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EMERGING	CONTRADICTIONS	OF	BRAZILIAN	SOCIETY	IN	ELIZABETH	

BISHOP’S	“MANUELZINHO”	

	
Patricia	Barreto	Mainardi	Maeso1	

	
RESUMO:	Este	artigo	apresenta	uma	leitura	do	poema	“Manuelzinho”,	da	norte-americana	Elizabeth	
Bishop,	sob	uma	perspectiva	baseada	na	obra	do	sociólogo	Sergio	Buarque	de	Holanda	e	no	conceito	
de	 cordialidade.	 Este	 pressupõe	 uma	 intensa	 imbricação	 entre	 as	 esferas	 pública	 e	 privada	 na	
sociedade	brasileira,	o	que	impacta	as	relações	de	classe	e	o	sistema	social.	Bishop	representa	como	
os	conflitos	de	classe	são	atenuados	por	falsos	laços	de	intimidade	na	sociedade	brasileira,	embora	o	
poema	não	tenha	intenção	panfletária	ou	ideológica.	
Palavras-chave:	poesia;	sociedade;	cordialidade.	
ABSTRACT:	This	article	presents	a	reading	of	the	poem	“Manuelzinho”,	by	the	North	American	poet	
Elizabeth	Bishop,	through	a	perspective	based	on	the	work	of	Brazilian	sociologist	Sérgio	Buarque	de	
Holanda	 (1995),	 who	 posits	 the	 concept	 of	 cordiality.	 The	 concept	 presupposes	 a	 powerful	
imbrication	between	the	public	and	private	realms	of	Brazilian	society,	impacting	class	relations	and	
the	social	system.	Bishop	represents	how	class	conflicts	are	mitigated	by	fake	bonds	of	intimacy	in	
Brazilian	society,	although	the	poem	has	no	evident	political	intention.	
Keywords:	poetry;	society;	cordiality.	

	

	

Ao	 chegar	 no	 Brasil,	 na	 década	 de	 1950,	 a	 poeta	 norte-americana	 Elizabeth	

Bishop	tinha	uma	visão	estrangeira	e	estereotipada	do	país,	marcada	pelas	leituras	de	

diários	de	viagem	de	cientistas	e	exploradores	do	século	XIX,	tais	como	The	Voyage	of	

the	Beagle,	de	Charles	Darwin.	Seu	olhar	era	como	o	de	uma	exploradora	de	um	lugar	
                                                             
1	Mestre,	UFPR.	UNESPAR.	
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exótico,	 quente	 e	 exuberante,	 diferente	 da	 sisudez	 puritana	 de	 sua	 terra	 natal,	 o	

nordeste	dos	Estados	Unidos.	Havia	um	fascínio	pela	natureza	e	sua	diversidade,	mas	

pouca	(ou	nenhuma)	consideração	acerca	dos	elementos	humanos	e	sociais	locais.	Tal	

percepção	emerge	em	seu	poema	“Arrival	at	Santos”,	publicado	em	seu	terceiro	livro,	

Questions	 of	 Travel,	 de	 19652.	 Nele	 há	 um	 julgamento	 seco	 e	 ligeiro	 do	 lugar	 novo,	

baseado	 na	 visão	 de	 uma	 paisagem	 que	 é	 esquadrinhada	 pela	 visão	 do	 eu	 lírico	

enquanto	 se	 aproxima.	 O	 eu	 poético	 nada	 conhece	 do	 local,	 mas	 traz	 suas	 próprias	

concepções	 a	 priori	 (e	 por	 isso,	 superficiais),	 que	 não	 incluíam	 elementos	 práticos,	

culturais	 ou	 indicativos	 de	 uma	 organização	 social,	 pois	 não	 pensara	 que	 houvesse	

uma	bandeira,	por	exemplo;	o	eu	lírico	chega	mesmo	a	duvidar	da	existência	de	moeda	

corrente:	

	
Termine	o	desjejum.	Lá	vem	o	navio-tênder,	
uma	estranha	e	antiga	embarcação,	
com	um	trapo	estranho	e	colorido	ao	vento.	
A	bandeira.	Primeira	vez	que	a	vejo.	Eu	tinha	a	impressão	
	
de	que	não	havia	bandeira,	mas	tinha	que	haver,	
tal	como	cédulas	e	moedas	—	claro	que	sim.3	(BISHOP,	2012a,	p.	219).	

