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ANEXO A - CAPA DO LIVRO ME SEGURA QU’EU VOU DAR UM TROÇO 

 

Figura 1  
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ANEXO B - CAPA DO LIVRO PESCADOS VIVOS-2004 

 

Figura 2  
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ANEXO C – ICONOGRAFIA 

Figura 3-A 

 
Arquivo pessoal do jornalista, poeta e editor Val Rodrigues 

Figura 3-B Presente de Waly Salomão para o irmão Jorge Salomão 

 
Fonte: arquivo pessoal de Jorge Salomão. 
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Figura 4 - A mãe e o pai do poeta Waly Salomão durante casamente em 26 de janeiro de 1929. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da Senhora Samira Salomão. 

Figura 5 - Maximino Hage Salomão, pai de Waly Salomão, às margesn do Rio deContas em Jequié-Ba 

 
Figura 6 - Sentado, ao centro, pai  de Waly Salomão, durante lazer às marges do Rio de Contas em Jequié-Ba. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da Senhora Samira Salomão. 
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Figura 7 - Senhora Elizabete Salomão e a prole de sete  filhos. No sentido horário: Samira, Rylene, 

Kadije,Guilherme, Waly, Jorge  e Omar no colo da mãe 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da Senhora Samira Salomão. 

 

 

Figura 8 - Maximino Hage Salomão ao centro, cercado por patrícios 

 
Fonte: aquivo pessoal da Senhora Samira Salomão. 
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Figura 9 - Maria Inácia, bisavó do poeta. Ao fundo o  piano onde o poeta tivera as primeiras aulas de música, 

ministrada pela senhora Alda, sua tia, professora de música na cidade de Jequié, na década de 50. 

 
Fonte: arquivo pessoal da Senhora Samira Salomão. 

 

Figura 10 - Maximino Hage Salomão 

 
Fonte: arquivo pessoal da Senhora Samira Salomão. 
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Figura 11 - Carteira de identidade de Maximino Hage Salomão 

 
Fonte: arquivo pessoal da Senhora Samira Salomão. 

 

Figura 12 - Título de eleitor de Maximino Hage Salomão no Brasil 

 
Fonte: arquivo pessoal da Senhora Samira Salomão. 
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Figura 13 - Caetano Veloso, Jorge Mautner e Waly Salomão em momento de retorno de Caetano Veloso do 

exílio. 

 

Fonte: Internet. 

 

Figura 14 - Waly Salomão e amigos durante carnaval de Salvador, 1987. 

 

Fonte: Internet. 
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Figura 15-A Waly Salomão, Pinky Wainer e Jorge Salomão. Capa jornal alternativo O verbo encantado, 

número 17, fevereiro de 1972.            Figura 15-B Texto de Waly Salomão publicado no mesmo jornal 

 

 

Figura 16 - Década de 70, na casa de Caetano e Dedé Veloso, no Jardim Botânico, em foto de Lita Cerqueira -Da 

esquerda para a direita, começando em cima -Maria Gladys, Cicero, Júlio Bressane, Waly Salomão, Dedé, Haroldo 

de Campos, Rosa Dias, Susana Moraes, Oscar Maron, Alex Varella, Guel Arraes, Sílvio Correia Lima, Luciano 

Figueiredo e Caetano. 
 

 

Fonte: Internet. 
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Figura 17 - Luciano Figueiredo portando a prova de prelo do livro Me segura q’eu vou dar um troço, maio de 

2018. 
 

 
 

 

Figura 18 - Waly Salomão, ao centro e os amigos Val Rodrigues (à direita) e Maurício (à esquerda) Almeida 

durante cerimônia na Academia Jequieense de letras. O poeta brinca com a estola dos acadêmicos como a 

transformá-la em um parangolé. Ano: 1997 

 
Fonte: Arquivo pessoal do jornalista, poeta e editor Val Rodrigues. 
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Figura 19 - Waly Salomão, uma amiga e Gramiro de Matos, nas dunas da Gal, nos anos 70. 

 

Fonte: arquivo pessoal do poeta e escritor Gramiro de Matos.  

 

Figura 20 - Caetano, Jorge Salomão, Waly Salomão, Marquinhos Rebu, Dedé Gadelha e Luciano Diniz, no 

Carnaval da Bahia, fevereiro '72. 

 

Foto de Marcos Maciel.  
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Figura 21 - Foto aérea do centro de Jequié: 1. Residência do senhor Maximino Hage Salomão e Elizabeth Dias Salomão; 2. 

Praça Rui Barbosa; 3. Praça de Bandeira; 4. Rua de acesso ao Cine Jequié e à Igreja matriz de Santo Antônio; 5. Antiga 

biblioteca municipal de Jequié (Avenida Rio Branco); 6. Antigo Colégio Ministro Spinola (Colégio do padre na Avenida Rio 

Branco); 7. Antiga Rua do Maracujá onde funcionou uma famosa zona de prostíbulos na cidade de Jequié. Em linhas vermelhas, 

o périplo executado pelo poeta Waly Salomão  na infância e na adolescência. 

 

Fonte: Onbus. 

 

Figura 22 - Praça Alves Pereira, na Avenida com o mesmo nome, onde ficava a casa do poeta Waly Salomão, 

anos 30. 

 

 

Fonte: arquivo pessoal do artista e poeta Maurício de Almeida. 
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Figura 23 - Biblioteca municipal de Jequié, onde o poeta Waly Salomão ingressou nas primeiras leituras de poesias 

e romances, entre eles Dom Quixote. Constitui importante ponto de interseção entre a rua que dá acesso à casa do 

poeta e a Avenida Rio Branco, nessa última localizam-se o antigo Cine Jequié o Cineteatro auditório e o antigo 

Colégio Ministro Espinola.    

 

Fonte: Google Maps.  

Figura 24 – Waly Salomão e Luís Melodia em Salvador-BA durante lançamento do LP Mico de Circo, 1978. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do poeta e editor Val Rodrigues.  
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Figura 25 - Ensaio fotográfico realizado pelo jornalista Antonio Miguel, em 1981, no apartamento do poeta 

Waly Salomão, no Leblon-Rio de Janeiro 

 

Fonte: arquivo pessoal do jornalista Antonio Miguel 
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ANEXO D - RECORTES DE JORNAIS 

Figura 26 

 
Fonte: Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Arquivo digital do Jornal A Tarde 

 

Figura 27 

 

 
Fonte: Biblioteca Pública do Estado da Bahias. Arquivo digital do Jornal A Tarde. 
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Figura 28 

 
Fonte: Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Arquivo digital do Jornal A Tarde. 

 

Figura 29 

 

 
Fonte: Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Arquivo digital do Jornal A Tarde. 15 de janeiro de 1988 
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Figura 30

 

 
Fonte: Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Arquivo digital do Jornal A Tarde. 15 de janeiro de 1988 

 

 

 

 



229 
 

Figura 31 

 

Fonte: Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Arquivo digital do Jornal A Tarde.  

Figura 32 

 
Fonte:Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Arquivo digital do Jornal A Tarde. 11 de fevereiro de 1987. 
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ANEXO E – REVISTAS 

 

REVISTA O ORIENTE 

 

 
Fonte: arquivo pessoal da Senhora Samira Salomão 
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Fonte: arquivo pessoal da Senhora Samira Salomão 
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Fonte: arquivo pessoal da Senhora Samira Salomão 
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ANEXO F - REVISTA NAVELOUCA 

 

Cópia do original da revista NAVELOUCA. Dimensões do exemplar 27 x 35cm. Fonte: arquivo pessoal do editor e 

poeta Val Rodrigues. 

