduvaldo Cozzi.

podia dirigir, nunca poderia dirigir coisa nenhu-
ma, acabei tendo um infarto na TVE. Aí eu disse
para o Guazzelli/agora chega". Infarto, naquela
época, quando a gente se restabelecia, tinha
que andar centímetro por centímetro. Hoje,
não. Já mandam caminhar, fazer exercício. Eu
senti muito aquilo, fiquei meio desmoralizado,
pedi para sair.

Não tinhas nem 50 anos?
Tinha 46. Foi estresse, legítimo estresse. Quis
provar a mim próprio que era capaz de dirigir.
Impossível dirigir a TVE naquela época. Até hoje
os caras têm dificuldade. Aí fui cumprir o meu
desejo do meu sonho infantil de ser escritor. Em
77, já com 48 anos, eu escrevi a novela "Magra

mas não muito, as pernas sólidas, morena" e foi
um sucesso de crítica e de público. Foi sucesso
especialmente porque o Guilhermino César
gostou da novela e escreveu no Correio do Povo.
"Bah, finalmente um escritor do Rio Grande
do Sul." Ciumeira geral, diabo a quatro, eu sei
que eu fiz o meu livro. Aí depois, por idéia do
Madruga Duarte, a RBS resolveu editar livros de
autores gaúchos, com vasta publicidade. Então,
eu tinha escrito, tinha deixado na L&PM, "O Ra-
paz que suava só no lado direito". Este livro,com
a publicidade da RBS na TV, no rádio e no jornal,
vendeu 40 mil exemplares. Hoje, para se vender
3 mil, é um sacrifício. Para vender 2 mil só com
muita publicidade. Depois eu fiz o terceiro livro,
ainda na RBS, mas já com não muita publicida-
de chamado "O Louva-Deus". Um livro de terror.
O interessante desse livro, eu acho, e tem pesso-
as que não acham, é que é feito por pensamen-
tos dele e dela quase simultaneamente. Ela não
diz a frase, mas pensa. É difícil de encaixar isso.
Vendeu, com publicidade, 10 mil exemplares.
Pensei: "Sou um grande escritor". Não era, por-
que aí escrevi o quarto livro, pela Editora Globo,
quando era aqui, "Pedro e Lia". Lia é baseada na
pensadora francesa Simone Weil. Aí eu trans-
portei esta mulher para cá, para 1961, época
da Legalidade do Brizola. Eu considero Brizola
o maior governador do Rio Grande do Sul, não
administrativamente, mas pela posição dele da
Legalidade. Vendeu seus três mil exemplares.

Rádio também. Grande voz, parecida com a do
Oduvaldo Cozzi. O Geraldo José de Almeida foi
o melhor locutor de televisão que já se teve,
não há a menor dúvida. Esse nosso que está aí
é um horror. Mais conversa do que identifica os
jogadores. Galvão Bueno mais conversa com a
desculpa de que o telespectador está vendo. O
telespectador não tem obrigação de identificar
os jogadores. Um que eu gosto, tem a voz meio
enjoada, é o Milton Leite, é o único cara que
identifica os jogadores. Então, a gente perde
tempo. O bom é ouvir o rádio como eu estou
ouvindo agora, como a Gaúcha está fazendo
(transmitindo com delay pela rádio Rural). Eu
desligo o som da TV.

Cinco anos. Só voltei a Porto Alegre por saudade
dos amigos, do Internacional, do Grêmio, sau-
dade da minha turma, enfim. Por isso que eu
voltei. Eu não sei como estaria hoje lá. Eu tive
sorte quando eu vim para cá. Eu era amigo do
Synval Guazzelli, mas amigo antes dele ser Go-
vernador, bem antes, do tempo de Faculdade.
Só que ele era da PUC e eu era da UFRGS. Em
75, eu vim para dirigir a TV Educativa. Não rece-
bi convite. Pedi para o Guazzelli que eu queria
voltar para Porto Alegre para ser qualquer coisa
e ele me colocou na TVE. Era lá na PUC e eu não
recebia salário como diretor da TVE, recebia do
Palácio. E eu querendo demonstrar que era efi-
ciente como diretor, provar a mim mesmo que