	

No	momento	da	chegada,	o	Brasil	era	apenas	uma	escala	em	uma	viagem	maior;	

mas	acabou	se	tornando	seu	ponto	de	parada	por	quase	vinte	anos.	Aqui,	Bishop	criou	

algumas	 raízes,	 teve	 amigos,	 uma	amada	—	a	 arquiteta	Lota	 de	Macedo	Soares	—	e	

algumas	 casas.	 Essa	 parada	 forçada	 a	 fez	 estabelecer	 laços	 com	 o	 país	 e,	 nesse	

processo,	 perceber	 as	 especificidades	 do	 local	 em	 que	 aportara,	 em	 especial	 as	

desigualdades	imbricadas	profundamente	na	estrutura	social	brasileira.	Tal	percepção	

                                                             
2 A edição utilizada neste artigo para os textos originais não é a da data de lançamento, mas a da poesia 
completa, de 1983, indicada nas referências.   
3	No	 original:	 “Finish	 your	 breakfast.	 The	 tender	 is	 coming,/	 a	 strange	 and	 ancient	 craft,	 flying	 a	
strange	and	brilliant	rag./	So	that’s	the	flag.	I	never	saw	it	before./	I	somehow	never	thought	of	there	
being	 a	 flag,//	 but	 of	 course	 there	was,	 all	 along.	 And	 coins,	 I	 presume,/	 and	 paper	money;	 they	
remain	to	be	seen.”	(BISHOP,	1983,	p.	89,	grifo	da	autora).	
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e	 sua	 representação	 poética	 são	 os	 focos	 deste	 artigo,	 que	 analisa	 o	 poema	

“Manuelzinho”	para	evidenciar	como	a	autora	retrata,	sem	intenção	de	escrever	poesia	

engajada,	as	contradições	sociais	brasileiras	percebidas	ao	longo	de	sua	permanência	

no	 país.	 Nossa	 leitura	 é	 orientada	 principalmente	 pelo	 conceito	 de	 cordialidade,	

elaborado	pelo	 sociólogo	brasileiro	Sérgio	Buarque	de	Holanda	 (1995),	 com	recurso	

ainda	 à	 obra	 sobre	 literatura	 do	 filósofo	 Theodor	 Adorno	 (2012).	 Entendemos	 que,	

embora	 as	 teses	 de	 Holanda	 em	 boa	 medida	 tenham	 sido	 reinterpretadas	 e	

reelaboradas	posteriormente	por	outros	pensadores	desde	 sua	publicação	em	1936,	

sua	construção	acerca	do	mecanismo	perverso	de	dominação	baseado	na	afetividade	é	

ainda	hoje	importante	para	o	entendimento	não	apenas	das	relações	de	classe	no	país,	

mas	também	para	a	superação	de	mecanismos	arraigados	de	opressão	que	se	baseiam	

na	mitigação	 de	 tensões	 sociais	 por	meio	 do	 recurso	 à	 emoção	 e	 a	manipulação	 da	

linguagem.4	

A	 relação	 de	 Bishop	 com	 o	 Brasil	 passa	 por	 duas	 fases	 distintas.	 A	 primeira,	

localizada	por	Regina	Przybycien	(2015),	na	década	de	1950,	é	a	de	encantamento,	de	

alguém	 que	 chega	 a	 um	 país	 novo	 repleto	 de	 expectativas	 e	 vê	 algumas	 delas	

confirmadas,	outras	não;	que	tem	que	lidar	com	novos	costumes	e	modos	de	ser;	que	