 
 

 

 

 



234 
 

 

 

 

 

 

 

 



235 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 
 

 

 

 

 

 

 

 



237 
 

 

 

 

 

 

 

 



238 
 

 

 

 

 



239 
 

 

 

 

 

 



240 
 

 

 

 

 

 

 



241 
 

 

 

 

 



242 
 

 

 

 

 



243 
 

 

 

 

 

 

 



244 
 

 

 

 

 



245 
 

 

 

 

 

 



246 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 
 

 

 

 

 

 



248 
 



249 
 

 

 

 

 

 



250 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



252 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 
 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

 

 

 

 

 

 

 



256 
 

 

 

 

 

 



257 
 

NAVELOUCA 
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ANEXO G - PALESTRA MINISTRADA PELO POETA WALY SALOMÃO NA 

CIDADE DE JEQUIÉ-BA, EM 29 DE SETEMBRO DE 2001. TRANSCRIÇÃO. 

 

[O poeta inicia a palestra recitando versos de Manuel Bandeira]. “Vi terras de minha terra/Por 

outras terras andei./Mas o que ficou marcado/No meu olhar fatigado/Foram as terras que 

inventei” . Boa noite, Jequié! O lugar que a gente nasce é o lugar que a gente mais teme falar. 

É o lugar do tropeço, é o lugar do morta-burro. Eu vinha pensando. Andei a pé, lá... dali de 

casa... e vinha andando pensando de quantos outros lugares, pensando como é difícil essa 

entabulação de um papo em Jequié. Acrescentando às palavras da apresentação é... não é 

conferência. E tenho falado em diferentes lugares. Tá parecendo que eu vou pra maratona de 

Seul. Só no mês de setembro eu já percorri diferentes lugares do Brasil, do Rio grande do Sul, 

de São Paulo, Ouro Preto e.... Belo Horizonte e São Paulo de novo, Salvador, Conquista ontem, 

e parece que eu tô indo pra maratona de Seul, ou pior, maratona de Sidney ou pra alguma outra 

maratona. E tenho sempre pontuado em minhas conversas, desmontando a ideia de conferência, 

de texto escrito no que os americanos chamam de paper, a pessoa escreve uma fala indiferente 

às variações relativas de lugar, de tempo e de auditório e fala um texto previamente concebido 

na sua inteireza abstrata. Eu tenho tentado fazer palestras no sentido etimológico de falar 

mesmo e, como foi bem conceituado na tecnologia e na ciência, como conversa poética, quero 

dizer , essa conversa em que eu nem acredito que o auditório seja previamente dado como meu 

-não existe isso- não existe isso para a poesia. A poesia caminha como se não tivesse 

nenhuma...a  possibilidade da recepção e de retorno é bastante lenta. Um americano quando era 

bem ansioso, um americano chamado Dankan Lince quando era bem ansioso, quanto ao retorno, 

a recepção de minha poesia, ele me ensinou uma expressão que cabe bem “slow pace”, quer 

dizer, em português bem gostoso, é devagarinho ou devagarzinho que a poesia vai penetrando. 

Hoje eu sou calmo a essa recepção . é... e aqui não e nenhuma Procon pra eu vir fazer as minhas 

demandas, as minhas queixas, não é nada disso, que é o contrário, o retorno tem sido bastante 

gratificante. Nesse livro Os cem melhores poemas brasileiros do século eu tenho orgulho - 

só existem 3 baianos dentre os outros nomes escolhidos e um tá morto, o Pedro Kilkerry, parente 

da Tia Lita e Tio Joel daqui de Jequié, se bem que ele era baiano, bem marginal de Salvador, 

soteropolitano - e tem o Ruy Espinheira que passou parte da juventude aqui em Jequié, foi meu 

amigo antes na juventude aqui e continua meu amigo, e tem esse Waly Salomão presente. Isso 

então não é nesse sentido. Mas a recepção da poesia é devagar e o poeta não pode ter a 
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arrogância de pretender que uma plateia seja uniforme, que ala não seja dividida em diferente 

níveis, diferentes camadas e então trazer um discurso todo prêt-à-porter, todo prontinho. Eu 

não faço assim. Eu vou tentando falar conforme vão se precipitando as coisas na minha cabeça 

e muitas vezes coisas até aparentemente no primeiro ponto, no 1° modo de ver não é 

propriamente poético. Por exemplo, entre as coisas que faltou na enumeração sua [do 

apresentador] tá o tempo presente, o momento presente, a matéria da vida presente. Isso 

preocupa o poeta. Tivemos o tal atentado do World Trade Center como pode ver um poeta isso. 

A poesia é perigosa, poetas são perigosos, mesmo poetas que tem... desde Homero - o que fez 

a odisseia e a Ilíada - ele já dizia que o poeta mente demais. Homero grego, o pai de todos dizia 

que o poeta mente demais. E a partir daí botar um desconfiômetro que é um tipo de tecnologia 

aguçada. Todo mundo deve ter isso. Já um outro grande poeta americano- não foi por ter sido 

fascista deixa de ter sido um grande poeta- Ezra Paund - dizia que os poetas, poeta é a antena 

da raça, antena é tecnologia também. É muito interessante essa faculdade de tecnologias e 

ciências ter  tiDo esse arrojo de buscar, assim... de me trazer pra diferentes lugar. Eu fui (....) 

proferir a aula inaugural em Itabuna da Faculdade de ciência e tecnologias... e tenho... agora... 

em Conquista ontem, aqui em Jequié hoje. E quando eu fui relatar ao meu amigo poeta Antonio 

Cícero, eu tava contando da forma mais simples possível: “Cheguei de Itabuna... inaugurei... 

proferi a aula inaugural da escola de tecnologias e ciências.” Ele me interrompeu. Eu não fiz 

comentário nenhum, nem crítico, nem positivo e nem negativo. Ele falou assim: “Não.... louco 

não é você não, louco é quem lhe convida”. Por aí vocês já tão vendo que é pra mostrar o alto 

grau de perigo disso, de que é poesia, de que os poetas são. Eu fiquei... eu fico me lembrando 

de um poeta que no fim da vida foi canonizado totalmente no Brasil como se fosse doce, um 

mineiro doce, o fazendeiro doce, Carlos Drummond de Andrade e ... no entanto, é o mesmo 

poeta dum verso sintomático que eu vou ler aqui, quase premonitório pra mostrar quanto a 

poesia é profética, premonitória e perigosa  porque ela se desvia de pensamento convencionai. 

Ela busca caminhos inusitados, tão inusitados que aquele velhinho bondoso que queriam botar 

a carapuça da...da.... mineiridade total, morigerado nos seus costumes. Ele uma vez à revista 

Veja, nas páginas amarelas, na década de 80 o grande jornalista   Zuenir Ventura chegou e 

perguntou pra ele : “Você... você que é o maior poeta da língua portuguesa..” Aí ele cortou: 

“Eu?! Quem tem a fita métrica?” Que instituto de pesos e medidas é esse? Nem existe isso”. 

