
UM HO MEM CO MO OU TRO QUAL QUER: 

JOSÉ PAULO PAES

Rodrigo Naves

José Paulo Paes era um ho mem aves so a ên fa ses — no

es cre ver, no fa lar, no pro ce der. Detestava cha mar aten ção, e

seu com por ta men to dis cre to era, em um ho mem cons tan   te,

tal vez a cons tân cia pre do mi nan te. Em si tua ções so ciais pa -

re cia se ocu par so bre tu do com sua ben ga la, gi ran do-a len -

ta men te dian te dos  olhos. Chegou mes mo a ho me na geá-la:

Con ti go me fa ço

pas tor do re ba nho

de  meus pró prios pas sos.

Gostava de con ver sar, gos ta va me nos de dis cu tir — ti -

nha de ás pe ro ape nas os ca be los cor ta dos à es co vi nha,  aliás

ir re to cá veis — e me nos ain da de dis cur sar. Pastoreava ape -

nas os pró prios pas sos. Valorizava o bom hu mor e, quan do

con tra fei to, ape nas fa zia avan çar ri gi da men te o quei xo, co -

mo se o des lo ca men to anor mal de uma par te do ros to re -

ve las se com cla re za a si tua ção em que se en con tra va.

Em 1995 a edi to ra Atual en co men dou-lhe uma pe que -

na au to bio gra fia que des se aos lei to res  mais jo vens al gu ma

 idéia da tra je tó ria de um poe ta. O tí tu lo do li vro era a sua

ca ra: Quem, eu? — um poe ta co mo ou tro qual quer, e fa zia re fe -

rên cia a um pro gra ma de rá dio dos  anos 40, no  qual os hu -

mo ris tas Lauro Borges e Castro Barbosa co man da vam um

 show de ca lou ros. Em cer tos mo men tos, cha ma vam al guém
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da pla téia e en tão se ou via ao fun do as vo zes de “ quem,

eu?”, an sio sas por se rem le va das ao pal co. No seu ca so, po -

rém, a in ter ro ga ção tra du zia  mais es pan to que an sie da de.

Afinal de con tas, não pu se ra to do seu es for ço em vi ver sem

itá li cos, e ago ra lhe vi nham com a en co men da de su bli nhar

os mo men tos mar can tes de sua exis tên cia?

De fa to, os acon te ci men tos ex te rio res de sua vi da ca -

be riam nu ma pá gi na: nas ceu em Taquaritinga, in te rior de

São Paulo, em 1926, em uma fa mí lia de clas se mé dia bai -

xa, fi lho de pai por tu guês e mãe bra si lei ra; des de crian ça

re ve lou-se pou co fo to gê ni co, o que o de sa jei to das fo tos

fei tas na ma tu ri da de, pa ra jor nais, ape nas con fir mou; fez

pri má rio e gi ná sio no in te rior do es ta do e, em 1944, mu -

dou-se pa ra Curitiba, on de se for mou no cur so téc ni co do

Instituto de Química do Paraná; pas sou a mo rar na ci da de

de São Paulo em 1949, e aí tra ba lhou on ze  anos nu ma in -

dús tria far ma cêu ti ca, a Squibb, e qua se vin te  anos na edi -

to ra Cultrix, quan do se apo sen tou e pas sou a de di car-se in -

te gral men te a es cre ver. Tinha a saú de frá gil — so bre tu do

em fun ção de um gra ve pro ble ma cir cu la tó rio — e não te -

ria che ga do aos se ten ta  anos se não ti ves se co nhe ci do o

gran de  amor de sua vi da, Dora, bai la ri na ad mi rá vel com

 quem se ca sou em 1952 e cu jos cui da dos o aju da ram a su -

pe rar as ar ma di lhas da na tu re za. Também no  amor Zé Paulo

fa la va bai xo:

Meu  amor é sim ples, Dora,

co mo a  água e o pão.

Como o céu re fle ti do

Nas pu pi las de um cão.