precisa	 decifrar	 uma	 cultura	 diferente	 e	 elaborar	 sua	 percepção	 desta	 cultura,	

partindo	da	sua	própria;	que	encontra	um	lugar	belíssimo	e	estimulante	para	morar,	

no	 refúgio	 de	 Samambaia,	 um	 sítio	 de	 natureza	 luxuriante	 próximo	 à	 Petrópolis.	 A	

segunda	 fase	 ocorre	 a	 partir	 do	 início	 da	 década	 de	 1960,	 marcada	 por	 outra	

atmosfera:	Bishop	se	mudara	para	a	cidade	do	Rio	de	Janeiro,	onde	ficou	distante	da	
                                                             
4	Entre	os	autores	que	revisitam	as	ideias	de	Holanda	estão	Caio	Prado	Junior,	Florestan	Fernandes	e,	
mais	 recentemente,	 Jessé	 Souza	 (2015).	 As	 críticas	 são	 diversas,	 desde	 a	 criação	 de	 um	 recorte	
metodológico	que	tende	a	colocar	a	 formação	do	Brasil	como	um	processo	 isolado	e	descolado	das	
contradições	do	 capitalismo	mundial,	 até	o	entendimento	de	que	 suas	 teorias	deram	espaço	a	um	
patrimonialismo	 sobre	 o	 qual	 a	 centro-direita	 construiu	 as	 bases	 para	 um	 neo-liberalismo	 à	
brasileira.	Entretanto,	 tais	 reverberações,	por	mais	 relevantes	que	 sejam	para	pensarmos	o	Brasil,	
fogem	 ao	 escopo	 deste	 artigo,	 que	 busca	 apontar	 a	 representação	 literária	 de	 uma	 lógica	 de	
dominação	dissimulada	nas	relações	cotidianas.	
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paisagem	 deslumbrante	 (e	 distanciada	 do	 mundo)	 que	 a	 acolhera	 em	 Petrópolis,	

passando	a	conviver	com	um	ambiente	muito	mais	urbano.	

Sobre	 a	 primeira	 fase,	 ela	 é	 marcada	 pelo	 contato	 com	 personagens	

interessantes,	 amigos	 de	 Lota	 de	 Macedo	 Soares	 (em	 geral,	 intelectuais	 e	 políticos,	

pessoas	influentes	e	que	pertenciam	a	um	alto	estrato	social),	que	em	muito	mediavam	

a	sua	percepção	acerca	da	sociedade	brasileira.	 Isolada	no	refúgio	de	Samambaia,	os	

fatos	 do	 cotidiano	 brasileiro,	 a	 realidade	 das	 cidades,	 os	 acontecimentos	 políticos,	 e	

outras	 instâncias	 da	 sociedade	 chegavam	 a	 ela	 por	 meio	 de	 relatos	 de	 integrantes	

desse	grupo.	Ou	seja,	o	Brasil	lhe	era	reportado	e	mediado	pelas	opiniões	e	interesses	

de	outros:	pessoas	que	integravam	a	elite	brasileira	na	época,	como	políticos,	artistas	e	

empresários.	 Mesmo	 o	 idioma	 não	 era	 uma	 questão	 importante,	 uma	 vez	 que	 este	

grupo	 se	 comunicava	 com	 ela	 em	 inglês.	 Apesar	 disso,	 Bishop	 começou	 a	 aprender	

português	com	um	outro	grupo,	o	dos	empregados	de	Lota:	“os	serviçais	constituíam	o	

maior	 contato	 de	 Bishop	 com	 o	 idioma.	 Bishop	 procurava	 treinar	 seu	 português	

arrevesado	 com	 as	 marias	 e	 os	 joões	 à	 mão.	 Nem	 sempre	 era	 bem	 sucedida”	

