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       O poeta não será mais que memória fundida nas  
memórias, para que um adolescente possa dizer-  

                    nos  que  tem  em  si todos os sonhos  do  mundo,  
como se ter sonhos e  declará-lo  fosse  primeira  
invenção  sua.   Há  razões  para  pensar  que  a 
língua é, toda ela, obra de poesia. 

              José Saramago 





À minha mãe, Laura, cuja bagagem para visitar-me     
não ficou pronta a tempo. Saudade... 
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Prefácio 

Mundo,  mundo  vasto  mundo, mais vasto é meu coração... que  para  percorrer  
este  mundo necessitamos  de  uma  bagagem,  seja  material, com  lembranças  ou 
bagagem de  conhecimentos, experiências  pessoais, pouco que seja,  temos  que  ter  para 
enfrentar as distâncias e não  perder a identidade das nossas raízes. Jamile do Carmo, em 
seu fabuloso texto de sátira, nos leva a uma viagem de estilo geopoético, cosmopoético, 
que ela divide em duas partes: Partida e Chegada. Na partida,  ela  nos  apresenta  uma 
personagem  que  faz  um  jogo de  palavras com todos os Estados brasileiros, mostrando  
que  decidiu  emigrar  do Brasil.  Mesmo com certa  dor no  coração e sabendo  dos  
obstáculos  do  desligamento familiar, da terra, desconhecimento do idioma, da  cultura... 
a decisão da partida é forte e tomada encarando os desafios da viagem, onde chega o 
emigrante, seus sonhos e sua bagagem. 

Na  chegada, o  encontro do outro, um  país estranho,  onde o  emigrante  enfrenta 
a primeira barreira: a alfândega, momento em que o funcionário manda abrir a mala para 
ver o que vem trazendo e aí estão todas as coisas proibidas: plantas, animais, bebida 
alcoólica, comida, obras de arte etc, mas que nada mais são do que poemas que de certa 
forma aludem simbolicamente aos itens. O emigrante deixa entrever, assim, que sua 
bagagem na verdade é seu legado cultural juntamente com as memórias da sua terra, da 
natureza, também sua riqueza artística, sua gastronomia, suas raízes. 

Com excelente estilo, Jamile nos faz percorrer versos de grandes nomes da 
literatura e música brasileiras, entre outros Drummond de Andrade, Gonçalves Dias, 
Mário Quintana, Olavo Bilac, Clarice Lispector, Gonzaguinha, os quais expressam em 
palavras, no contexto, os  sentimentos do emigrante  brasileiro que parte decidido a 
enfrentar novos rumos, levando consigo a saudade da sua terra, do seu “povo varonil” 
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para a nova vida e ganhando outras bagagens de conhecimento pela frente. 

Quando quem emigra pega sua bagagem, pega também a estrada da mudança e 
esta ruptura pode acabar sendo parcial ou total, envolvendo os distanciamentos geográfico, 
familiar e cultural. Deixa-se sua própria terra para ir em busca do que pensa ser melhor, 
muitas vezes ainda sob o temor da deportação ou de ter suas coisas confiscadas. Porém, 
com certeza serão guardadas em sua bagagem-memória a cultura, as tradições, mostrando 
que nem tudo lhe pode ser tirado. 

A bagagem, em forma de sátira, traz em si a tristeza, a alegria e o lirismo que 
expressam o sentimento do emigrante que está disposto a enfrentar os desafios da viagem, 
e como diz a viajante: Seguimos eu, meus sonhos e minha bagagem... Afinal, não sou feita 
de açúcar. Como brasileira não desisto é nunca! 

Prof. Roberto Khatlab 
Universidade Espírito Santo de Kaslik (USEK), Beirute, Líbano   

Diretor do Centro de Estudos e Culturas da América Latina (CECAL) 
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A bagagem 
 
 

 

                          
  I- A  partida 

 

 
  Mundo, mundo vasto mundo, 
  mais vasto é meu coração... 
  
  Que me perdoe o poeta Drummond 
  Mas, olha, não tem jeito não: 
  Vasta mesmo era minha necessidade 
  Tanto que ficou maior que a saudade 
 
  Ela era tão vasta que devastava 
  Arrebatando tudo o que passava 
  Desertei então do clã “povo varonil“ 
  Decidindo ir embora do Brasil 
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  Encarando os desafios da viagem 
  Seguimos eu, meus sonhos e minha bagagem 
 
  E assim pensava noite e dia: 
  Ceará que sim, Ceará que não? 
  E quando me perguntaram: Bah!...ia? (Bahia) 
  Respondi: Bah! Fui, meu irmão! 
 
  E em meio a risos e muitos prantos 
  Fui apelando para todos meus santos: 
  Valei-me São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo 
  Amém! Axé, saravá...pataxó! 
  Pois nessas horas, meus filhos, ó: 
  Globaliza-se tudo mesmo, sem dó! 
 