Esses acon te ci men tos, à ex ce ção de Dora, fo ram ape -
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nas os por tos em que te ve de atra car pa ra che gar a ou tro

des ti no — e que te nha che ga do é coi sa que fas ci na. Não

po dia afi nal ter se sa tis fei to com uma das pa ra das, se acos -

tu ma do com  ares e gen tes e ali ter cons truí do pou so? Difícil

não per der o nor te quan do não se sa be bem on de ele fi ca

nem se se es tá pre pa ra do pa ra ele. Na dú vi da, não cus ta va

ter um abri go pro vi só rio on de pu des se ter paz pa ra ima gi -

nar co mo vi ve ria um dia. E aos pou cos cons truí ram, ele e

Dora, uma pe que na ca sa no bair ro de Santo Amaro, que

com o tem po tor nou-se o an co ra dou ro de fi ni ti vo. Em pou -

co  mais de 150 me tros qua dra dos en con tra ram es pa ço pa -

ra bi blio te ca, jar dim, uma pe que na pis ci na,  mais a ca sa,

em que se dis põem ain da ho je lem bran ças de via gens e

ami gos, ré pli cas de es cul tu ras gre gas e te las mo der nas, gar -

ru chas e an ti gas má qui nas de cos tu ra adap ta das a no vos

 usos. Parecia com a vi da de les: uma gran de va rie da de de

coi sas e am bien tes que uma von ta de não im po si ti va sou be

aos pou cos apro xi mar e afei çoar.

Muitos ou tros es cri to res e in te lec tuais bra si lei ros (ou

es tran gei ros que  aqui vi ve ram) con se gui ram so bre vi ver à

mar gem das ins ti tui ções ofi ciais de en si no e pes qui sa.

Possivelmente te nham si do mes mo maio ria até o iní cio dos

 anos 1960 — até pe la au sên cia de ins ti tui ções que os abri -

gas sem —, e a cul tu ra do  país não se ria a mes ma sem a

con tri bui ção de pes soas co mo Monteiro Lobato, Mário de

An drade, Oswald de Andrade, Gilberto Freyre, Caio Prado,

Otto Maria Carpeaux, Anatol Rosenfeld, Bárbara Helio do -

ra, Augusto de Campos, Fausto Cunha, os in te lec tuais (tan -

tos!) li ga dos ao Itamaraty... a lis ta não te ria fim. Sem dú vi -

da, o for ta le ci men to das uni ver si da des e de ou tros cen tros

de pes qui sa te ve um pa pel im pres cin dí vel pa ra a cul tu ra

do  país. Mas a in fluên cia de cres cen te des ses gran des “ama -
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do res” tam bém trou xe à nos sa pro du ção cul tu ral — de par

com os dis cu tí veis ga nhos do ri gor uni ver si tá rio — al gum

de sa mor que, re ceio, dei xou pe lo ca mi nho as pec tos que fa -

 zem fal ta.

Um  país com a pro du ção in te lec tual tão pro fis sio na li -

za da co mo os Estados Unidos ain da se ali men ta de um sem-

nú me ro de es cri to res, crí ti cos e en saís tas não uni ver si tá -

rios. Talvez não te nham  mais o pe so de fi gu ras do por te de

Clement Greenberg, Edmund Wilson, Susan Sontag, H. L.

Mencken, James Agee, Dwight McDonald. Ainda as sim,

 eles con tra põem ao co nhe ci men to uni ver si tá rio uma pers -

pec ti va na  qual a cul tu ra man tém — tal vez uto pi ca men te

— mui to da sua vo ca ção uni ver sa lis ta e de mo crá ti ca.