Quando eu cheguei no Rio de janeiro, o maior escritor que todo mundo tinha que ter na estante 

as obras completas de cor azul marinho era integralista Humberto de Campos. Hoje ninguém 

mais lê, não sabe nem quem é , tá no completo anonimato e... só os caras do comércio ou quem 

mora numa praia do Leblon é quem sabe quem é Humberto de Campos. A biblioteca daqui 
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tinha as obras completas, deve ter até hoje. Essa biblioteca que eu me fiz como traça de livros, 

ne? Eu comia livros sem parar desde pequeno. Eu, ele, não é? E tinha a Noza com aquele peitoril 

imenso nos atendendo e... afora a platibanda, a fora a varanda dos peitos, ela desconhecia 

totalmente os livros e suas localizações. É pra rir e é pra rir mesmo, o poeta é anárquico é livre 

. Eu sou filho dela, mas ela não tem culpa do que... do filho que gerou. Há tantos anos ela dizia: 

“Educação eu dei, agora se assimilou...”. Isso já é outra coisa em questão, não é? Ela não sabia 

indicar nada, Dona Noza, da biblioteca e eu garotinho já sabia Dostoievski, Dom Miguel 

Cervantes, tá ali Machado de Assis. Pois é... Drummond escreveu essa poesia quando ele tava 

em são Paulo, levado pelo Instituto Itaú Cultural pra uma longa entrevista sobre Literatura dos 

anos 70. Praticamente não vi as cenas num primeiro momento do atentado, mas me veio 

imediatamente a cabeça esses versos perigosos do Drummond preocupado com a sorte da 

humanidade, com a fome, com o desemprego. Drummond, comunista na época, chamado 

“Elegia 1938”: “Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota/ e adiar para outro 

século a felicidade coletiva. / Aceitas a chuva,  a  guerra, o desemprego, a fome e a injusta 

distribuição/porque não podes sozinho dinamitar a Ilha de Mahatan”.  1938... um poeta tão 

quieto. Como é que eu vejo essas coisas? De antemão sou contra o terrorismo. Terrorismo não 

escolhe, não é como vendeta que na vingança retorna a um determinada pessoa. Ah! Pode o 

terrorismo atingir velhos e crianças. Agora a gente deveria refletir sobre bastante coisa em 

relação, coisas perigosas em relação a esse atentado. Tem muitas coisas pra serem refletidas 

antes da cegueira patrioteira norte americana. Eu digo quais são algumas dessas coisas que me 

vêm à mente. Primeiro o taxar o islamismo como uma doutrina fanática é uma ignorância muito 

grande sobre a história de religiões. Um dos momento mais tolerantes da história humana, e tá 

longe a história da humanidade de ser uma história de tolerância, é uma história de infâmia, de 

perseguição e de saques e de tudo. Pois é exatamente o califado de Cordoba na Espanha que se 

dá no momento da mais... da  idade de ouro da  tolerância humana. Ali conviviam, sob o 

domínio árabe, judeus, árabes, geômetras, cristãos, geômetras com poetas, tecnologia com 

poesia, como vasos comunicantes. Depois a minha própria história pessoal é bastante diferente 

à visão de fanatismo e de terrorismo unido com islamismo. Isso pra mim é uma das fabricações 

do Ocidente. Meu pai se chamou Mustafá Hage Salomão. Hage é todo aquele que cuja família 

foi à Meca. Uma das pessoas mais doces, cavalheiras, afáveis, civilizado, tolerantíssimo, muito 

mais dos que a minha mãe. Minha mãe foi se tornando cada vez mais doce, mas ela tinha que 

ser mais dura, mais severa, mais de pegar no pé e ele de passar mais a mão na cabeça. Na minha 

história pessoal que era de um católico fervorosa (quando eu digo beata, ela se irritava, 

bastante), quando dizia sertaneja, beata e católica, ela detestava isso ela detestava o sertanejo. 
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Os dois conviveram a vida inteira de uma forma bastante harmoniosa e a lembrança, tantos anos 

depois do passamento dele é... não tem nenhum traço de intolerância, de não aceitação, de 

imposição opressiva. Então... pra mim é bastante terrível ver acoimado em cima do islamismo 

como um todo... Eu, há pouco fui agora, há dois anos eu fui visitar o lugar de onde saiu meu 

pai. Eu tinha uma vaga ideia, há muito tempo depois dele morto e nem a cidade sabia direito 

como era, como não era. Foi uma viagem nebulosa eu e Marte, minha mulher. Mesmo na cidade 

defronte, Tartus, ficamos distante, avistando a ilha. Eu tinha dúvidas se ia encontrar alguém. 

Encontramos. Meu tio, irmão do meu pai, é imã, quer dizer uma autoridade religiosa. Tá o 

tempo inteiro com o alcorão na mão. Um homem, como é que a gente diria um termo ocidental... 

sempre numa onda alfa. Todas as fotos do nosso encontro... só no primeiro momento, 

estranheza. Como é que que surge de um parente, sobrinho vindo da América, de um lugar 

estranhíssimo. Ele falava “Juquiá”. “Jequié”, eu corrigia.  E tinha um mito de “Elizabete, 

Elizabete”. Até poemas de amor pra minha mãe ele tinha feito, quer dizer, ele nunca veio ao 

Brasil. Num é que minha mãe tivesse saltado a cerva. É porque era uma... uma coisa louca na 

cabeça dele. Ele fez poemas de amor a uma Elizabete brasileira. Aí me mostra assim... eu entro 

depois de... a própria roupa que eu estou mostra que eu .... nas fotos, depois a gente vê que eu 

não acreditava que nem fosse encontrá-los, esses parentes, porque eu tava com uma camisa bem 

vagabunda, bem...não essa né? Bem furadinha aqui e tudo. Eu tava achando que era uma coisa 

que ao mesmo tempo que eu avançava com uma espécie de busca que se chamaria, que só pra 

ficar confortável, raízes entre aspas, uma ansiosa solicitude dessas raízes e ao mesmo tempo a 

descrença de que pudesse encontrar alguma coisa depois de tanto tempo sem comunicação, sem 

carta, sem nada. Uma pessoa ilustríssima ele, todos os familiares. Exageradamente o 

acatamento depois desse primeiro momento de reação, quando eu vejo uma foto enorme de 

minha mãe. Aí eu disse em inglês, a língua que comunicava meu árabe é incipiente algumas 

poucas palavras. Aí eu disse em inglês que ela era minha mãe e era ainda toda gostosa, solteira, 

toda bem gostosa, levada que que devia ser ela não me engana. Hoje é uma senhora de cabelo 

todo branco, mas aquilo deve ter sido levada. Aqui em Jequié tinha uns bailes chamados por 

um nome delicioso de “Assustados”. Imagine o que ela não fazia nesses assustados . É claro 

que o irmão dela Joel e Deraldo tomaram conta beliscando, puxando e ela atraída por aquele 

mouro, por aquele árabe gostoso, bonito e sensual, o xeique da vida dela, arrebatando a donzela 

de Veados. Ela nasceu em Veados. Ta frita né? (risos). Aí depois do lado tinha uma foto assim 

e dizendo “aquele é meu pai e tal”. E aí instantâneo e em seguida tem a cordialidade estabelecida 

e a ilha vira... é uma ilha pequena e minúscula nem entra carro. E a a ilha vai virando uma 

multidão, vai aparecendo primeiro gente pequena, grande, velha e aquela procissão doida. Todo 
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mundo contentíssimo e hospitaleira. A ideia de que eu tenho...eles são sunitas. A ideia que eu 

tenho parece que é a mesma base do... do pessoal que manda na Arábia Saudita. Até hoje o 

próprio Bin Laden, não sei, não tenho certeza, não sei se Bin Laden é herói. Ontem mesmo eu 

rebati em Vitoria da Conquista um rapaz levanta, inflamado, de esquerda e começa a heroicizar 

Bin Laden. Eu interrompi. A noite era minha. Comparando a Guevara e tudo. Aí eu falei assim 

“Olha eu não sei nem se Bin Laden tem a culpa”. Na verdade, os poderes americanos até agora 

não mostraram nenhuma prova, nenhuma das provas foram mostradas, foram verificadas. Se 

não são forjadas?!... A primeira derrotada, diz o filosofo Richard Rorty, filósofo americano, 

meu amigo, que eu trouxe pro Brasil que é considerado o maior filósofo vivo da América. Ele 

diz que a primeira derrotada numa guerra é a verdade. As mentiras são forjadas a granel. Muita 

coisa é forjada. E outas questões a gente pode pegar. Nenhuma ação positiva é feita pelos sete 

países mais ricos do mundo pra superar (isso é tecnologia e pode ser ciências políticas e tudo), 

os sete países mais poderosos, mais ricos do mundo, mais desenvolvidos não se conhece nem 

uma única ação positiva, objetiva, de superação efetiva do descompasso entre as nações pobres. 

