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Prof. Izaias Resplandes de Sousa 



Excelentíssimo Senhor Doutor Ronaldo Ribeiro de Magalhães, digníssimo        
presidente da mesa eleitoral nestas eleições e que também é Juiz de Direito e Juiz               
Eleitoral desta Comarca de Poxoréu, e que, de forma tão brilhante, soube conduzir             
os trabalhos, honrando-nos sobremaneira, não somente pela vossa presença neste          
evento, mais, mui especialmente, por havê-lo presidido em atenção ao nosso           
convite;  

 
Caríssimos companheiros, salvaguardados sob a égide da bandeira        

upenina na defesa da arte da cultura poxorense… 
 
Não tive o augusto privilégio de ter por berço o torrão poxorense, mas a              

ventura, querendo agraciar-me, fê-lo estrado para que aqui eu chegasse um dia,            
literalmente cansado de lutar, debalde, contra o mundo cão além dessas fronteiras;            
e ainda tive a dita dia aqui ser recebido e tratado como se de Poxoréu fosse um                 
filho, quando estrangeiro o era; fatos que fizeram com que eu, aqui, plantasse             
raízes. A sabedoria local se concretizou: "quem bebe a água de Poxoréu, não vai              
embora. E, se for, a volta não demora!". Sempre que daqui eu me fiz ausente, a                
saudade do "Poxoréuzinho de açúcar" foi tamanha, que sempre voltei, e voltei e             
voltei! 

 
Hoje, 12 anos passados daquele 1977 que aqui me trouxe, casualmente,           

pela vez primeira, trago na velha bruaca daqueles tempos outros, o vazio sem             
sentido, restando me, de toda a minha história, as boas memórias, lembranças e             
vivências deste poxorense adolescente de apenas 12 anos de idade, mas maturo na             
inspiração que me foi dada pelas águas e montanhas do Vale do Poxoréu. 

 
Nesses 12 anos, prezados companheiros, em fato e em verdade, amei           

Poxoréu. Por adoção, seu filho me tornei e, como tal, tenho vestido o uniforme de               
suas lutas, anseios e aspirações maiores. Entre essas tantas, a arte e a cultura              
poxorense. 

 
Não quero me ilustrar; quero refletir, pela inspiração que me concedeu a            

musa, o brilho maior que nada ofusca, da eterna e sempre bem-aventurada "capital             
do diamante", plagiando o poeta Aurélio Miranda, a "Minha doce e amada Poxoréu".             
Que os anjos digam amém! 

 
Ano passado, tendo discutido sobre a imensa riqueza cultural que há           

arraigada nas férteis mentes e corações do povo por poxorense, com os nossos             
hoje ilustres companheiros upeninos, tivemos a felicidade de participar de um dos            
atos mais importantes de nossa vida: o da fundação da União Poxorense de             
Escritores, a UPE. E mais feliz ainda fiquei, quando, por decisão de meus pares, fui               
aclamado como o primeiro presidente dessa entidade. 



 
Não fizemos muito como presidente. Fizemos o possível, como abrir "os           

upeninos”. Louvo aos céus porque o Senhor não permitiu que nenhum de nós             
crescer se além dos outros, tornando-nos iguais. Essa marca tem garantindo a            
integridade da União Poxorense de Escritores. E que ela não desapareça com o             
tempo, mas que perdure, para ser a pedra fundamental da Academia de Letras de              
Poxoréu! 

 
Posso assegurar-vos, prezados senhores, que a UPE foi o veículo          

utilizado pela literatura para penetrar no solo poxorense. E a história ainda haverá             
de testemunhar que tal afirmativa é a mais pura verdade. Sozinhos, fomos, cada um              
de nós, estrelas perdidas no firmamento poxorense, de pouca luminosidade, quase           
despercebidos. Juntos, formamos a constelação dos Upeninos, que reflete a          
intensidade do brilho dos diamantes  entesourados neste rincão do Brasil. 

 
Quero poupá-los a todos do cansaço que o muito ouvir provoca. Não            

falarei do trabalho que realizamos neste primeiro ano de existência da União de             
Escritores, porque, todos os senhores, igualmente, sem distinção, participaram tanto          
da semeadura, quanto da ceifa. Nossos feitos, registram-nos os anais da UPE. 

 
Aproveito o tempo que disponho para agradecer a todos, por me terem            

permitido ser o primeiro representante legal da UPE e, mais ainda, para desejar ao              
nosso sucessor uma feliz administração. Não peço ao mesmo que siga as nossos             
pegadas. Peço, porém, que as observe e tire delas o que de positivo puder ser               
encontrado, porque as mesmas não foram deixadas apenas por nossos pés, mas            
sobre elas todos os upeninos marcharam. Não são, portanto, as pegadas isoladas            
deste upenino; são as marcas super upeninas reproduzidas numa única, para           
exemplo e experiência futura. 

 
Que a cultura poxorense continue a ser o baluarte maior da luta upenina.             

Que outros objetivos que não os seus, passem desapercebidos de nossos olhos,            
para que cresçamos e tenhamos sempre o apoio de nossos patrícios. 

 
Upeninos! Sejamos mais do que somos, mais do que podemos ser.           

Sejamos o impossível, porque assim pretendendo, quiçá consigamos nos tornar          
alguém de quem nossos filhos e sucessores venham sentir admiração. Sejamos           
espelhos para o futuro!  

 
A luta que encampamos, a batalha pela qual temos desembainhado          

nossas penas, os senhores já sabem, não é fácil. É das mais árduas que              
poderemos imaginar, mas é necessária. Devem-se lembrar ainda os senhores das           
palavras do ilustre presidente da Academia Mato-grossense de Letras, o imortal           



Lenine Campos Póvoas, quando dizia em sua carta de 14 de fevereiro do corrente:              
"Fico muito satisfeito em saber que a jovem União Poxorense de Escritores vai             
cumprindo galhardamente a sua missão. Hoje em dia, com o desinteresse que se             
nota pelas coisas da cultura, é realmente um ato heróico querer cultuá-la!". O Dr              
valdon Varjão, presidente da Academia de Letras, Cultura e Arte do Centro-oeste,            
também envia os comprimentos a todos nós "por esse elevado motivo que vocês             
estão promovendo na cultura do centro-oeste, já que em Mato Grosso este lado é              
muito esquecido", diz ele em sua carta de 25 de Março próximo passado. 

 
Cito os imortais acadêmicos, não para cansar-vos, não por que não tenha            

palavras próprias, mas para mostrar-vos quão dura é a missão que temos pela             
frente. E, encerrando, rogo a todos, que não se dispersem, senão que permaneçam             
juntos, porque é juntos que haveremos de manter brilhante viva a chama da imortal              
cultura poxorense. 

 
Que Deus abençoe a todos os presentes e dê ao nosso sucessor a luz              

necessária para que ele dirija a nossa UPE com a sabedoria e a inteligência de               
Salomão e Ruy Barbosa. 

 
Muito obrigado! 
 
Poxoréu, MT, 30 de março de 1989. 

 
Professor izaías resplandes de Sousa 

Presidente da UPE 