Quando olha mos  mais de per to a for ma ção de Zé Pau -

lo, es sa ca pa ci da de de ci da dãos co muns im pul sio na rem sa -

be res e ar tes che ga a ser co mo ven te. Não me re fi ro ape nas

a seu avô ti pó gra fo, em cu ja ca sa cres ceu, e a es se con ta to

ín ti mo en tre le tra e ma té ria, es se fas cí nio de dar mul ti pli -

ci da de aos pen sa men tos por  meio de uma ati vi da de ar te -

sa nal e de con vi ver com a ad mi rá vel ten são en tre o chum -

bo das fon tes ti po grá fi cas e a abs tra ção de con cei tos,  idéias

e me tá fo ras. Penso tam bém na im por tân cia que te ve pa ra

ele, ain da em Taquaritinga, um ex-sar gen to da Força

Pública, Antônio Mendonça, ho mem sim ples que se edu -

cou em  meio às cor ren tes de es quer da da épo ca e que, em

fun ção de las, per deu o pos to, vin do a ser pro fes sor de

edu ca ção fí si  ca na ci da de. Com ele, Zé te ve aces so a Górki,

ao ABC do co mu nis mo de Bukharin e a ou tros tex tos mar -

can tes da es quer da da épo ca. Ou en tão, em ou tro ní vel, as

su ges tões for  ne ci das por um ho mem de edu ca ção  mais for -

mal, Os wal  do Elias Xedieh, que vi si ta va pa ren tes em

Taquaritinga e  abria um pou co os ho ri zon tes do nos so qua -
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se ca piau.

Não  creio que tra ce uma vi são ro mân ti ca da for ma ção

do Zé Paulo. Busco en ten der por que cer tas in fluên cias o

con du zi ram, pos te rior men te, a prio ri zar de ter mi na dos as -

pec tos do tra ba lho de es cri tor: cla re za, cor re ção, preo cu -

pa ção com o lei tor, ade qua ção aos  meios em que es cre via

e um qua se des pre zo a qual quer os ten ta ção de bri lhan tis -

mo ou eru di ção. De cer to mo do — prin ci pal men te co mo

crí ti co li te rá rio — Zé Paulo es cre via pa ra pes soas que, co -

mo ele, se re la cio na vam com a cul tu ra de ma nei ra não

pro fis sio nal, e que nem por is so man ti nham com a pro du -

ção ar tís ti ca um vín cu lo su per fi cial. Quando fe cho os  olhos

e bus co uma ima gem for te das rea li za ções do Zé Paulo, me

vem à men te o in fa lí vel “tra du ção, in tro du ção e no tas de

José Paulo Paes” que sem pre acom pa nha va  seus no tá veis

tra ba lhos de tra du tor.

A preo cu pa ção do es cri tor com o pú bli co cer ta men te

tem re la ção com as po si ções po lí ti cas de José Paulo Paes.

Foi nos tem pos de Curitiba — quan do se tor nou ami go de

Dalton Trevisan e de tan tos ou tros li te ra tos da ci da de tam -

bém im por tan tes em sua for ma ção — que ele se apro xi -

mou do Partido Comunista Brasileiro e pas sou a se en vol -

ver  mais di re ta men te com as for mas de or ga ni za ção que

se opu nham às prá ti cas po lí ti cas tra di cio nais do  país. No

en tan to, as con cep ções es trei tas do PC bra si lei ro, tan to em

re la ção à ar te quan to à pró pria so cie da de — sem fa lar da

ir res tri ta de fe sa dos des ca mi nhos da União Soviética —,

lo go o afas ta ram de  seus cír cu los. Mas por to da a vi da Zé

Paulo con ti nuou a se con si de rar um ho mem de es quer da,

e a vi são áci da que ex pres sa va em boa par te de  seus poe -

mas não dei xa lu gar a dú vi das.

Ele cos tu ma va di zer, e não era uma bou ta de, que tra -
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du zia por que não sa bia ler em ou tra lín gua. Quem nun ca

ex pe ri men tou es se di le ma não tem uma no ção for te do

que se ja crí ti ca, tra du ção, aná li se ou in ter pre ta ção — por -

que é sem pre de tra du ções que se tra ta nes sas ati vi da des.

Zé Paulo nun ca apren deu ne nhu ma lín gua de for ma sis te -

má ti ca. Nenhuma. De al gu mas de las, co mo o ho lan dês, se

apro  xi mou por  meios pro sai cos: aque las co le ções de dis cos

que pro me tiam um aces so in do lor a lín guas de pou ca cir -

cu la ção. E no en tan to che gou a re sul ta dos for mi dá veis.

