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Caro leitor, Tempo	vida	poesia:	Confissões	no	rádio por pouco não 
veio a lume. O risco deveu-se à irreprimível desorganização da 
entrevistadora, responsável pelas cópias em papel, e a quem 
Drummond apresenta como “minha amiga”, sem nada mais 
acrescentar. 

Supõe-se que conhecer o mínimo da biografia de Lya Ca-
valcanti ajude a entender o tom da conversa e o modo como a 
jornalista conduz o diálogo, levando o poeta, sempre reservado, 
a uma entrega incomum na sua vida de poucas falas públicas. 

Imagino que, ao passar de um capítulo a outro do livro, o 
leitor não deixe de ficar intrigado com a falta de cerimônia da 
entrevistadora. Tal desenvoltura certamente não se credita à 
experiência que Lya trouxe de Londres, onde fora acompanhar 
o marido, o jornalista Geraldo Cavalcanti, e acabou integran-
do a equipe do Serviço Brasileiro da bbc como correspondente 
durante a Segunda Guerra, fazendo transmissões radiofônicas 
para o Brasil sobre o cotidiano da cidade durante o conflito. 
Mais que desembaraço, as perguntas irreverentes e desafiado-
ras que faz ao poeta sugerem que a relação dos dois vai além de 
colegas de profissão.

Com o final da guerra, em 1945, Lya voltou ao Brasil. Aqui ela 
garantiu o cargo de secretária do presidente da Câmara dos De-
putados do Rio de Janeiro e, em 1947, retornou a Londres, onde 
ficou por mais dois anos. De novo no Rio, em 1949, fez palestras 
na então pra-2, depois Rádio Ministério da Educação, sobre a sua 
experiência como correspondente. Foi nessa época que o jorna-
lista e poeta Odylo Costa Filho a apresentou a Drummond. 

De palestras, Lya ampliou a colaboração na rádio ao assumir 
uma crônica radiofônica diária de sete minutos, lida no progra-
ma Dois	Dedos	de	Prosa. Corria o ano de 1950. Diferentemente 
do tempo na bbc, quando os textos eram semanais e o esforço 
de guerra dava sentido a tudo, a radialista sofria para dar conta 

201103_cda_tempo vida poesia_miolo_graf.indd   99 03/11/20   18:50



100

do recado na pra-2. Tinha consciência de que o hábito de adiar 
era seu maior defeito, e, fiel à lendária procrastinação, estava 
sempre atrasada. Não era incomum que terminasse o texto já 
mesmo diante do microfone, com o programa entrando no ar. 

Um acaso levou-a, certa vez, a presenciar o sofrimento de 
um burro, soterrado em um buraco. O episódio não só virou 
tema do programa como, a partir daí, ela não mais deixaria de 
se interessar pela condição dos animais. Lya, sempre torrencial, 
abusaria do tema no microfone do Dois	Dedos	de	Prosa. 

Aconteceu que, em 9 de janeiro de 1954, com a crônica “A 
pipa”, Drummond começou a atividade de cronista no Correio	
da	Manhã. Sensível à causa dos bichos, durante longo período 
fez com Lya uma espécie de dobradinha oral e escrita a favor 
dos animais: ela na Rádio Ministério, ele no Correio. Enquanto 
a primeira tratava de questões emergenciais, práticas, o cronis-
ta refletia sobre a natureza do gato ou do cachorro. Um mês 
depois de assumir a coluna, ele publicou, por exemplo, “Os 
bichos”, em 7 de fevereiro de 1954, reproduzida no Jornal	do	
Brasil em 19 de setembro de 1969 sob o título “Do amor aos 
bichos”; “Suípa”, de 13 de junho de 1957; “Inácio: onde?”, de 30 
de julho de 1959, e depois incluída em Cadeira	de	balanço com 
o título de “Perde o gato”. “Amar os animais é uma espécie de 
ensaio geral para nos amarmos uns aos outros”, escrevia ele 
em “Gente, bicho”. Isso para citar apenas cinco das dezenas de 
textos em prosa que escreveu sobre o tema, mas sem deixar 
de mencionar a “Elegia a um tucano morto”, composta em 31 
de janeiro de 1987 e oferecida ao neto Pedro como presente de 
aniversário. Foi o último poema que escreveu e está incluído 
em Farewell, de 1996.