(OLIVEIRA,	1996,	p.	 62).	Assim,	o	 aprendizado,	 aparentemente,	não	 foi	marcado	por	

lições	de	gramática,	mas	pelo	contato	com	a	língua	coloquial	das	pessoas	comuns,	em	

situações	contextualizadas.	Em	carta	à	poeta	e	amiga	Marianne	Moore,	Bishop	escreve:	

	
gosto	muito	do	idioma	—	cheio	de	diminutivos,	aumentativos,	formas	carinhosas,	
etc.	Aqui	buttonhole	[literalmente	“buraco	de	botão]	se	diz	“casa	de	botão”.	—	A	
Lota	chama	os	operários	de	“minha	flor”,	“meu	lindo”,	“meu	filho”,	etc.	—	quando	
não	os	chama	de	coisas	igualmente	absurdas,	só	que	no	sentido	contrário.	Já	lhe	
contei	que	o	zelador	no	Rio	me	chamou	de	“senhora”	e	de	“minha	filha”?	(BISHOP,	
2012b,	p.	248).	

	

Não	é	de	espantar	que	uma	poeta,	que	tem	nas	palavras	a	matéria	de	sua	própria	

prática,	perceba	as	peculiaridades	de	uma	nova	língua.	Já	nos	primeiros	contatos	com	

o	 português	 brasileiro	 em	 uso,	 Bishop	 assinala	 a	 proximidade	 que	 a	 língua	 revela,	

tanto	no	carinho	quanto	na	ofensa.	A	contradição	entre	o	uso	de	“senhora”	e	 “minha	
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filha”	 torna-se,	 na	 carta,	 uma	 anedota	 pitoresca,	 em	 forma	 de	 pergunta.	 Trata-se,	

aparentemente,	 de	 um	 estranhamento	 no	 uso	 de	 formas	 antagônicas,	 a	 primeira	

respeitosa	e	um	tanto	ritualística,	enquanto	que	a	segunda	é	não	apenas	próxima,	mas	

evoca	uma	estranha	e	descabida	relação	de	parentesco.	

O	 uso	 de	 formas	 linguísticas	 pouco	 ou	 nada	 ritualizadas,	 como	 os	 diminutivos	

assinalados	 por	 Bishop,	 é	 uma	 das	 expressões	 do	 modo	 de	 ser	 do	Homem	 Cordial,	

conceito	 elaborado	 por	 Sérgio	 Buarque	 de	 Holanda	 em	 Raízes	 do	 Brasil	 (1995).	 O	

conceito	 de	 cordialidade	 é	 importante	 para	 o	 entendimento	 do	 choque	 cultural	 da	

poeta	 ao	 passar	 a	 conviver	 na	 sociedade	 brasileira:	 trata-se	 da	 aversão	 brasileira	 a	

sistemas	 ritualizados	 de	 organização	 social	 e	 demonstração	 de	 respeito	 a	 pessoas	 e	

instituições	 e	 que	 resvala	 para	 uma	 busca	 de	 intimidade	 quase	 familiar	 (como	 no	

parentesco	 bizarro	 da	 pergunta	 relatada	 a	Moore	 na	 carta).	 É	 uma	 ética	 de	 conduta	

baseada	na	emoção	e	não	na	racionalidade,	que	se	situa	aquém	da	separação	entre	as	

esferas	 pública	 e	privada	 e,	 consequentemente,	 da	 impessoalidade	que	 caracteriza	 a	

civilidade	—	 ideia	 que	 pressupõe	 um	nível	 de	 organização	 hierárquica	 e	 ritualística	

que	não	pertence	ao	emocional.	

No	 contato	 com	 o	 português	 brasileiro,	 Bishop	 começa	 a	 assinalar	 as	

características	da	 sociedade	brasileira,	 ainda	que	 inicialmente	 como	peculiaridade,	 e	

não	como	sintoma	de	um	processo	mais	profundo.	Entretanto,	é	preciso	dizer,	a	autora	

não	 faz,	 tampouco	 tenta	 fazer,	 uma	 análise	 da	 sociedade	 brasileira.	 O	 que	 faz	 é	

escrever	poesia	e,	neste	processo,	representa	poeticamente	a	experiência	vivida.	