Quem me deu essa dica de título foi o José Paulo
Bisol, ela era juiz no interior. Uma vez, um cara
grosso, rústico e tal tinha uma venda, e entra
uma mulher magra mas não muito, chamada
Eulália. Os caras dizem que eu tirei o nome de
um livro do Erico Veríssimo, bobagem. Eu tirei do
edifício Santa Eulália, que eu morava na rua An-
dré da Rocha, ainda está lá. Então, o cara grosso
daquele jeito tara pela mulher. Ela era casada
com um capataz do Daer. Ele foi na casa dela,
e nunca ninguém tinha ensinado ele a cortejar
uma mulher, como é cantar uma mulher. Então,
ele levou umas compras para ela e disse assim:
Tu me dás? "Que é isso, vagabundo"? Mas ele
corre todo o livro atrás dela, muda o status dele
e a mulher não dá, não dá, diz que é uma mu-
lher digna. Até que numa noite, a cidade toda
vai até a Igreja - e isso aconteceu de verdade,
em Cachoeira, lá por 63, 64, e eu coloquei na
história - dizendo que tinha uma mulher com
o padre. "Sai daí padre, padre canalha." E o Ro-
namo, que narra a novela na primeira pessoa,



Não, quem trouxe foi o Carlos. O Carlson é o
filho. Tinha um repórter aqui, Fernando Bar-
ros, foi um dos repórteres mais inteligentes de
Porto Alegre, depois é que veio o Lauro Qua-
dros, que também é inteligente. Depois veio o
Antônio Carlos Macedo, que também é inteli-
gente, mas quem inventou a reportagem foi o
Fernando Barras. Bom, fiz outro livro "Mortes
de Amor", não me dei muito bem porque teve
uma crítica, chamada Cris Gutkoski (Zero Hora)
que arrasou o livro. Não conheço, gostaria de
conhecê-la. Aí, tive um problema no olho e fi-
quei seis anos sem escrever. Aí escrevi "Jaime e
seus Diabos", eu pagando a edição, pelas Artes e
Ofícios (2001). Depois eu escrevi um título para
a L&PM e o livro também é bonito, "A obra pri-
ma do teu corpo". O meu avô Trommer tinha um
restaurante em Cachoeira do Sul onde entrava
crioulo e esse restaurante era grudado no Cine
Coliseu. Quando se ouvia uma gritaria, "já tá o
Trommmer botando um negro para a rua". Claro
que antes da lei Afonso Arinos. Eu transporto
esse caráter do meu avô, mau caráter, aqui para
o Partenon, o personagem abre um restaurante
onde também negros não entram. O neto dele
se apaixona por uma crioula de 1,82cm. Ela era
muito bonita, ele tem um caso com ele, ela era
casada, tinha fugido do marido dela, que é o
chefe da gang do tráfico, que tinha fugido para
a África do Sul.

Eu só ganhei na tradução do "Magra mas não
muito..." para uma editora de Buenos Aires, um
livro que foi traduzido por acaso. Uma senhora
que foi ali naquelas casas do Brasil e tinha ca-
sualmente ali o "Magra mas não muito..." Ela
achou engraçado o título, gostou e deu para
uma editora traduzir. Eu ganhei 500 dólares.
Isso foi em 86. Na época era um bom dinheiro.
Eu também vendi para a Mercado Aberto por
US$ 1500 o"Magra mas não muito...". Mas, para
ganhar dinheiro, não. Só o Jorge Amado ganhou
dinheiro no Brasil com literatura.

