


“O SERTÃO É O MUNDO”

“O SERTÃO ESTÁ EM TODA PARTE”

João era fabulista? 
fabuloso?
fábula?
Sertão místico 
disparando
no exílio da linguagem 
incomum?
(CDA)
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CONTOS:  
Sagarana (estreia-1946)
Primeiras estórias (1962)
Tutameia (terceira estórias - 1967)
Estas estórias (póstuma - 1969)                       

NOVELA:  
Corpo de baile (1956) – três partes: manuelzão e miguilim / 
no urubuquaquá, no pinhém / Noites do sertão 

ROMANCE:
Grande sertão: veredas (1956)

POESIA:
Magma (1936)

DIVERSOS: 
Ave, palavra (póstumo - 1970)

ARTE DE MARCÍLIO 
GODOI
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Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, os
crespos do homem – ou é o homem arruinado, ou o
homem dos avessos. Solto, por si, cidadão, é que não tem
diabo nenhum. Nenhum! – é o que digo. O senhor O
senhor aprova? Me declare tudo, franco (...) Mas, não diga
o senhor, assisado e instruído, que acredita na pessoa
dele?! Não? Lhe agradeço! Sua alta opinião compõe minha
valia.” (...)

De um aceso, de mim eu sabia: o que compunha minha opinião era que eu, às loucas,
gostasse de Diadorim, e também, recesso dum modo, a raiva incerta, por ponto de não ser
possível dele gostar como queria, no honrado e no final. Ouvido meu retorcia a voz dele.
Que mesmo no fim de tanta exaltação, meu amor inchou, de empapar todas as folhagens, e
eu ambicionando de pegar em Diadorim, carregar Diadorim nos meus braços, beijar, as
muitas demais vezes, sempre. (...)
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“– Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não,
Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego.
Por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto; desde mal em minha
mocidade. Daí, vieram me chamar. Causa dum bezerro: um bezerro
branco, erroso, os olhos de nem ser – se viu –; e com máscara de
cachorro. Me disseram; eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito
como nasceu arrebitado de beiços, esse figurara rindo feito pessoa.”
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Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus

para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez a

alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas

persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou:

— "Cê vai, ocê fique, você nunca volte!" Nosso pai suspendeu a resposta.

Espiou manso para mim, me acenando de vir também, por uns passos. Temi a

ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez de jeito. O rumo daquilo me animava,

chega que um propósito perguntei: — "Pai, o senhor me leva junto, nessa sua

canoa?" (...)
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“Enquanto eu tiver perguntas e não houver

respostas continuarei a escrever”.

“Mas o que se há de escrever, que ao menos não se

esmaguem com palavras as entrelinhas. O melhor ainda

não foi escrito. O melhor está nas entrelinhas”.

“Não tem pessoas que cosem para fora? Eu coso para

dentro”

“Eu sou uma pergunta”
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