Ao	passar	a	viver	no	Rio	de	Janeiro,	o	que	marca	a	segunda	fase	de	sua	relação	

com	o	espaço	brasileiro,	ela	foi	conhecendo	outros	aspectos,	mais	“reais”	e	complexos,	

e	 o	 Brasil	 ganharia	 novas	 nuances.	 Lota	 passa	 muito	 tempo	 fora,	 trabalhando,	

enquanto	Bishop	 passa	 a	 interagir	mais	 com	o	meio	 urbano,	 transitando	 pelas	 ruas,	

travando	 relações	 cotidianas	 no	 espaço	 local.	 O	 conhecimento	 já	 notadamente	mais	

aprofundado	sobre	o	idioma	lhe	possibilitava	ainda	o	acesso	direto	aos	jornais,	sem	a	
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necessidade	tão	intensa	de	mediação	por	amigos	brasileiros.	Suas	cartas	para	amigos	

distantes,	em	geral	nos	Estados	Unidos,	passaram	a	relatar	a	tensão	política	crescente	

no	país	na	década	de	1960	de	uma	forma	que	ela	jamais	fizera,	bem	como	abordar	as	

contradições	sociais	locais.	

Talvez	 isso	pudesse	ser	explicado	pela	situação	delicada	do	país,	que	em	1964	

seria	 palco	 de	 um	 golpe	 de	 Estado;	 entretanto,	 a	 década	 de	 1950,	 momento	 da	

primeira	fase	de	sua	relação	com	o	Brasil,	também	fora	extremamente	tensa.	Em	1954,	

a	crise	que	culminou	com	o	suicídio	de	Getúlio	Vargas	tinha	envolvimento	importante	

de	Carlos	Lacerda,	 grande	amigo	de	Lota	 e	 frequentador	de	 sua	 casa.	No	entanto,	 as	

menções	 que	 faz	 aos	 acontecimentos	 políticos	 da	 década	 de	 1950	 têm	 um	 tom	 de	

curiosidade	 bizarra:	 em	 uma	 carta	 de	 1955,	 ela	 escreve	 ao	 poeta	 e	 amigo	 Robert	

Lowell	que	

	
um	amigo	e	vizinho,	Carlos	Lacerda	(se	você	chegou	a	ler	qualquer	notícia	sobre	o	
Brasil,	 deve	 ter	 ouvido	 falar	 dele	 no	 ano	 passado	 —	 o	 jovem	 que	 foi	 o	 real	
responsável	pela	queda	e	o	 suicídio	do	presidente	Vargas)	está	 indo	para	Nova	
Iorque	 em	 alguns	 dias	 e	 levando	 um	 presentinho	 para	 você.	 (BISHOP	 apud	
TÓIBÍN,	2015,	p.	86-87,	tradução	nossa).	

	

Na	carta,	o	envolvimento	de	Lacerda	é	 algo	que	o	singulariza,	 para	que	Lowell	

saiba	quem	ele	é,	mas	é	menos	importante	do	que	o	presente	que	ele	foi	encarregado	

de	entregar.	Na	década	de	1960,	a	atitude	é	diferente:	há	uma	intensa	correspondência	

com	 amigos	 em	 que	 Bishop	 escreve	 sobre	 a	 situação	 política	 no	 Brasil,	 emitindo	

opiniões	que,	embora	conservadoras,	mostram	um	interesse	sobre	a	política	local,	que	

afetava	a	si	e	ao	seu	círculo	próximo,	composto	de	atores	importantes	no	país.	Em	7	de	

abril	de	1964,	ela	escreve	à	amiga	Any	Baumann:	

	

Minhas	 cartas	 —	 duas	 delas	 —	 foram	 postas	 no	 correio	 na	 véspera	 da	 nossa	
“revolução”.	 O	 presidente	 Goulart	 foi	 longe	 demais.	 Um	 punhado	 de	 generais	
corajosos	e	os	governadores	dos	três	estados	mais	importantes	juntaram	forças	e	
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depois	de	48	horas	de	 tensão	 tudo	 terminou.	(...)	Não	acredite	em	nada	do	que	
dizem	os	 jornais	americanos,	 e	principalmente	no	que	está	 saindo	na	 imprensa	
francesa.	(BISHOP,	2012b,	p.	468).	