O que eleva o nível de indignação e de desespero ao ponto máximo. A África, por exemplo, 

essa puta do Ocidente, está num estado de extrema calamidade. [...] A África saqueada, hoje 

está num estado extremo de calamidade. [...] . Os EUA, eles dão ao Estado de Israel  - e eu fui 

pró judeu, antes de ter sido pró negro e pró árabe de forma abstrata, o que era leitor de Sartre 

“La question juive”, um texto de Sartre que eu gostava muito e depois tive em Salvador uma 

colega chamada  Moema Cone, eu achava estranho o judeu ter aquela situação no gueto, câmera 

de gás como na guerra que eu tinha nascido no final dela. Mas os EUA dão trilhões de dólares 

por ano a Israel, agora você está vendo pra usar o espaço aéreo do Paquistão os EUA – o 

Paquistão tem 36 milhões de dólares de dívida – o que os EUA oferecem é a migalha que cai 

da mesa. São 300 e pouco milhões de dólares, quer dizer, 1/10 em vez de zerar. Então, isto eu 

acho que a gente tem que ter espirito crítico, não ter a cegueira patriotista americana. Eu admiro 

bastante os Estados Unidos, eu morei lá, morei em Nova Iorque, acho até que há uma injustiça 

em Nova Iorque ter sido atingida. Não Wall Street nem a World Trade Center. Mas é porque, é 

uma cidade que nem é uma cidade tipicamente americana não. Morei lá muito tempo. E... amei 

viver ali exatamente porque é uma cidade do mundo. É uma cidade que acolhe gente do mundo 

inteiro . Então tem italiano, judeus, poloneses, latinos, árabes, paquistaneses, tá lotado, 

indianos. Tudo. É uma cidade do mundo. Você entra na América quando sai de Nova Iorque. 

Você entra na América na América chauvinista, na América xenófoba, na América que tem 

medo do estranho. Se um homem for se aproximar de uma criança... Você chega... aqui está 

Cotrim... chegar numa cidade tipicamente americana e ver uma criança tipicamente small tawn 
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americana e tentar se aproximar de uma criança, ele tá frito, porque é pedofilia, é alguma coisa, 

é abuso sexual. O Cotrim aqui que nós respeitamos tanto na nossa sociedade. Mas tem uma 

qualidade nos EUA, tecnologia e ciência, que era interessante a gente no Brasil imitar. O 

governador, já morto, Juraci Magalhães, tinha uma frase bem subordinada, bem de escravo que 

ele dizia que “O que é bom para os EUA é bom para o Brasil”. Bem entreguista era o que se 

dizia. Mas eles têm uma grande qualidade. Eles não entendem, o americano médio, não 

entendem um ou dois palmos no máximo, eles não entendem o que é o mundo, e não estão 

interessados em entender. Agora uma coisa que eles amam, que têm uma auto estima imensa, 

eles amam o futuro dos EUA e pensam o futuro dos EUA. Uma grande coisa que falta no Brasil, 

e, na década de 60 até a década de 70 - existia um Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o 

ISEB, formou um pensamento nacional . Algumas grandes figuras eminentes (Celso Furtado, 

Evaldo Correia Lima, Roland Corbisier, um professor meu), eu fui muito influenciado pelos 

reflexos disso em Salvados um professor meu que tinha feito esse curso. O Brasil tinha um 

projeto nacional. Hoje , o que faz falta ao Brasil é o projeto nacional. Sem nacionalismos 

estreitos,  sem localismos que servem para o resto do mundo , nada disso, que se fecham para 

o resto do mundo. Mas o Brasil necessita, nesse plano, copiar os EUA, quer dizer, tem que ter 

uma auto estima muito grande e tem que ter bem informado um projeto, projeto, a própria 

palavra já indica que são estudar as possibilidades atuais e a sua prospecção com o futuro. O 

Brasil não tem hoje. Abdicou de toda e qualquer ideia de projeto. Isso compete a uma escola de 

tecnologia e ciência, bem como isso preocupa o que escapa da tecnologia da ciência, do 

pensamento positivista, do pensamento... que é a poesia. A poesia nem segue a razão nem muito 

menos a razão positivista que conformou muito o Brasil. As forças armadas brasileira foram 

muito formadas pelo pensamento do Augusto Comte do positivismo. É o pais que teve a maior 

influência do positivismo francês, foi aqui no Brasil . A nossa bandeira ostenta “ordem e 

progresso”, deixando fora o outro terceiro lema sintomaticamente, deixando fora o terceiro lema 

de Auguste Comte “o amor” “ordem, progresso e amor”. Mas o pensamento extra positivista, 

o pensamento do poeta já gira em outra razão. Aquele poema de Drummond ou qualquer outro 

na razão que arde. Uma razão bem parecida com a cidade Sol, a razão ardente, outro tipo de 

coisa. Então isso eu acho que são questões que deveriam... são extra poéticas, apoéticos e tudo, 

mas que numa sociedade não deveria se perfilar com apoio tão espontâneo, automático. O Brasil 

tinha nesse momento do Santiago Dantas da década de 60, tinha uma coisa chamada politica 

externa independente. Hoje com a situação de total dependência. Você vê...é o retorno de uma 

coisa obsoleta, alinhamento automático sem nem trocar nada , não tem moeda de troca. É por 

isso que é deve discutir, é por isso que é interessante discutir privatizações e tudo isso em nome 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Roland_Corbisier
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de projeto nacional. Ah! Isso é conversa poética?! É sim. Poeta também é cidadão. Eu não vivo 

nas nuvens. Eu não sou nefelibata. Nefelibata em grego quer dizer comedor de nuvem. A gente 

vive também no chão. Eu não vivo de brisa, precisa viver. Inclusive essa abundância de 

palestras pelo Brasil inteiro que tenho feito é pelo bolso basicamente bem como vontade de 

contactar plateias. Tudo isso né? Quer dizer, essas são questões que eu acho que se deve olhar 

antes da gente ver na televisão. Hoje mesmo eu vi, abri a página do caderno cultural da Tarde 

ou ontem, tinha um poema de um ex-comunista Florisvaldo Matos deplorando as vítimas do 

World Trade Center. Eu concordo com ele. Eu também deploro. Aquilo é uma coisa que tem 

uma hediondez não pequena. Agora é muito engraçado um poeta baiano comunista, ex-

comunista tá tão preocupado com essas páginas de vítimas e os olhos não percebem bem perto 

o abismo que existe no próprio Brasil, o abismo que existe entre as diferentes classes, o abismo 

que estão deixando crescer aqui no Brasil e no mundo. Os tais sete países, cinco e mais dois 

estão pouco se interessando pra sorte do resto da humanidade. Nesse ano de 2001 os EUA 

realizaram algumas ações que implicaram no seu isolamento. [...] Os EUA saiu da conferencia 

contra o racismo. Não quis saber desse papo. E os EUA não quis assinar o tal Protocolo de 