Enfim, des con fio que ele que ria pro var que qual quer um,

des de que mo vi do por um en can to sem li mi te pa ra com

um ob je to cul tu ral, po de ria che gar a re la cio nar-se com ele

de for ma amo ro sa e dig ni fi can te.

Me vem à men te um per so na gem de A náu sea, de Sar -

tre: o ve lho di le tan te que lia to da uma bi blio te ca por or -

dem al fa bé ti ca. Péssimo con tra-exem plo. Para gen te da es -

tir pe do Zé Paulo, o res pei to à cul tu ra (e à or dem al fa bé ti ca)

não ti nha im por tân cia. O que va lia era a ca pa ci da de de es -

tar à al tu ra das  obras que ama va. O gran de pin tor ho lan -

dês ra di ca do nos Estados Unidos Willem de Kooning, de -

pois de mui  to acu sa do de pla giar seu co le ga Arshile Gorky,

 saiu-se com uma res pos ta ir re tor quí vel: “Claro, nun ca nin -

guém gos  tou tanto do Gorky quan to eu!”. Para o Zé Paulo,

a tra du ção era tal vez o mo do  mais no bre de ex pres sar seu

fas cí nio por al guns au to res.

Aqui va le uma nuan ce. Se Zé Paulo era um ho mem

dis  cre to, era tam bém, li te ra ria men te fa lan do, um gran de

las ci vo. Que o di gam  suas tra du ções de Aretino, sua an to -

lo gia de poe sia eró ti ca e tan tas ou tras de vas si dões. As pa la -

vras per ten ciam a ou tros, mas era ele que as es co lhia pa ra

tra du zir. Sua tra du ção pio nei ra e ad mi rá vel de Kaváfis —

fei ta ain da an tes de se apo sen tar — dá a me di da pre ci sa de
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seu ca rá ter e vo ca ção. Poucos poe tas mo der nos sou be ram

apro xi mar, co mo Kaváfis, de ma nei ra ab so lu ta men te ino -

va do ra, his tó ria e li ris mo, Grécia clás si ca e mo der ni da de,

de se jo e mo ral. E is so tam bém era Zé Paulo, qua se co mo

um he te rô ni mo. O poe ta que, em “Ímenos”, che ga a es ta

ten são:

Cumpre  amar in da  mais e so bre tu do

a vo lú pia mal sã que só com da no se con se gue

e que ra ro en con tra o cor po ca paz de a sen tir co mo ela pe de —

que, mal sã e da no sa, pro pi cia

uma ten são eró ti ca que a sa ni da de ig no ra

Esse mes mo poe ta fa zia o elo gio de uma mo ral trá gi -

ca, de  quem pre ci sa rea li zar uma ta re fa jus ta cus te o que 

cus tar, co mo em “Termópilas”:

Honra àque les que Termópilas fi xa ram

em  suas vi das pa ra as de fen der.

Que, ja mais se fur tan do à obri ga ção,

fo ram jus tos e re tos nos  seus  atos,

mas con doí dos, tam bém, e com pas si vos;

ge ne ro sos, quan do ri cos; quan do po bres,

ge ne ro sos ain da com seu pou co,

so cor ren do a  quem pu des sem; pro cla man do

sem pre a ver da de, em bo ra sem nu trir

 ódio al gum por aque les que men tis sem.

E de  mais hon ra se rão me re ce do res

se pre vi ram (co mo tan tos o fi ze ram)

que Efialte [o trai dor] fi nal men te há de sur gir,

e que os me das fi nal men te pas sa rão.
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Conheço pou ca coi sa  mais pa re ci da com o des ti no dos

ho mens jus tos na so cie da de con tem po râ nea. E, no en tan -

to, co mo Kaváfis, Zé Paulo ja mais fez de sua cor re ção mo -

ral um mo ra lis mo, cons cien te de que, por  mais que ele ja -

mos o jus to ca mi nho, “quan do che ga a noi te com  suas

pro mes sas” pas sam a vi go rar ou tros cri té rios. E is so tam -

bém é das pes soas co muns.