	

Bishop	adere	à	perspectiva	da	elite	local,	com	a	qual	convive5,	mas	que	opera	na	

mesma	 lógica	 de	 cordialidade	 que	 ela	 percebe	 na	 linguagem;	 há	 o	 entendimento	 da	

importância	daquele	momento	histórico	e	em	outras	cartas	percebe-se	a	preocupação	

com	 os	 amigos	 e	 a	 companheira.	 Parece-nos	 que	 há	 uma	 diferença	 substancial	 de	

postura	entre	a	década	de	1950	e	a	de	1960,	que	emerge	em	sua	correspondência.	O	

movimento	 entre	 os	 dois	 lugares	—	 de	 Petrópolis	 para	 o	 Rio	 de	 Janeiro	—	 acabou,	

portanto,	por	marcar	e	alterar	sua	visão	de	mundo,	fazendo	com	que	novos	elementos	

passassem	a	ser	identificados	também	em	sua	poesia.	Theodor	Adorno	escreve	em	sua	

Palestra	sobre	lírica	e	sociedade:	

	
Aquela	frase	das	Máximas	e	reflexões	de	Goethe,	que	diz	que	o	que	não	entendes	tu	
também	não	possuis,	não	vale	somente	para	o	relacionamento	estético	com	obras	
de	arte,	vale	também	para	a	teoria	estética:	nada	que	não	esteja	nas	obras,	em	sua	
forma	 específica,	 legitima	 a	 decisão	 quanto	 àquilo	 que	 seu	 teor,	 o	 que	 foi	
poeticamente	 condensado,	 representa	 em	 termos	 sociais.	 Determiná-lo	 requer,	
sem	 dúvida,	 não	 só	 o	 saber	 da	 obra	 de	 arte	 por	 dentro,	 como	 também	 o	 da	
sociedade	 fora	 dela.	 Mas	 esse	 saber	 só	 cria	 vínculos	 quando	 se	 redescobre	 no	
puro	abandonar-se	a	própria	coisa.	Recomenda-se	vigilância,	sobretudo,	perante	
o	conceito	de	ideologia	[...]	Pois	ideologia	é	inverdade,	falsa	consciência,	mentira.	
[...]	Obras	de	arte	[...]	têm	sua	grandeza	unicamente	em	deixarem	falar	aquilo	que	
a	ideologia	esconde.	(ADORNO,	2012,	p.	68,	grifos	nossos).	

	

A	poeta	passa	 a	 imprimir	 estes	novos	 elementos,	 estas	 imagens	do	meio	 social,	

em	sua	poesia	pois	passa	a	compreendê-los	de	uma	maneira	diferente,	mais	próxima:	

passa	a	entender	e	possuir	esse	trânsito	brasileiro	com	um	olhar	menos	estrangeiro,	o	

                                                             
5	 Embora	 conviva	 com	 a	 classe	 dominante	 brasileira,	 Bishop	 não	 pertence	 a	 esta	 classe.	 Ela	 é	
estrangeira	 e	 vista	 como	 tal.	 Soma-se	 a	 isso	 o	 fato	 de	 viver	 um	 relacionamento	homossexual	 com	
uma	brasileira,	o	que	é	tolerado	exatamente	na	mesma	chave	da	cordialidade,	conforme	Holanda.	Ela	
era	“amiga”	de	Lota,	um	termo	mitigador	da	relação	e	que	a	torna	emocionalmente	aceitável	para	os	
padrões	da	época.	
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que	possibilita	que	o	represente	de	forma	autêntica,	não	ideologizada	—	como	aponta	

Adorno	 —	 e	 capaz	 de	 evidenciar	 o	 que	 a	 ideologia	 esconde,	 mesmo	 que	 seja	 a	

ideologia	 da	 classe	 à	 qual	 ela	mesma	 adere,	 embora	 a	 ela	 não	 pertença.	 Trata-se	 de	

uma	abordagem	que	deixa	entrever	o	social.	