Kioto que trata de questões tão iteressantes para o globo inteiro. Eles não estão interessados no 

globo, no planeta Terra. Eles estão interessados é no futuro dos EUA. Isso era uma boa coisa 

pra copiar seguindo, não o caminho do Juraci Magalhaes, que Deus o tenha e que aqui não 

retorne e que  fique por lá,  de  o que é bom para os EUA é bom  pra gente. Esse papo já tá 

bem... Vou ler o poema agora. É por causa da lua  cheia, a lua cheia, tá quase cheia e Jequié foi 

cantado pela lua cheia. Não é?! [Waly recita versos de Drummond] “Eu não devia te dizer, mas 

essa lua, mas esse conhaque põe a gente comovido como o diabo”. [Waly recita versos de 

Manuel Bandeira] “Estou farto do lirismo comedido / Do lirismo bem comportado / Do lirismo 

funcionário público com livro de ponto expediente  protocolo e manifestações de apreço ao Sr. 

Diretor. // Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de 

um vocábulo. // Abaixo os puristas // Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais / 

Todas as construções sobretudo as sintaxes de excepção / Todos os ritmos sobretudo os 

inumeráveis Estou farto do lirismo namorador / Político / Raquítico / Sifilítico /  De todo lirismo 

que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. // De resto não é lirismo / Será contabilidade 

tabela de co-senos secretário do amante exemplar com cem modelos de cartas e as diferentes 

maneiras de agradar às mulheres, etc. // Quero antes o lirismo dos loucos / O lirismo dos 

bêbados / O lirismo difícil e pungente dos bêbedos / O lirismo dos clowns de Shakespeare // – 

Não quero mais saber do lirismo que não é libertação”.  Eu aqui no colégio só lia, os professores 

só davam a poesia parnasiana. Aí a minha irmã de nome tão perigoso chamada Samira foi 
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estudar nas Mercês em Salvador que já o perigo abranda,  mas voltou de lá com uma antologia 

de Manuel Bandeira e aquilo pra mim foi um alumbramento, aquilo foi uma descoberta da 

poesia em vez de “Vai-se a primeira pomba” ou “Mal secreto” que até depois usei em letra de 

música  que a afinada Gal Gosta canta “Mal secreto”, aprendi o que era a poesia moderna . Daí 

pra frente foi...foi o que se diz na própria linguagem bandeiriana, alumbramento, foi uma 

descoberta de um território imenso. Uma outra ou encerramos pra moça bonita não continuar 

bocejando ? E aí ? Fala Jequié! Quem quiser perguntar tá ou leio outro? Olha terra natal não 

pode ficar assim não... terra natal é o maior perigo, é o grande perigo. É aonde eu tava com o 

maior medo de vir. E andei aqui bem antes assim... como se fosse tropeço. Fiquei pensando 

como ter na terra natal, no torrão natal, como você mostrar-se outro, mostrar as diferentes 

máscaras que um poeta usa pra andar no mundo. Mas na terra natal é igual ao que Karl Marx 

dizia da Camareira: pode ser o maior gênio, a camareira só vê a meia suja com buracos, o sapato 

fedorento, a cueca sem tá lavada direito, a cerola na verdade ele dizia. É isso... quer dizer a 

intimidade evita a distância que ajuda muitas vezes a comunicação. Eu vou ler outro poema 

de... ou paramos aqui? Ah ah ah! Fala Jequié ! Conquista fala... Conquista... eu acho engraçado, 

eu tenho mais intimidade hoje com Conquista, isso não é uma ofensa que eu tô dizendo, é que 

tenho sido mais frequentemente convidado para Conquista, aqui também não PROCON, do que 

pra Jequié. É engraçado... nunca fui convidado pra Jequié. A primeira oportunidade é essa aqui 

da FTC. Em Conquista, eu tenho ido lá com uma certa frequência falar sobre Glauber, levado 

pela mãe de Glauber ou pela UESB ou diferentes órgãos, o que vai estabelecendo uma empatia 

com a plateia, um modo de vibrar muito interessante e crescente. As pessoas... ontem mesmo 

eu, a partir de um ponto, a menina que veio comigo, a Patrícia, tava lembrando, que eu fui 

aplaudido diversas vezes durante a fala e uma das horas eu toquei numa cidade que deu o maior 

visionário pro Brasil. Glauber Rocha, esse cara tão fecundo nas ideias, nas imagens, no delírio, 

na teoria da estética da fome, extraordinário, e, no entanto, ter  a praça um nome de um homem 

que não fez absolutamente nada para Conquista, um homem morigerado, um homem típico da 

transição política brasileira. Era só uma peça naquele momento, que chegou a fazer um governo, 

a praça se chama Tancredo Neves. Eu propus a rasura desse nome da praça. E eu propus como 

se deve propor, no vazio, “Ó voz que clama no deserto”, de repente veio uma ovação que eu 

fiquei estatelado.  Talvez eu vindo mais vezes em Jequié esse estilo possa ficar sabendo mais 

caldear, transar mais com o auditório. Quem sabe adiante teremos... mas eu acho interessante 

Conquista. Ali tem alguns núcleos que são interessantes que Jequié tivesse. Por exemplo, eu 

cheguei lá anteontem, fui pro parque da Serra, depois de um ano fui revisitar um trabalho de 

restauração de uma área de alta degradação ecológica onde foi plantado espécimes da região, 
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Copaíba, pau-feno, que aqui tem até um bairro, vi a gameleira que acho que nos anos 20 ou 30, 

minha mãe sabe direito quando foi, tinha uma gameleira em Jequié tão imensa e mitológica, 

que quando ela foi arrancada, a cidade toda parecendo uma cidade do Oriente próximo, 

parecendo uma cidade árabe, foi todo mundo levar a Gameleira numa procissão fervorosa, 

religiosa no sentido original, religião quer dizer religare, e voltei lá e vi tudo, um horto 

experimental com diferentes mudas, trouxe uma pra’qui. Tem... sei lá... orelha de macaco, tem  

todo tipo de coisa, tem tipo de cipó que está considerado em extinção que eles estão revertendo. 

Isso se chama escada de macaco. Daqui a pouco isso vira moeda de troca, tem valor econômico, 

pode trocar porque se está em extinção, se Conquista tem e tá sabendo preservar... e no dia 

seguinte a primeira coisa que fiz foi voltar ao parque para visita-lo,  acompanhado com o técnico 

de lá, o botânico de lá, acompanhar as diferente trilas e ver o trabalho de recuperação, seria 

interessante e modelar e deve se copiar. Eu já vi folheto aqui nesta cidade de Jequié que chegou 

no Rio pelo correio que, quando eu abri, eu achei um absurdo. Falava (era um boleto do governo 

municipal de um tempo atrás, muitos anos atrás) e falava de morango, falava da maçã, falava 

de diferente frutas e depois tinha um final da frase que dizia assim “ bem como o sabor exótico 

do umbu”. 