Estava lendo hoje, por acaso, aquela corres-
pondência do Van Gogh, para o irmão: "Cartas
a Theo". Van Gogh foi o único cara que fez qui-
nhentos quadros e não vendeu nenhum. Estou
tentando escrever um livro que reúne os meus
principais amigos. Uma curriola de leituras, de
amizades, de tomar chopp nos anos 50,60,70,
80, 90. Paulo Hecker Filho foi a maior vocação
literária do Rio Grande do Sul. Isso não foi eu
que disse, foi o Mario Quintana. José Paulo Bi-
sol, que é poeta, foi grande político, injustiçado
no Rio Grande do Sul, é um dos caras mais inte-
ligentes que eu conheço, o Dionísio Toledo, por
quem ninguém dava nada, nem a nossa turma,

Eu acho que sim. Lembro de uma partida que
o Botafogo veio aqui jogar com o Grêmio, que
o Mourão, lateral esquerdo, deu uma daquelas
pancadas terríveis nele, e o Osvaldo Rola, o
Foguinho, disse: "Mourão tu vais sair imediata-
mente. Como é que tu vais fazer isso com o Gar-
rincha?". Ele tirou o Mourão e botou outro. Pele
não sei se sofreria. Mas também sofreu muito.

São 12 livros?
Com esse último, "Roubai-vos uns aos outros",
(L&PM), que trata de um homem de 80 anos
viciado em jogo. Ele tem que jogar. E amarrado
à velhice, aos sofrimentos, às doenças que ele
administra na velhice. Ele tenta uns casos, não
dá mais.

foi nos fundos da igreja e viu que era ela quem
estava com o padre. Deu um jeito de evitar que
ela aparecesse. Passados alguns dias, ele perce-
be uma balbúrdia na casa dela e vê que ela es-
tava sendo currada. Com uns golpes de jiu-jítsu,
(eu conheço porque pratiquei no Rio de Janeiro,
com Carlson Grade) a salva. São três, que eu li em 76, mais ou menos: um

mineiro que morreu estupidamente num aci-
dente de automóvel, Osvaldo França Júnior, que
para mim é o principal. Rubem Fonseca, estou
falando dos modernos, que é exemplar. A gente
não conhece o Rubem Fonseca. Se tu vais no site
dele, vê uma quantidade enorme de prêmios
que recebeu, no Brasil e fora. Os jornalistas
daqui não conhecem Rubem Fonseca. Ele não
é muito bom em romance, eu gosto dos contos
dele. O terceiro é o paranaense Domingos Pelle-
grini, estilo solto.

Em 81. Eu tinha desistido de narrar futebol
porque eu não precisava mais. Eu fiz concurso
para jornalista do Estado, e fui aprovado. A mi-
nha última irradiação foi na Rádio Farroupilha,
ainda na chefia do Ari dos Santos, quando o Ru-
bens Hofmeister era o presidente da Federação
Gaúcha de Futebol. E ele tentou colocar uma
emissora única, aqui em Porto Alegre. "Eu vou
nessa, só para ver o que vai dar." Aí transmiti
Inter x Floriano (atual Novo Hamburgo), lá em
1981. Houve aquele reboliço, a RBS protestou,
todo mundo protestou. Foi uma canalhice do
Hofmeister ter a estação da Federação, um ab-
surdo. Mas eu fui para me divertir. Aí eu irradiei
esta partida, e mais outra partida, selecionado
francês e Internacional, ou coisa parecida, e lar-
guei. "Deu pra ti."

Lembro. Na Copa do Mundo de 1962, no Chile
eu transmiti, pela Gaúcha, Brasil x Espanha. Eu
quase chorei porque a Espanha estava dando
um banho de bola. O time da Espanha tinha
Santa Maria, Gento, Peiró, Puskas, Del Sol. Era
um timaço, dando um baile no Brasil. O Gilmar
fez a maior atuação da vida dele. O Nilton San-
tos fez um pênalti de bico esquerdo da área do
lado direito do campo. Ele se adiantou e o juiz
não deu o pênalti, se não o Brasil perderia. O
Brasil acabou ganhando porque o Garrincha ga-
nhou sozinho aquela Copa do Mundo. O Pelé se
contundiu logo de saída.