Ali por volta de 1958, Lya passou a colaborar na coluna “En-
tre bichos: Notícias da Suípa”, no Correio	da	Manhã. Não assi-
nava o texto, como continuou a não assinar a partir de 1960, 
quando a coluna, geralmente na página 12, mudou o título para 
“Correio dos Bichos”. 

Vem da camaradagem a favor dos animais o “Meu capanga” 
com que Lya tratava o amigo em bilhetes encontrados no Ar-
quivo-Museu de Literatura da Fundação Casa de Rui Barbosa, 
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guardião da maior parte dos documentos do poeta. Ali também 
se encontra um jornalzinho de oito páginas, mimeografado, in-
titulado A	Voz	dos	que	Não	Falam, que estreou em 4 de outubro 
de 1970. Os diretores: Carlos Drummond de Andrade e Lya Ca-
valcanti. No	Voz, Drummond ficou pouco tempo: levava a sério 
a empreitada e não suportou os atrasos de Lya, que entre 1970 e 
1978 só conseguiu manter precária regularidade anual. 

No mesmo ano de 1954 em que Drummond entrou para o 
Correio, de onde só sairia em 1969, quando se transferiu para 
o Jornal	do	Brasil, foi criado, na pra-2, o programa Quase	Me-
mórias, cuja singularidade ressalta na série de oito entrevistas 
dominicais que ele concedeu a Lya. À amiga ele abriu o coração, 
na sincera crença de que “de tudo fica um pouco”, como no poe-
ma “Resíduo”. 

Antes de seguirmos, é bom lembrar que Drummond não 
era dado a entrevistas. Autodenominou-se um urso-polar. “Tu-
do o que tenho a dizer está nos meus livros”, repetia ele quan-
do o jornalista, escritor e pesquisador Sérgio Cabral lhe pedia 
entrevista para O	Pasquim. Suas opiniões estavam nas mais de 
6 mil crônicas que, durante exatas três décadas, publicou no 
Correio	da	Manhã e no Jornal	do	Brasil, de onde se despediria 
em 29 de setembro de 1984, com a crônica “Ciao”. A partir daí, 
quando completou 81 anos, passou a dar declarações a jornais 
e televisão. Poucos dias antes de morrer, em 17 de agosto de 
1987, respondeu às 76 perguntas que lhe fez o jornalista Gene-
ton Moraes Neto, publicadas na íntegra e como parte de uma 
reportagem biográfica em Dossiê	Drummond. 

Salvo raras exceções, como na vez em que deu entrevista a 
Homero Senna, em 1944, incluída em República	das	letras, ou 
nas reunidas na série Encontros, da editora Azougue, ficaram 
famosas as suas discretas, mas firmes, negativas à imprensa. 
Portanto, o longo depoimento concedido a Lya Cavalcanti, gra-
vado em 1954 para o Quase	Memórias, pertence a um período 
em que não era fácil ouvi-lo falar em público.

Diante da entrevistadora, era o autor dos versos de Alguma	
poesia, de 1930, Brejo	das	almas, de 1934, Sentimento	do	mundo, 
de 1940, o amigo e consagrado poeta de A	rosa	do	povo, de 1945, 
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que a ela dedicou um exemplar assim: “Para Lya/ domadora de 
bicho brabo,/ consoladora de bicho manso,/ do bicho do mato/ 
Carlos”. Já não brincava mais de modernismo, declara nesta 
conversa radiofônica. Conhecia a glória. E a glória, segundo 
ele, “cheira a mofo”. Admitia que entrara para os compêndios, e 
“nos compêndios, nos tornamos defuntos importantes”. Entre-
vistado e entrevistadora estavam de acordo.

No primeiro capítulo, como provocação inicial, Lya atribui-
-lhe — logo a ele, tão reservado — falta de gosto em abrir sua 
vida diante de todo o mundo, ao que o amigo, entrando no jogo, 
responde, não sem menor mordacidade: seria a dele “menos 
publicável do que a dos outros?”.

Lya insinua, faz pouco-caso, desafia. Imagino como os dois 
se divertiram ao estruturar o programa. A longa conversa ob-
serva a definição do próprio Drummond, no capítulo v: “Em 
suma, o jornalismo é uma escola de clareza de linguagem, que 
exige antes clareza de pensamento”. É o que se comprova neste 
livrinho de caráter memorialístico precioso. 