Acho que aqui ninguém ficou tão revoltado com aquilo quanto eu. Jequié não sabe o quanto tá 

perdendo na possibilidade... é agronegócio , uma cadeira da faculdade, de não saber extrair do 

umbuzeiro. Isso parece Dom quixote, e eu li muito Dom Quixote quando era garoto na 

biblioteca da Noza, peituda. Eu li Dom Quixote na tradução de Antonio Feliciano de Castilho, 

uma tradução dificílima. Depois eu li no original. Era muito mais fácil ler na edição feita Dom 

Miguel de Cervantes Saavedra que ele dizia a palavra dinero que é quase igual a palavra 

“dinheiro”. O Antonio Feliciano Castilho chamava “adminisculos”. Daí que você entendesse 

que aquilo era dinheiro só Cotrim pra decifrar isso. Mas o umbu que é desprezado aqui, que 

comparece em Euclides da Cunha, em Os Sertões, em diferentes momentos. A cidade não sabe 

o potencial econômico. Não está falando aqui um Dom Quixote que sou, o que eu me mantenho 

é na ilusão, é na ilusão, o real pra mim vira a fábula. Mas a cidade não sabe o potencial 

econômico que tá perdendo,  o agronegócio, o que podia ser de geleia , tantos negócios que o 

umbu pode dar. Eu vejo na Síria, em diferentes lugares, em São Paulo, em supermercado, um 

tipo de fruta de palma que meu pai comprava na feira, botava numa bacia cheia de areia, porque 

ele tem pequenos espinhos e a areia da bacia, a gente movia assim, tirava a maioria dos espinhos 

e a gente comia e era uma delícia. A gente ia até à Torta, às vezes no domingo e aquilo era uma 

delícia. Hoje é vendido caríssimo, caixas e são exportados. Sabe quem produz? O interior do 
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Estado de São Paulo. Eu acho um absurdo. Eu vejo ali um pé de Juazeiro que eu já dei até uma 

entrevista, aí atrás, pertinho, uma beleza. Agora você lê assim “sabor exótico do umbu” isso 

dói aqui bem profundamente, pode não doer em quem tá morando aqui, em quem tá sentindo, 

você sabe que eu sinto. Eu vim andando sozinho, eu vinha pensando, não é melancolia, não é 

nostalgia não, eu não tenho trauma com o passado, ao contrário, meu passado aqui foi muito 

gostoso, gozoso. Quando eu vejo o Rio de Contas, eu era uma piaba dali; quando eu me lembro 

do Gongogi, dos acaris, aquele peixe de loca, do tanto de tartaruga, de tudo que eu via, lontra 

até... que eu via ali, é um absurdo. Mas nem é essa nostalgia do passado, o que é mais inquietante 

pra mim, quase insuportável que me dá vontade logo de fugir é o presente. Por exemplo, eu tô 

lá no apartamento de minha mãe, eu gosto demais de Ivete Sangalo, é minha amiga e tudo, mas 

aquela música já não dá, francamente, fica trererê numa altura insuportável . Ela me manda 

todos os discos com dedicatória, eu não abro nenhum e se possível na rua eu vou encontrar um 

porteiro ou faxineiro que queira aquele disco. E aqui... se tá fazendo tantas excussões aqui é 

porque, na verdade, o movimento artístico dela perdeu ambição. Tão minha amiga e eu ousado 

em dizer essas coisas. Mas é assim. É triste, às vezes, hoje, o aspecto do presente, como é triste 

um folheto impresso pela prefeitura daqui, de uns em dez anos, sei lá quantos anos, “o sabor 

exótico do umbu” como se o morango fosse nosso, como se aqui fosse uma Califórnia cheia de 

macieiras, uma cidade que é canícula. Como também, de uma forma abusada e anárquico e 

livre, eu sempre desconfiei de um outdoor que dizia 40 mil árvores foram plantadas. Isso é uma 

floresta amazônica. Isso é uma mentira de marca demagógica. Eu não aceito isso, quando vejo 

um trabalho criterioso, pequeno de restauração sendo super bem feito, aqui não tão longe. [...] 

Eu já vi no Rio de Janeiro virar moda sabores tão estranhos àquela área meridional como o açaí. 

O açaí tomou de assalto o Rio através de surfistas, virou uma moda e ajudou ao Pará e à 

Amazônia a ser preservados os açaizeiros. O cupuaçu que é parente do nosso cacau, é primo 

carnal como família vegetal do nosso cacau tão acabado pela vassoura-de-bruxa. Só dona Bete 

tá nadando em ouro nessa época. Não tem vassoura-de-bruxa e não tem nada. Tá riquíssima, 

exportando mais do que Edízio. A região já teve o maior exportador de cacau do mundo. 

Exportava mais do que alguns países e hoje, por exemplo, cupuaçu também, cupuaçu entrou 

depois o açaí, entrou na moda não só no Brasil, tudo que é metre do velho cuisine française 

introduz no cardápio o cupuaçu. O umbu podia ser isso dentro dessa pauta. Não é coisa idealista 

e maluca, não. É tão saboroso quanto é o cupuaçu ou o açaí. [...] Eu sou filho de árabe que veio 

pra aqui e aí abriu a loja Samira, foi a princípio mascate, depois uma pequena loja. Então, eu 

não sou muito de venda, mas aqui tá o meu livro quem quiser comprar tem autógrafo, quem 

quiser mais perguntas que eu tô achando a plateia passiva pras outras que eu tenho enfrentado, 
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pela decepção, talvez, ou pela falta de excitamento. [Uma pessoa da plateia pergunta ao poeta: 

“Você concorda que Osama Bin Laden foi uma criação dos Estados Unidos na Guerra Fria 

contra o islamismo e hoje se revoltou?”] Eu não posso nem afirmar inteiramente nem 

desafirmar. Entende? Mas é... é engraçado isso. Eles foram criados bem como o demônio, o 

diabo no mundo oriental tá sendo sucessivas criações americanas. Saddam Hussein que virou 

um diabo tão terrível, foi sustentado, inventado pelos EUA. Sustentado totalmente pelo CIA 

Até o Kuwait, até aquele gesto do Kuwait. O que interessa internamente aos EUA derrotar 

parcelas internas do Partido Baath a quem pertencia e dos outros partidos dentro do Iraque e os 

EUA então fomentou, deu armas durante muito tempo a Saddan Hussein até ele se tornar o 

diabo, celui qui doit mourir, aquele que deve morrer. Você vê Kohmeini... não foi um pouco 

antes o diabo terrível.  Khomeini morreu, o Irã que é um país de uma.. era a Pérsia né?, um país 

de tradição milenar, não é? – daonde vem Omar Caiam – o Irã tava conseguindo fazer sua 

transição lenta, gradual como queria o Geisel para o Brasil, tá fazendo um transição lenta e 

gradual para a democracia. Democracia ao modo iraniano. Por que é que deve ter um único 

modelo de democracia, a inglesa, ou a norte americana que se aplique a diferentes culturas, a 

culturas completamente díspares da cultura ocidental. Isso é estranho. São outros valores, são 

outros modos. Por exemplo, um problema, hospitalidade é um valor muito forte no mundo 

islâmico. Como é que vão entregar assim o Bin Laden, sem provas, sem nada. Então tô vendo 

sucessivos diabos sendo inventados pelo ocidente. Agora tem coisas perigosas. Se os judeus, 

ou sou a favor do Estado de Israel, mas sou muito mais a favor do Estado Palestino. Se os judeus 

quisessem realmente superar a situação, são milhões de palestinos. Falando do Iraque, lembrei 

de uma coisa Pedro Manssur era iraquiano, nosso amigo, amigo de meu pai, pessoa que andava 

aqui. Quer dizer... os iraquianos tão terríveis e aquele homem manso, doce, humilde, quer dizer 

humilde mas fogoso com duas mulheres, duas coisas. Humilde não quer dizer não fogoso. 