Algo de seu es toi cis mo — por que ha via es sa di men -

são ne le — lhe foi im pos to pe la ate ros cle ro se. O gra ve pro -

ble ma cir cu la tó rio o fez aban do nar o ci gar ro (com o  qual

ain da so nha va  mais de dez  anos de pois de lar gar o ví cio),

boa par  te das be bi das al coó li cas (res tou-lhe o vi nho bran -

co, be bi do mo de ra da men te), quais quer ex tra va gân cias ali -

men ta res, des lo ca men tos  mais ar ris ca dos e es for ços fí si cos.

Foi so bre tu do no agra va men to da doen ça que Dora

deu-lhe uma so bre vi da sem a  qual seu pe río do de al for ria

— os dez úl ti mos  anos de in ten sa pro du ção — não te ria

exis ti do. No en tan to, es se  item re quer  mais pre ci são. Dora

não era ape nas a com pa nhei ra que, por co nhe cer pro fun -

da men te o cor po hu ma no, e por  amar Zé Paulo, obri ga va-o

a exer cí cios, die tas e a man ter dis tân cia dos ví cios. Ela —

que nos  anos 50 foi uma das bai la ri nas  mais avan ça das de

São Paulo, que se ini ciou na dan ça pa ra ven cer uma pa ra -

li sia in fan til, ain da dá au las de gi nás ti ca e até ho je fu ma

co mo um tur co — in tuía co mo nin guém o pro je to di fu so

que mo via o ma ri do e, por ad mi rar es sa in ten ção al go ta -

tean te, apoia va-o in te gral men te. Mesmo por que, nas  suas

ati vi da des — mui tas, to can tes e que fi cam pa ra uma pró -

xi ma his tó ria —, Dora rea li za va um mo vi men to se me lhan -

te ao do Zé Paulo, o do ano ni ma to com pas si vo que acre di -
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ta na per ma nên cia de um nú cleo de jus ti ça em  meio à so -

cie da de do lu cro, e que for mi da vel men te se com praz com

o sen ti men to de jus ti ça rea li za da, ain da que em es ca la mo -

des ta. Con tudo, sem ela Zé Paulo não te ria al can ça do a se -

re ni da de pa ra tra ba lhar:

Como sub me ter

O de se jo ao fa do,

Se to do o pra zer

Ri da cau te la,

Ri do cui da do

Que o  quer pren der?

Vou des preo cu pa do,

Dora, tão des preo cu pa do,

Que nem sei mor rer.

E en tão, com o agra va men to da doen ça, es se ho mem

dis cre to e pon de ra do te ve um de  seus pou cos mo men tos

de ex ces so, ain da que in vo lun tá rio e par ti cu lar. A cir cu la -

ção pre ju di ca da pe la doen ça le vou à gan gre na de uma das

per nas. As to xi nas ge ra das pe la ne cro se se es pa lha vam pe -

lo or ga nis mo e pro vo ca vam sur tos de de lí rio tão for tes que

ele mal sa bia dis tin gui-los da rea li da de. Com a am pu ta ção,

Zé Paulo vol tou a sua vi da de sem pre. Da doen ça fi cou um

poe ma no tá vel, À mi nha per na es quer da:

Longe

do cor po

te rás

do ra van te

de ca mi nhar so zi nha

até o dia do Juízo.
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Não há

pres sa

nem o que te mer:

ha ve re mos

de opor tu na men te

te al can çar.

Na  pior das hi pó te ses

se che ga res

an tes de nós

dian te do Juiz

co ra gem:

não  tens cul pa

(lem bra-te)

de na da.

Os  maus pas sos

 quem os deu na vi da

foi a ar ro gân cia

da ca be ça

a afoi te za

das glân du las

a in cu rá vel ce guei ra

do co ra ção.

Os tro pe ços

deu-os a al ma

ig no ran te dos bu ra cos

da es tra da

das ar ma di lhas

do mun do.
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Quase to da a pro du ção poé ti ca de José Paulo an te rior

a es se li vro — Prosas se gui das de  odes mí ni mas — se ca rac te -

ri za va por epi gra mas ex tre ma men te eco nô mi cos e irô ni -

cos, de cer ta for ma se me lhan tes a sua in ser ção no mun do.