  Mas fui levando recordações felizes 
  Dos meus dias na Terra Brasilis: 
  As cidades, os mares, rios...tudo tão ligeiro 
  Ah! Via Rio de Janeiro a janeiro 
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  Rios Grandes do Norte e do Sul 
  Águas claras, céu azul 
  Recordações tão boas... 
  Mas não apenas fui a rios 
  Eu também fui Alagoas! 
 
  Na ida, disse-me a mãe com olhar de socorro: 
  Vai se meter é num “mato sem cachorro“! 
 
  E lá tenho medo de mato, mãe. Sou forte! 
  Atravessei mato fino, Mato Grosso do Sul ao norte 
  Seguindo sempre firme em meus fins 
  Saindo em meio a Palmas...Palmas tão Tocantins! 
 
  Porque, afinal, no decorrer da caminhada 
  Você tem que acreditar em sua jornada 
  E o importante é Amapá...“amá pá“ caramba! 
  Porque amar pouco não adianta 
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  Amar vilas, becos, mesmo “amá as zonas“ (Amazonas) 
  Embora um tanto Acre, não importa, até Roraima! 
  Então amai, simplesmente amai, amai! 
  Melhor um sorriso ao invés de tanto ai! 

  Minha mãe seguia criticando minha sina: 
  Estes gringos só querem é pegar “as mina“! 
  Mas “as mina“, em geral... as Minas Gerais 
  São como eu, bastante batalhadoras 
  Pessoas honestas, empreendedoras 

  Nunca esperei que tudo seria um mar de rosas 
  Mas cansei só de enxurrada de espinhos 
  Não acredito em vida só de poesia e prosas 
  Mas o que custa mais flores nos caminhos? 

  Não precisava ser um mar de rosas não 
  Nenhum mar grande...mar... Maranhão! 
  Podia ser simplesmente assim, ó: 
  Somente um mar...Marajó 
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  Mas não importa! Nos desafios da viagem 
  Seguíamos eu, meus sonhos e minha bagagem 

  Enfim, cheguei morrendo de tensão! 
  Vocês sabem como é que é: 
  Com o coração na mão 
  E o estômago lá no pé! 

  Passava na fila parecendo um zumbi 
  Que se me dissessem: Piauí! 
  Piava nada! Só batendo a cachuleta 
  Até que me mandaram Pará! 
 
  Paraná rua, “pará“ na sarjeta? 
  Para onde é que vou? 
  Paraíba, para abajo...qué sé yo? 
 
  E foi então que falando um fluente Portunhol 
  Já com não sei quantos calmantes e Pantozol 
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  Que disse: Un momentito, mi señor 
  Soy de la tierra del gran Pernambucodonosor! 
  Menino, nem sei como, mas funcionou! 
 
  E ele deu um sorrisinho de soslaio, 
  A cara mais cínica que a de lacraio 
  E quando lhe perguntei: Go, yes? 
  Respondeu-me: Não! É Goiás! 
 
  E nesse drama todo de vai ou vem 
  Era um meio brasuca também! 
  Chegando cheia de emoção 
  Em meio a desespero e preces 
  Uma amiga a esperar no portão 
  Já me passa logo um SMS: 
 
  OK, vamos, é frio, mas pode Sergipe? 
  Minha filha, até estando com gripe! 
  Pode ser jipe, UFO, carrinho de mão 
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  Até sem roda, rodinha, Rondônia... 
  Não vou fazer a menor questão 
  Por favor, sem cerimônia! 
 
  Só queria mesmo era passar 
  Construir, viver, recomeçar 
  Ver a vida num outro avesso 
  Sendo côncavo ou convexo 
  Mas ao menos um recomeço! 
 
  E encarando os desafios da viagem 
  Chegamos eu, meus sonhos e minha bagagem! 
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  II- A chegada 
 

  Funcionária da alfândega:      
 
      – Ei, você aí! Vem aqui para a sala 
  Andando, abre logo a mala! 
  Reclamar não adianta... 
  O que é isso: Meu Deus, PLANTA??! 
 
  “Barbaridade, tchê!“ Calma, sem gritarias 
  É uma palmeira, do amigo Gonçalves Dias: 
 
  Minha terra tem palmeiras,  
  Onde canta o Sabiá;  
  As aves, que aqui gorjeiam,  
  Não gorjeiam como lá. 

  Nosso céu tem mais estrelas,  
  Nossas várzeas têm mais flores, 
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  Nossos bosques têm mais vida,  
  Nossa vida mais amores. 

  Em cismar, sozinho, à noite 
  Mais prazer eu encontro lá; 
  Minha terra tem palmeiras, 
  Onde canta o Sabiá 

  Não permita Deus que eu morra,  
  Sem que eu volte para lá;  
  Sem que desfrute os primores  
  Que não encontro por cá;  
  Sem qu'inda aviste as palmeiras,  
  Onde canta o Sabiá. 
 
       – Confiscado! 
  Agora já é demais, que entraves! 
  A senhora trouxe animais! AVES! 
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  “Oxente! Mas Ôôôxii!“ É do Marinho 
  Amigo Mário Quintana, um presentinho: 

 
  Todos esses que aí estão 
  Atravancando meu caminho, 
  Eles passarão... 
  Eu passarinho! 
 