Fogoso. Dona Bete não vem esconder o Sol com a peneira. Dona Bete. Eu me lembro. Tenho 

boa memória. Mas, então fica sempre buscando o Diabo. O Oriente é uma fabricação nossa do 

Ocidente. Tem um grande estudo de um palestino requintadíssimo, super sofisticado que eu tive 

o privilégio de conhecer na Colombia University, porque eu fui tentar trazê-lo pro Brasil, mas 

ele tava com leucemia e não quis vir, Edward Said. Ele tem um livro chamado Orientalismo, 

tem tradução em português pela editora Companhia das Letras, tem uma boa tradução. Um dia 

ele disse Oriente é uma fabricação do Ocidente. A capa do livro em português até mostra uma 

tela ocidental que é uma mulher sendo apunhalada por trás, traiçoeiramente com uma adaga, 

como tá no filme do Hitchcock  também não é? Tá no Marrocos aí vem um árabe encapuçado 

e apunhala a pessoa como se isso fosse a traição oriental. Eu gostei muito do seu modo de 
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perguntar porque grandes mentes exatamente nos EUA, exatamente no MIT, é onde a 

tecnologia mais avançada do mundo, é esse instituto em Massachusetts MIT, pois um grande 

pensador de lá é judeu Noam Chomsky, ele tem levantado muitas questões e mostrado quanto 

os EUA tem praticado terrorismo de Estado. E ele não livra a cara de ninguém. Quando se 

tentava passar Kennedy como bem bonzinho. Ele é judeu. Escreveu um livro mostrando as 

atrocidades que o Kennedy praticou ou acobertou. O Clinton que agora se passa de bonzinho 

frente ao John Weine atual, o Clinton bombardeou um hospital no Sudão a pretesto de que o 

hospital possuía armas bacteriológicas [...] que se tinha de descobrir ou não se tinha armas 

bacteriológicas ali. Era o único hospital desse país paupérrimo que é o Sudão e , na verdade, 

deçpois virou pó,  só tinha ali Ass infantil e coisas básicas, medicamentos básicos para a 

população. Quem tem mostrado esses aspectos, não sou eu aqui, eu estou sendo só usina 

retransmissora, são esses pensadores, que eu acho que são... esses do MAT,  o T funciona como 

tecnologia,  o maior instituto de tecnologia do mundo e ele é um judeu que ele revolucionou 

primeiro a linguagem e, pra seu governo, não há intelectual hoje, de uns cinco ou seis anos pra 

cá, mais citado no mundo inteiro, é Noam Chomsky. Tem até barbaridades maiores, entre aspas 

a palavra barbaridades. A Folha de São Paulo publicou um texto da Susan Sondag, também 

judia, escritora judia, grande pensadora judia, que ela chega até, é barbaridade entre aspas, a 

classificar de heroico o gesto de dinamitar o Word Trade Center. Por aí você vê... só quero 

contar isso, não que eu concorde, pra vocês sentirem o território ambíguo, de areia movediça e 

que os pensadores americanos e de cepa judaica estão questionando, porque  o que é bom é 

questionar. Tecnologia, ciência ou poesia só se alcança com o espírito crítico. Nem é com 

maniqueísmo não: num lado tá o bem, de outro lado tá o mal; o preto tá aqui o branco tá ali. 

Não há isso. O mundo é complexo. Pra ciência, pra tecnologia e pra poesia avançar tem um 

urânio enriquecido que é inestimável, é o da inteligência e sensibilidade humana. “Vi terras de 

minha terra por outras terras andei, mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foi as terras 

que inventei.” [o poeta recita versos de Manuel bandeira]. Quem quiser comprar eu sou filho 

de árabe, tô aqui pra vender. Filho de mascate também. Quem quiser perguntar ainda tô aberto. 

Ó Jequié batendo palma enfim. Conquista eu consegui computar mais de vinte. É competição, 

é programa de auditório [...] Aliás, tem um secretário da prefeitura que falou que ia comprar 

uma quantidade de meus livros. Aí ligou pra editora. A moça da editora me ligou, tem um cara, 

esqueci o nome dele agora, é o secretário,  ligou querendo comprar, mas depois nunca mais 

ligou não. E, por incrível que pareça, essa moça da editora ROCCO parece uma agente minha, 

por que o nome dela, ela é brasileiríssima, filha de brasileiríssimos, não tem nada árabe, mas o 

nome é Soraia. Aqui parece que a prefeitura adquiriu uma quantidade e tal, mas faz aquela 
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presepada e depois e nada. Esqueci o nome do secretário, mas é letra “R”. Agora, quantos poetas 

de Jequié estão nessa antologia, melhor perguntando: Quantos da Bahia estão nessa antologia?  

Por que que algumas outras cidades da Bahia  eu tenho ido com assiduidade e aqui é por que 

eu não quero, eu sou metido a besta? Aliás...um jornalista daqui, filho de um jornalista que eu 

admirava. Eu admirava muito Wilson Novaes. Há uns dois anos eu tive o desprazer de ler uma 

coisa do filho dele que dizia que eu era um jequieense que não dava a mínima pra Jequié. Olha, 

é rara a entrevista minha, eu digo melhor e mais boçal, Jequié é bastante conhecido por eu ter 

nascido aqui. Desculpe, isso não é falta de modéstia. É que em todo o lugar eu faço questão de 

afirmar... Aliás, amanhã Marilia Gabriela  reafirma e duplamente, porque tá no programa da 

Marília dois jequieenses, Waly e Jorge  que saíram daquela mulher [ apontando para a mãe 

sentada na plateia] coitada, deviam levá-la a um fórum. Nem Zoraide, irmã dele, vai soltar, 

depois de descobrirem que aquela mulher – eu vou usar uma palavra insuportável pra ela- pariu 

esses dois, e ela pariu outros, olha aí! Olha só as figuras que ela pariu! Aqui mesmo na capa do 

livro tem bem claro o nome Jequié e aí eu li. Eu tenho essa matéria do Wilson Novaes Filho, 

baiano de Jequié [referindo-se a capa do livro]. Não tem livro meu, não tem aparição minha que 

eu não fale. Aqui tem um poema que foi pouco lido na cidade. Deveria ter sido mais lido porque 

foi publicado em diferentes lugares, que chama “Janela de marinete” que é todo sobre Jequié. 

É todo, todo o poema é sobre Jequié, inteiramente. O GUITO GUIGÓ não é daqui?! Os nomes 

eu tenho que mudar, não é? Uns poucos nomes. Tinha um nome de uma integralista local que 

foi minha professora de português e que, por deferência a minha mãe, eu ocultei o nome com o 

sobrenome postiço. O nome eu deixei porque a gente dá metade a mãe e a metade a gente não 

cumpre, né? Tem um bocado de coisa. É todo Jequié. Jequié tinha uma casa chamada fascista. 

A maioria de vocês, principalmente a nova geração, não sabe. Eu não peguei essa casa, mas 

peguei a foto, porque minha mãe tinha boa coleção de fotos. Aqui tá: “na porta da casa fascista 

o audaz Tenor Bambino Torregrossa” [Waly recita versos do poema] Ali eu mudo os nomes. 

Junto dois nomes diferentes, porque era Ernesto Torregrossa que cantava. Eu não tô esquecido. 