Assim,	chegamos	ao	poema	“Manuelzinho”,	do	livro	Questions	of	Travel,	o	mesmo	

do	já	mencionado	“Arrival	at	Santos”:	

	
Manuelzinho	
	
[Brasil.	Fala	uma	amiga	da	escritora]	
	
Rendeiro	que	veio	com	a	terra	
(mas	nunca	paga	aluguel)	—	
branco,	trintão,	meu	suposto	
fornecedor	de	legumes,	
só	que	não	quer,	ou	não	sabe,	
fornecer	nada	pra	mim	—	
o	pior	hortelão	desde	Caim.	
Sua	horta,	lá	no	alto,	torta,	
é	uma	festa	pros	olhos.	Nas	beiras	
dos	canteiros	de	repolho	
você	planta	cravos,	e	alface	
misturada	com	escudinha.	
Então	vêm	as	saúvas,	ou	
chove	uma	semana	inteira,	
e	tudo	se	perde	outra	vez	
e	eu	lhe	dou	sementes	aos	quilos,	
importadas,	garantidas,	
e	um	dia	você	me	traz	
uma	cenoura	mística,	trípede,	
ou	uma	abóbora	“maior	que	um	bebê”.	
	
Eu	vejo	você	caminhando,	
pés	ágeis,	descalços,	na	chuva,	
subindo	os	caminhos	íngremes	
que	você,	ou	seu	pai,	ou	seu	avô,	
abriram	por	toda	a	minha	terra,	
cabeça	e	costas	protegidas	
por	um	saco	de	aniagem,	e	sinto	
que	não	aguento	mais	um	minuto;	
depois,	junto	à	estufa,	mergulho	
na	leitura	de	algum	livro.	
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Você,	ou	alguém,	me	rouba	
Os	fios	telefônicos.	Você	
passa	fome,	e	faz	passar	fome	
seu	cavalo,	seu	cão,	sua	família.	
No	meio	de	tanta	fartura	
Você	come	caule	de	repolho.	
E	uma	vez	gritei	com	você	
tão	alto	pra	me	trazer	logo	
aquelas	batatas,	que	o	seu	
chapéu	furado	voou,	e	
você	saiu	sem	os	tamancos,	
deixando	três	objetos	
num	triângulo	a	meus	pés,	
como	se	fosse	um	jardineiro	
de	alguma	história	de	fadas,	
que	ao	ouvir	a	palavra	“batatas”	
sumisse,	pra	virar	príncipe	
nalgum	país	encantado.	
	
Tem	coisas	que	só	acontecem	
com	você.	Sua	vaca	come	
“capim	veneno”	e	cai	morta.	
Não	morre	nenhuma	outra	vaca.	
Depois	quem	morre	é	seu	pai,	
um	velho	alinhado,	chapéu	
de	feltro	preto,	e	um	bigode	
que	é	como	asas	de	gaivota.	
Toda	a	família	reunida,	
e	você:	“Ele	não	morreu	não!	
Eu	olho	pra	ele.	Está	frio.	
O	enterro	é	hoje.	Mas	eu	
acho	que	ele	não	morreu”	
Eu	dou	dinheiro	pro	enterro,	
você	vai	e	aluga	um	ônibus	
pra	satisfação	geral,	
e	eu	tenho	que	lhe	dar	mais,	
e	você	ainda	vem	me	dizer	
que	reza	por	mim	toda	noite!	
	