O modernismo, como era de se esperar, foi assunto de mais 
de uma sessão. A pedra também, naturalmente: o poeta decla-
ra sentir falta do tempo em que, atacado por causa do poema 
“No meio do caminho”, garotos de escola vinham entrevistá-lo 
para entender a repetição monótona dos versos. A esse respeito, 
há, no capítulo ix, uma revelação importante: quando ele conta 
que a pianista Lúcia Branco, ao tentar distrair um sobrinho que 
estava doente, disse-lhe os versos achando que poderia causar 
riso, e o que ouviu do menino foi o seguinte: “A senhora acha 
isso engraçado? Eu acho sério, me faz sentir uma coisa…”. Esta-
va explicado o sentido de “No meio do caminho”, e o poeta não 
se julga merecedor do reconhecimento. A entrevistadora não 
perdoa a modéstia: era “charminho”. 

A serenidade que revela no depoimento a Lya a respeito des-
se que se constituiu escândalo literário nacional contrasta com 
a dedicação que o fez, durante décadas, colecionar, obsessiva-
mente, todas as críticas que saíram na imprensa sobre o poe-
ma desde sua primeira publicação, na Revista	de	Antropofagia, 
em 1928. Reuniu-as no livro Uma	pedra	no	meio	do	caminho:	
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Biografia	de	um	poema, de 1967, que seria reeditado, em versão 
ampliada, pelo Instituto Moreira Salles em 2010.

A aparente despretensão da conversa em Tempo	vida	poesia 
não esconde um dado relevante da historiografia literária brasi-
leira: a ocasião em que Drummond conheceu Manuel Bandeira. 
O momento em que os dois ficaram frente a frente, pela primei-
ra vez, no encontro promovido pelo também poeta Rui Ribeiro 
Couto, na sua casinha cor-de-rosa na cidade mineira de Pouso 
Alto, onde o poeta de Pasárgada passava o verão. Uma carta de 
Bandeira a Mário de Andrade de 7 de fevereiro de 1926 prova que 
o tête-à-tête se deu nesse ano, quando Drummond ainda não ha-
via publicado Alguma	poesia, mas Bandeira já era o conhecido au-
tor das Poesias	completas, de 1924, livro que acrescenta o inédito 
O	ritmo	dissoluto aos já editados A	cinza	das	horas (1917) e Carna-
val (1919): “Era um poeta municipal, diante de dois federais”, diz 
Drummond no capítulo xviii, justificando sua encabuladíssima 
atuação no almoço oferecido por Couto. Outras informações so-
bre esse encontro de bambas hoje estão disponíveis nas cartas 
dos poetas publicadas há poucos anos: Correspondência	Mário	de	
Andrade	&	Manuel	Bandeira, pela Edusp, e Carlos	&	Mário, pela 
Bem-Te-Vi. Ainda assim, está preservada a originalidade da ver-
são de Drummond em Tempo	vida	poesia. 

Ao final da oitava sessão de entrevistas, ficou combinado 
que Lya entregaria a Drummond cópias dos textos, que ela dati-
lografara. Mas a velha procrastinação, ameaçando qualquer pro-
jeto, fez com que ela demorasse demais a entregá-las. Não fosse 
a insistência de Maria Julieta, filha de Drummond, que morava 
em Buenos Aires e reivindicava o material, e de Dolores, que 
visitava a filha na capital portenha — sem esquecer que fitas 
gravadas eram reaproveitadas, anulando o conteúdo anterior —, 
Tempo	vida	poesia teria desaparecido. 

Lya, deixando sempre para amanhã, tendia a dar sumiço no 
papelório. Escrevia a Drummond dizendo que a cópia estava 
pronta, mas em seguida mandava um bilhete confessando que 
tinha pregado “mentira de esperança”. Enfim, no dia 6 de julho 
de 1954, cumpriu o compromisso:
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Velho poeta,

Só agora (perdão, perdão) acabo de pôr no correio as “quase 

memórias” para Maria Julieta. De tão desmoralizada que me sin-

to, mando o recibo como comprovante. Nem sei se a Dolores já 

está de volta, e faltou coragem para perguntar. 

[…] Se e quando houver ânimo, faça uma revisão geral para 

publicação, que eu me comprometo a tirar novas cópias no prazo 

improrrogável de um mês. Juro pelas minhas crônicas (a coisa que 

no momento mais sangue me custa) que, ao ler os programas de 

novo, enquanto copiava, achei neles coisas magníficas, que não 

podem ficar perdidas. Sei que você é muito rico e pode dar-se ao 

luxo de desperdícios, mas o público não pode.