Tudo que tá aqui trata de Jequié, de minha relação... quer dizer que precisa-se provar isso?! Aí 

você tem o desprazer de ler no jornal sudoeste. [...] Tem o desprazer do cara chegar: “Waly 

Salomão não faz nada pela cultura da cidade. Não proclama que é filho de Jequié”. Ora... Como 

é que eu vou negar que eu sou filho de Jequié?  Que história é essa? Que bobagem é essa? E o 

que é que... um otário me disse ali no caminho assim: “Ah! Você mande um alô pra galera de 

Jequié” Ah!... Eu vou mandar alô pra galera de Jequié?! Primeiro que essa linguagem nem é 

apropriada. Essa linguagem é importada. Essa linguagem “galera” veio do Rio de Janeiro e 

depois se espalhou pelo Brasil inteiro. E eu sou poeta, quer dizer, poeta é a antena da raça, 
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porque analisa as coisas assim... [faz gesto sinuoso com a mão] O que tem por baixo, o que tem 

por dentro. Então a palavra “galera” como a palavra “pagode”.  “Pagode” parece que é da Bahia, 

é típico da Bahia. Eu chego em Salvador o cara tenta me vender isso. [...] A palavra pagode 

entrou no Brasil pela exposição de indústria e comércio, se eu não me engano nos anos vinte, 

no Rio de Janeiro onde foi construído um pagode chinês. Pagode é uma palavra chinesa. E aí 

entrou no Rio bem décadas depois como um...um... modo de embalagem da indústria 

fonográfica. Hoje, na Bahia, cê vê, parece que “pagode” é típico da Bahia. Não é. É o samba 

duro. Querem que eu cante aqui? Eu sei cantar chulas daqui dessa cidade que eu aprendi com 

Bidute e nenhum de vocês mais sabem. Não vou cantar não. Mas tem até uma, mas olha que 

estranho, e que mostra bem a mistura brasileira, e que hoje eu me lembrei, porque é noite de 

lua, e que fala dos árabes: “Tupinambá guerreiro, rei da Turquia.” Olha que estranho: tupinambá 

é uma tribo brasileira. Rei da Turquia porque os árabes no Império Otomano eram turcos, né? 

“Rei da Turquia. Pisa no chão devagar que a noite tá que é um dia” [Recita esses versos] [...] 

Olha, ontem em Conquista, uma menina fez um Caruru pra mim. Eu entrei no caruru... como 

eu tinha pouco tempo, eu queria logo balançar o coreto. Aí entrei cantando algumas músicas 

que eu, com aquela maluca chamada Kadije, minha irmã mais velha e Balito, o marido dela, 

entoávamos no Mandacaru na casa de Bidute. Quer que eu cante? Eu faço até a voz daquelas 

mulheres velhas, a Bidute. [o público pede pra que o poeta cante]  Não... Que nada! Se vocês 

quiserem, pressionem até a prefeitura daqui... Como é o nome do homem? É Robério, é 

Rogério, não sei o que lá.[...] A estrada dos galés tem em Salvador. Mas a galera foi uma gíria 

difundida no Rio, como a palavra chinfra, como muitas outras. Como a palavra “favela” vem 

da onde? Isso parece quer Regina Casé disse um outro dia no programa. [Um ouvinte pergunta 

ao poeta sobre o processo de composição do livro Algaravias] Olha, pra começar pela capa. 

Essa é uma foto que encontrei ali no arquivo de Dona Bete [mãe do poeta]. Foi um sírio que 

tinha em Jequié. Isso é incrível. Jequié não tem memória nenhuma, né?! Quem não tem 

memória assim, memória nenhuma, acaba virando ameba. Você sabe que os sírios no Brasil, 

não só em Jequié, os sírios representam o próprio cinema brasileiro. Tem o Abraão sírio que 

filmou [...] o cangaceiro lampião. Virgulino Ferrei, Lampião e Maria Bonita. Foi um sírio. Pois 

é. Aqui em Jequié teve um sírio que fotografou bastante a cidade em todos os seus aspectos. 

Tem o rio quando ainda era uma beleza. O Rio de Contas. É... meu pai com um grupo de amigos 

sírios pescando tem uma dezenas de mostra da vida cotidiana. No arquivo dessa senhora, Dona 

Bete Salomão, filha de Iazinha e de Pedro Deraldo. Meu avô tinha um rei na barriga, [...] 

encontrei essa foto [referindo-se a foto da capa do livro Algaravias]. Essa é a foto  da ilha que 

meu pai nasceu. Ela tava até com uns tipos de deformações que o nitrato oferece e que hoje o 
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laser consegue melhorar. E a única indicação que tinha era... o cara sabe ler coisa de boa 

qualidade hein? [dirigindo-se ao ouvinte que fez essa pergunta]. Esse livro que nunca foi 

lançado na cidade de Jequié, foi lançado em Conquista, tão perto, arrebatou os dois maiores 

prêmios de poesia do Brasil. Primeiro, o prêmio Jabuti, Melhor livro de poesia do ano, depois 

no ano subsequente, o prêmio da Biblioteca Nacional, o Alphonsus de Guimaraens. Como foi 

composto esses poemas? Olha... isso é a coisa mais difícil de se dizer. Não tem receita. Não 

tem receituário. Não é o programa de Ana Maria Braga. Duas colheres de manteiga, quatro de 

num sei que lá. Não é assim. Quatro de farinha de trigo, pó Royal. Não tem isso. Os poemas...e 

eu tenho aprendido cada vez mais, que cada poema impõe uma arte poética. A arte poética... 

ela não é prévia modelando como se fosse uma fôrma, uma fôrma que você bota pão aí tira 

trinta, depois tira sessenta, tira vinte e tudo. Não é assim. Cada poema vem junto de per si uma 

arte poética. Eu tenho aprendido assim. Tenho feito assim. É um livro variado porque tem 

bastantes, bastantes materiais diferentes, inclusive uma coisa, eu tenho uma fome desmedida. 

Quem é do interior e que quer quebrar molduras tacanhas, que elas se dão em qualquer lugar, 

numa metrópole, tem que ter ambição no melhor sentido, no sentido não pejorativo da palavra, 

tem que ter ambição. Tem que ter uma fome desmedida. Esse livro, eu tenho muita apreensão 

da melhor da poética norte americana atual tanto o Wallace Stevens um grande poeta 

americano, já morto, quanto John Ashbery poeta americano que eu acabei amigo e trouxe ao 

Brasil e tudo e que é possível Nobel. Por que que o Brasil não ganha Nobel? São mil ações. Por 

que a poesia brasileira não tem maior expressão no mundo? Eu perguntei isso a um poeta, 

premio Nobel quando Joao Cabral era vivo. Ele disse o seguinte: “o que tinha traduzido do 

Drummond ou do Joao Cabral na língua inglesa era uma quantidade ínfima”. Só tinha uns 

poucos poemas traduzidos para o inglês. E que isso era condição sine qua non. No caso dele... 

ele é um negro de olhos verdes, Derek Walcott, do Caribe, de Saint Lucian. Eu fui lá na ilha, 

conhecê-lo e tentar trazer pro Brasil. Ele parecia um Jorge Amado da ilha. Inclusive um bêbado- 

ele nos levou numa festa numa aldeia de pescadores - e um bêbado fala assim pra gente: “Aqui, 

em Saint Lucian, vocês com Derek, vocês estão com o rei”. Pra você ver... parecendo, bem 

semelhante ao modo de Jorge Amado se confundir com o ambiente de uma cidade. Aliás, 

formatar um modus vivendi dos baianos do século XX que foi como eu falei sobre ele quando 

ele morreu. Chega de papo furado [...] Salaam Aleikum. Que a paz esteja convosco. 
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