A par tir daí, o poe ta pa re ce ter se da do o di rei to de  abrir a

por  ta a um nar ra dor  mais lí ri co, que no en tan to ja mais

dei xou de la do a iro nia dos ver sos an te rio res, co mo a pró -

pria ho me na gem a sua per na es quer da de mons tra.

Essa tra je tó ria de vi da des con tí nua — mas que sou be

con du zir a uma si tua ção em que afi nal Zé Paulo pro du ziu

de for ma im pres sio nan te nos dez  anos de al for ria — ga -

nha ria uma ver são pos ti ça se fos se mos tra da co mo um mo -

vi men to se re no, de al guém que vis lum bra, ao fim das ma -

ze las, a paz que tan to al me ja ra. Ao con trá rio (e ape nas

Dora tes te mu nhou is so), fo ram  anos de an gús tia, por que

aque les dez  anos de fim de ca ti vei ro po diam não che gar.

Mais: se ele se sa tis fi ze ra com uma for ma ção trun ca da, tí -

pi ca dos au to di da tas, o tem po per di do na in dús tria far ma -

cêu ti ca ou na edi ção de li vros — mui tos de les da  maior

im por tân cia, so bre tu do pa ra os es tu dos li te rá rios — rou -

ba va um tem po que, bem ou mal, ele sa bia que po de ria

es tar sen do em pre ga do em sua for ma ção.

Não há ila ção  mais di fí cil do que aque la que apro xi ma

a bio gra fia e a  obra de um au tor. Numa pas sa gem co mo -

ven te, fa lan do de Cézanne, Merleau-Ponty diz que o me -

lhor de um ar tis ta de ve ser bus ca do em sua  obra. É ne la

que as in ca pa ci da des pes soais de al gu ma for ma se re di -

mem, que os nos sos li mi tes fa zem vis lum brar al go  maior

do que se con se guiu ser, e por is so as  obras pre ci sam ga -

nhar a luz do dia. Neuróticos re ni ten tes dei xa ram tra ba -

lhos ad mi rá veis. Cézanne, por exem plo. São os pe ca do res

que en ten dem de sal va ção. Não os ca ro las.
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Realmente, com fre qüên cia — e  quem não vi veu es sa

ilu são dei xou de en ten der a si pró prio — ten de mos a apro -

xi mar, até por ge ne ro si da de, a gran de za de uma  obra ao

ca rá ter, igual men te no bre, de seu au tor. Do mes mo mo do,

 quem não pas sou por es sa de si lu são, por es sa dis cre pân cia

tão cor ren te, dei xou de ex pe ri men tar uma das dis so nân -

cias  mais re ve la do ras da al ma hu ma na. No Zé Paulo, es sa

an gús tia con du ziu a uma po si ção to can te: em qua se tu do o

que fez — à ex ce ção tal vez dos poe mas — no ta-se a preo -

cu pa ção em dia lo gar com aque les que, co mo ele, li dam

com a ar te e a cul tu ra amo ro sa men te, em bo ra com li mi tes

e mes mo in ge nui da de. Todo seu ex ten so tra ba lho de crí ti -

co li te rá rio e tra du tor tem uma preo cu pa ção for ma do ra

no tá vel.

Não que ele, nos  anos de li ber da de, não ou sas se: no

Fo lhetim, antigo suplemento da Folha de S.Paulo, no  qual

mui to co la bo rou nos  anos 80, che ga va a su ge rir, e com

 idéias bri lhan tes, te mas que uni fi ca vam to da uma edi ção.