[…] Você acabará se convencendo de que eu e a justiça tarda-

mos mas chegamos. 

Um abraço 

 Lya

Está claro que Drummond não daria crédito à promessa 
de Lya. A essa maravilhosa perdulária ele não entregaria mais 
seus depoimentos — não fosse ele o arquivista nato que guar-
dou papéis, cartas e recortes de jornal em pastas muito bem 
organizadas, o bibliotecário intuitivo que fazia fichas de seus 
livros e do lugar que ocupavam nas estantes de casa. 

Com o material na mão, a primeira ideia de assegurar per-
manência das entrevistas foi publicá-las na sua coluna do Jornal	
do	Brasil, que saía três vezes por semana. Aí distribuiu o con-
teúdo das oito sessões em 21 capítulos, da mesma forma que 
os publicaria em Tempo	vida	poesia, cuja edição princeps é de 
1986, seguida de uma de 2008, prefaciada por Luiz Ruffato. 
Com exceção da primeira coluna, em 15 de outubro de 1977, 
que tem como título “Confissões no rádio — i”, e não “Mal, 
obrigado”, como no livro, ou, poucas vezes, de pequeníssimas 
alterações na abertura, jornal e livro reproduzem os mesmos 
textos. No JB, os títulos vêm precedidos de “Confissões no rá-
dio” e o número. Como naquela época Drummond escrevia 
três vezes por semana, em 1o de dezembro 1977 ele punha fim 
à série “Confissões no rádio”. Por um erro do jornal, que repete 
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o número xi no capítulo “Nava e o chope entre amigos”, quan-
do, na verdade, seria o xii, a edição em jornal acaba com vinte 
capítulos ao final, e não com 21, como no livro. 

Em nota introdutória a Tempo	vida	poesia, o poeta registra 
que se tratou de um “papo radiofônico”, de uma “simples ex-
periência de preencher um tempo/programa com lembranças 
da vida literária”. Na verdade, mostrou-se à vontade com as pro-
vocações de Lya e fez revelações importantes sobre si mesmo e 
sobre a literatura. Do ponto de vista pessoal, destacam-se o ceti-
cismo e a ironia de sua geração em Belo Horizonte, menciona-
dos no capítulo vii, além da confissão dos impulsos negativos 
na juventude, o que faz com que Lya o considere “aprendiz de 
terrorista”. É o à vontade dos dois que surpreende o leitor e tor-
na a conversa saborosa. Sem a formalidade habitual, Tempo	vida	
poesia, de conteúdo palpitante e livre de afetação, é uma dessas 
pepitas que podem escapar aos olhos dos apressados. 

A julgar pelo desregramento de Lya, não é arriscado supor 
que Drummond seja o autor do roteiro. A sequência cronoló-
gica e o destaque de algumas questões certamente refletem o 
olhar do entrevistado, o que não significa dizer que Lya tenha 
deixado de opinar. O que nela sobrava em competência, faltava 
em organização, mas brilho não deixava de ter.

De qualquer modo, na dedicatória que escreveu no exemplar 
de Tempo	vida	poesia que deu a Lya lê-se:

Querida Lya: 

O ex-en (ou in) fartado sentiu fundo as doces vibrações do seu 

carinho, que o ajudaram a recuperar-se. Muito e muito obrigado. 

Este livro não é meu; é nosso: está cheio da sua presença jo-

vial e amiga, e me deu uma bruta saudade daquele tempo em que 

brincávamos de rádio e tudo parecia mais simples na vida. Rece-

ba-o com um beijo enternecido do seu velho amigo

 Carlos

 Rio, 5.xii.86. 

Quem hoje encontrar, no Correio	da	Manhã, a crônica “L. C.”, 
de 2 de junho de 1960, saberá de quem o poeta-cronista está 
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falando. Ou, mais inteiramente, em “Lya, a louca admirável”, 
no Jornal	do	Brasil de 15 de janeiro de 1976.	

Em nova edição que acentua seu valor memorialístico, Tempo	
vida	poesia volta às prateleiras, onde — espera-se — deixará im-
pregnado o frescor, a inteligência e a vivacidade de uma conversa 
entre dois jornalistas amigos tão diferentes em suas personali-
dades quanto afinados no que há de humano e intelectualmente 
essencial. 
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