Paulo Coelho não é escritor, mas é um cara que
faz um merchandising espetacular. Vai a Buenos
Aires tem Paulo Coelho, vai a Paris, tem Paulo
Coelho. Não sei qual é o merchandising, eu que-
ria para mim esse cara, ou o marqueteiro dele.

encher lingüiça. Estilo direto, direto. Eu tento
escrever um livro com ritmo baseado na vida e
pondo alguma coisa de poesia nas frases, para
ficar um livro bem leve.



E N T R E V I S T A

Em relação ao Brasil, sim. O Zico foi bom, mas
era rejeitado. Quando eu fui para o Rio de Janei-
ro eu peguei o início da era Zico no Flamengo
e já vi que ele era bom. O João Saldanha, todo
metido a entendedor, disse "falta um palmo de
altura", realmente se ele tivesse mais um palmo
seria melhor.
Tu tá tirando tanta fotografia, tu vais botar tudo
isso? (risos).
Olha aqui esse negócio que eu estou lendo. Eu
estou lendo o livro do Bisol e tem outro livro que
é de poesia dele.

Só uma coisa me abraça a Porto Alegre, é ter
amigos. Só. Eu digo isso de todo o coração. A
cidade é muito feia. Agora que está melhoran-
do, com a Av. Nilo Peçanha. Lá, eu acho muito
bonito, aqueles edifícios de bom gosto. O Albert
Camus quando esteve aqui escreveu uma crô-
nica em seu diário de viagem: "Quiseram me
empurrar um pôr do sol dos mais vagabundos".
Eu acho que Porto Alegre, apesar do nosso lago,
rio, aqui é uma cidade muito feia, muito mal
cuidada, sempre foi muito mal administrada.
Mas eu tenho aqui as pessoas. E o que me in-
teressa na vida é conversar, ter amigos, trocar
ideais, e receber, por exemplo, um telefonema
do poeta João Francisco Ferreira (Pelotas), um
poeta velho, já com 84 anos. Ele me telefonou
hoje de manhã e me disse:"Resende, belíssimo,
como diria o italiano, o teu livro. Mas não vale
muito a minha opinião porque eu tenho 84
anos". Isso aí é o que me satisfaz.

Claro que tem a ver com jogo. O jogo não deixa
de ser um roubo. Tu vais jogar com o amigo, tu
vais roubar do amigo. Eu coloquei esse título
porque é a frase de um personagem médico:
"Mas tu continuas jogando, fumando ainda por
cima? Vocês estão roubando uns dos outros.
Roubai-vos uns aos outros!".



Ganhar, ele joga desde guri, só pensa em ga-
nhar. Tem gente que diz que o jogo é para
perder. Não, é para ganhar. Tem uma frase que
eu ponho no livro, da nossa querida Françoise
Sagan, que diz: nasce-se um jogador como se
nasce moreno, como se nasce branco. Ou é jo-
gador ou não é jogador. Eu conheço os caras que
são jogadores.

Pois é: uns escrevem bem, outros não sabem
escrever. Opinião que eu digo não é sobre o Re-
sende escreveu um livro. É opinião política, opi-
nião institucional. É isto aí que falta nos nossos
jornais aqui do Sul.

E o pife-pafe. Quando eu jogava em casa de
jogo, até vou contar essa história. Esse cara que
é de Soledade, foi deputado estadual, que ma-
tou um cara, o Grudbem Castanheira, ele deu a
grande frase: "Eu não mando matar, eu mato".
Essa cara jogou pife-pafe numa casa de jogo.
Ele saiu pifado pelo valete de paus. Saíram to-
dos os valetes da mesa, menos o de paus. Ele
puxou o revólver e disse: "Quero ver estas car-
tas". Os dois valetes de paus estavam na mão
de um cara, sem nenhum sentido. Quer dizer,
os caras roubam. O cara viu que o outro estava
pifado e guardou as cartas.