Como quan do pro pôs que se rea li zas se um nú me ro so bre

Fran kens tein — a prin cí pio um te ma pou co ins ti gan te, mas

que na sua su ges tão apa re cia co mo o pri mei ro, e tal vez

úni co, mi to mo der no, a fi gu ra que sin te ti za va inau gu ral -

men te o me do do ho mem mo der no dian te da re vo lu ção

tec no ló gi ca e das pos sí veis mons truo si da des que ela po de -

ria  criar. Massa! Mas tam bém acei ta va cor rer ris cos — ele,

já um se nhor res pei tá vel —, co mo quan do te ve pa pel cen -

tral num nú me ro fal so do su ple men to, no  qual es cre veu

um ar ti go ines que cí vel so bre o ar tis ta ine xis ten te que se

tor nou ver da dei ro pe las de man das ro mân ti cas: Ossian, o

bar do gaé li co. Todos os ou tros en saios su pos ta men te fa la -

vam de ar tis tas ver da dei ros que o tem po apa ga ra, jus ta -

men te por não cor res pon de rem a ex pec ta ti vas con tem po -
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râ neas. Foram mui tos os in te lec tuais de pres tí gio que se

re cu sa ram a par ti ci par des sa mo le ca gem. Não o Zé.

Mais pa ra o fi nal da vi da, es sa preo cu pa ção for ma do -

ra se orien tou pa ra a rea li za ção de poe sias in fan to-ju ve nis,

sem pre acom pa nha das de ilus tra ções que  eram dis cu ti das

ca ri nho sa men te com  seus au to res. O su ces so des ses li vros

su pe rou tu do o que ele ti nha pu bli ca do an tes. Em par te

pe la for te de man da por es se ti po de li vro. Em par te pe la

al ta qua li da de. No que in te res sa,  mais uma vez fi ca va cla -

ro que seu ne gó cio era for mar. Muitas ve zes dis cu tiu com

ami gos pró xi mos sua te se de que a li te ra tu ra de en tre te ni -

men to era um de grau pa ra a al ta li te ra tu ra. Ele acre di ta va

nis so, ain da que nun ca te nha pro pria men te se me ti do por

es sas ve re das.

“Não dá pa ra es cre ver de fra que, mas tam bém não tem

ca bi men to es cre ver de pi ja ma” — es sa fra se, que re pe tia

com al gu ma cons tân cia, tal vez re su ma bem o es pí ri to de

sua atua ção co mo es cri tor. Zé Paulo acabou con quis tan -

do — por mé ri to de  seus tex tos — es pa ço na mí dia, sem

nun ca adu lar  quem  quer que fos se. Ao con trá rio, ti nha um

ze lo pro fis sio na lís si mo com  seus tex tos — quan do lhe en -

via vam um re ci bo em que se di zia que o pe rió di co pas sa va

a ser pro prie tá rio do tra ba lho, ja mais as si na va. Sempre ba -

ta lhou pa ra ter uma por cen ta gem nos tex tos que tra du zia

(ou se ja, não os ven dia) e tra ta va com as pe re za  quem lhe

su pu ses se um ve lhi nho se nil ne ces si ta do de ex po si ção na

mí dia.

Não tra ta va a uni ver si da de com des dém — al guns de

 seus gran des ami gos es ta vam lá, co mo Alfredo Bosi e Mas -

saud Moisés, en tre ou tros —, che gou a dar cur sos na USP e

na UNICAMP, e real men te pa re cia não se ilu dir com as gló -

 rias pas sa gei ras que a pre sen ça em jor nais e re vis tas lhe
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con  ce diam. Tratava os  mais jo vens que o fre qüen ta vam

com uma fran que za ter na, pro cu ra va ame ni zar ne les as

an gús tias por que ele mes mo pas sa ra e não os ilu dia com

su ces sos e re co nhe ci men tos fu tu ros. Sua com pa nhia era

um pou co a ga ran tia de que a sim pli ci da de e a mo dés tia

fa ziam sen ti do, e de que a se de de no mea da tal vez fos se a

 pior for ma de ser vi dão. À sua ma nei ra, afir mou um mo do

sui ge ne ris de tra ba lhar com ar te e cul tu ra, al go pou cas ve -

zes fei to no  país, e is so, con ve nha mos, ani ma  mais que mui -

 ta re tó ri ca edi fi can te.

José Paulo Paes mor reu há dez  anos, e de tes ta ria ser

lem bra do por um nú me ro par. Justo ele, que até nas per -

nas con ten tou-se com um nú me ro ím par.

São Paulo, ou tu bro de 2008
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