   			– Confiscado! 
     E isso aqui à parte? 
     O quê?! OBRA DE ARTE??! 
	
  “Ô lôco, meu“! É lembrancinha do Bibi 
  Amigo Olavo Bilac me deu esse vaso aí: 
	

  Estranho mimo, aquele vaso! Vi-o 
  Casualmente, uma vez, de um perfumado 
  Contador sobre o mármor luzidio, 
  Entre um leque e o começo de um bordado. 
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  Fino artista chinês, enamorado 
  Nele pusera o coração doentio 
  Em rubras flores de um sutil lavrado, 
  Na tinta ardente, de um calor sombrio. 
 
  Que arte em pintá-la! A gente acaso vendo-a 
  Sentia um não sei quê com aquele chim 
  De olhos cortados à feição de amêndoa. 
 
   			– Confiscado! 
     E essa coisa aqui embutida? 
     Que absurdo...COMIDA?!! 
 
  “Tá ca peste!“ É um lanchinho, Lili que me deu! 
  Clarice Lispector, e na embalagem escreveu: 
 
  Saudade é um pouco como fome.  
  Só passa quando se come a presença.  
  Mas às vezes a saudade é tão profunda  
  que a presença é pouco:  
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  quer-se absorver a outra pessoa toda.  
  Essa vontade de um ser o outro  
  para uma unificação inteira  
  é um dos sentimentos mais urgentes  
  que se tem na vida. 
 
      – Confiscado! 
  A coisa agora está caótica: 
  BEBIDA ALCOÓLICA???!!! 
 
  “Êtcha, perrengue“! Está até vencido 
  Entregaram-me anônimo e a esmo 
  Um vinho que de tão envelhecido 
  Dele só restou a alma mesmo: 
 
 
  Alma do vinho assim cantava nas garrafas: 
  Homem, ó deserdado amigo, eu te compus, 
  Nesta prisão de vidro e lacre em que me abafas, 
  Um cântico em que só há fraternidade e luz! 
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      – Confiscado 
  Mas a senhora não se ajeita: 
     MEDICAMENTO e sem receita!!! 
	
  “Arre, égua“! Vai devagarzinho! 
  Juro que é placebo e lhe digo 
  Quem me deu foi o Paulinho 
  Paulo Leminsky, grande amigo: 
 
  Um homem com uma dor 
  É muito mais elegante 
  Caminha assim de lado 
  Como se chegando atrasado 
  Chegasse mais adiante 
  Carrega o peso da dor 
  Como se portasse medalhas 
  Uma coroa, um milhão de dólares 
  Ou coisa que os valha 
  Ópios, édens, analgésicos 
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  Não me toquem nessa dor 
  Ela é tudo o que me sobra 
  Sofrer vai ser a minha última obra. 
 
      – Confiscado 
  E esta coisa brilhosa? 
  Uma PEDRA! Acaso preciosa?!! 
 
  “Nossinhora, dona“! Somente uma pedrinha 
  Do companheiro Drummond de Andrade 
  Juro que é só uma lembrancinha! 
  Foi encontrada no caminho, de verdade: 

  No meio do caminho tinha uma pedra 
  tinha uma pedra no meio do caminho 
  tinha uma pedra 
  no meio do caminho tinha uma pedra. 
  Nunca me esquecerei desse acontecimento 
  na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

 



25 
 

 
 
  Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
  tinha uma pedra 
  tinha uma pedra no meio do caminho 
  no meio do caminho tinha uma pedra. 
 
      – Confiscado 
  E de mim nada esconda   
  Isso aqui agora...uma BOMBA??!!! 
 
  “Valei-me, santo padim padi Cisso! 
  Avexamento da muléstia“, deixe disso! 
  Não confunda águia com galinha 
   É presente do colega Gonzaguinha: 
 
  Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar 
  E se perder e se achar e tudo aquilo que é viver 
  Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim 
  Como se fosse o sol desvirginando a madrugada 
  Quero sentir a dor desta manhã 
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  Nascendo, rompendo, tomando 
  Rasgando, meu corpo e então eu 
  Chorando e sorrindo, sofrendo, adorando, gritando 
  Feito louca, alucinada e criança 
  Eu quero o meu amor se derramando 
  Não dá mais pra segurar, explode coração. 
 
      – Isso já é um verdadeiro absurdo! 
  Quer saber? Está confiscado é tudo!!! 
	
  “Ó paí ó!“ Tá...tem problema não! 
  Sem ressentimentos, sem comoção 
  Pois continuo nos desafios da viagem 
  Eu, meus sonhos e minha bagagem 
 
  Afinal, não sou feita de açúcar 
  Como brasileira não desisto é nunca! 
  Vou enfrentando qualquer parada 
  Querem saber por quê? Porque... 
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Somos todos criados com 3 ou 4 ideias que, 
em geral, são nosso farnel de jornada. 
                                            (Machado de Assis) 
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