Não, isso não existe. Isso é coisa inventada pelo
Breno Caldas para não se comprometer, mas do-
minava o Estado. O Paulo Hecker brigou com o
Breno, chamou-o de fumador de piteira, criador
de cavalo, e que ele não entendia de jornal. Mas
quando o Paulo Hecker tinha 20 poucos anos.

Eu quando residia no Rio de Janeiro assinava o
Jornal do Brasil, era o JB. Depois, quando vim
para Porto Alegre, assinava a Folha de S.Paulo.
Mas ela te tira muito tempo. Se tu quiseres ler a
FSP, leva três horas e isso me tirava o tempo da
leitura. E a imprensa de Porto Alegre continua
não existindo. Falta uma opinião.

Essa é uma pergunta difícil de responder. No
rádio, por exemplo, eu continuaria. Só teria
começado a escrever bem antes. Não come-
cei escrever bem antes por causa de neurose,
insegurança, medo. O que é que vão dizer do
locutor esportivo metido a escritor? Eu pensava
isso, e nunca deslanchava, até que eu tomei pé,
e "bom, é hoje". Esse "Magra, mas não muito..."
escrevei em 40 dias.



seis meses na França para conhecer realmente e
tentar escrever um livro. Foi o livro mais fracas-
sado. Queria me sentir Hemingway e não senti
nada, foi o maior fracasso.

Antes de dizer os meus preferidos, eu vou dizer
os que eu não prefiro, porque estão datados em
todo o mundo e continuam falando neles: Ma-
chado de Assis - ele foi muito bom até 1908.
Aquelas histórias dele repetidas até hoje não
cabem mais no século 21. José de Alencar, que
empurravam na gente, também não é bom es-
critor. Grande escritor mesmo, que me fez me
interessar pela leitura, foi o Balzac. Também
gostava de Eça de Queiroz da minha época, mas
não sei se relendo hoje eu acharia tanta graça
como achava quando tinha 18 anos.

plo: Guimarães Rosa foi um grande contista.
Os contos poéticos dele são maravilhosos, mas
esse romance que ele escreveu, "Grande Sertões
Veredas", é o maior equívoco do mundo. Como é
que um cara grosso, cheio de tesão, como era o
Riobaldo, ia deixar aquele gurizinho, o Diado-
rim, impune? Que é isso, no sertão? Esse livro
foi estragado pela série que a Globo passou e
que a Bruna Lombardi fez o papel. O especta-
dor já sabe que ela é mulher, não tem a mínima
graça esta série. Bom, é a gente ler sem saber
que o Diadorim era mulher, mas mesmo sendo
homem seria traçado na hora.

Tirando a minha mulher, lolanda, a Simone de
Beauvoir, feminista, bissexual, uma grande mu-
lher. Aquele mito de casal liberal, com o Sartre,
é uma coisa discutível. É só pegar a biografia
dele e ler. Ela teve os casos dela com homem
e com mulher, também. Especialmente com
aquele americano, Nelson Algren. Ela tarou por
ele, escreveu um livro de 800 páginas de cartas,
e ele não queria nada com ela. •

Bem chegado a mim, é Paulo Hecker Filho.
Segundo o José Paulo Bisol. Os dois, eruditos.
Só que o Bisol com mais talento para traduzir
sua erudição, e o Paulo, grande poeta, sabia de
tudo, injustiçado no Rio Grande do Sul, porque
todo o mundo mandava seus continhos, suas
histórias, e ele, como incorruptível que era,
dava seu palpite negativo e os caras se torna-
vam inimigos dele. Tem um grande poeta, que
tem um filho poeta, também, que o Paulo He-
cker disse: "Fulano não é poeta". Ele se armou
e foi de revólver lá. O Paulo perguntou: "O que
tu queres fulano?", "Eu vim te matar", e o Paulo:
"Pega esse teu revólver e vai-te embora".

Text Box
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