Depois	me	aparece	de	novo,	
fungando	e	tremendo,	chapéu	
na	mão,	com	uma	cara	triste	
feito	um	punhado	de	violetas	
brancas	em	mão	de	criança,	
negligente	como	a	aurora,	
e	eu	mais	uma	vez	financio	
uma	injeção	de	penicilina	
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lá	na	farmácia,	ou	um	vidro	
de	Xarope	Infantil	Elétrico.	
Ou	então,	chega	todo	enérgico	
pra	“fazer	as	contas”	comigo,	
com	dois	cadernos	velhos,	um	
com	flores	na	capa,	o	outro	
um	camelo.	Confusão	
imediata.	Você	esqueceu	
as	vírgulas	decimais.	
As	colunas	estão	tortas,	
uma	colmeia	de	zeros.	
Você	cochicha	baixinho	
que	nem	um	conspirador;	
as	cifras	chegam	a	milhões.	
Contas?	Que	contas?	São	sonhos.	
Na	cozinha	sonhamos	juntos	
que	os	mansos	possuirão	a	terra	—	
ou	vários	hectares	da	minha.	
	
Sacos	de	açúcar	na	cabeça,	
carregando	o	almoço	do	pai,	
seus	filhos	correm	ao	me	ver,	
toupeirinhas	fora	da	toca,	
ou	escondem-se	atrás	das	moitas	
como	se	eu	fosse	caçá-los!	
—	Impossível	conquistá-los,	
mas	se	trago	laranja	ou	bala	
vêm	logo	pegar,	correndo.	
	
Entre	fiapos	de	bruma	
vejo	você	lá	no	alto,	
mais	Formoso,	o	burro,	que	zurra	
como	bomba	em	poço	sem	água,	
e	de	repente	se	cala.	
—	Todos	parados,	os	olhares	
perdidos	no	espaço	e	na	névoa.	
Ou	então	descendo,	à	noite,	
em	silêncio,	fora	os	cascos	
do	cavalo	ou	do	Formoso	
vindo	atrás,	num	vago	luar.	
Flutuando	entre	nós,	passam	
vaga-lumes	moles,	grandes,	
preguiçosos,	azulados,	
as	águas-vivas	do	ar...	
	
Com	um	remendo	aqui,	outro	ali,	
sua	mulher	veste	vocês	todos.	
Já	retocou	tantas	vezes	
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(melhor	que	prevenir	é	remediar)	
suas	calças	azul-cheguei	
com	linha	branca,	que	parecem	
uma	cópia	heliográfica.	
Você	pinta	—	só	Deus	sabe	
por	quê	—	a	copa	e	a	aba	
do	seu	chapéu	de	palha.	
É	pra	refletir	o	sol?	
Ou	foi	sua	mãe	que	lhe	disse	
quando	menino:	“Manuelzinho,	
veja	lá:	nunca	esqueça	
de	pintar	o	seu	chapéu.”	
Um	foi	dourado	uns	tempos,	
mas	o	ouro	gastou.	O	outro	
era	verde	vivo.	Eu,	maldosa,	
chamei-o	de	“Kid	Klorofila”.	
Meus	amigos	acharam	graça.	
Peço	sinceras	desculpas.	
	
Seu	tonto,	seu	incapaz,	
gosto	de	você	demais,	
eu	acho.	Mas	isso	é	gostar?	
Tiro	o	chapéu	—	metafórico	
E	sem	tinta	—	pra	você.	
De	novo,	prometo	tentar.6	(BISHOP,	2012a,	p.	237-245).	

                                                             
6	No	original:	Manuelzinho//	[Brazil.	A	friend	of	the	writer	is	speaking.]//	Half	squatter,	half	tenant	
(no	rent)	—/	a	sort	of	 inheritance;	white,/	 in	your	thirties	now,	and	supposed/	to	supply	me	with	
vegetables,/	 but	 you	 don’t;	 or	 you	 won’t;	 or	 you	 can’t/	 get	 the	 idea	 through	 your	 brain	—/	 the	
world’s	worst	gardener	since	Cain./	Titled	above	me,	your	gardens/	ravish	my	eyes.		You	edge/	the	
beds	of	silver	cabbages/	with	red	carnations,	and	 lettuces/	mix	with	alyssum.	And	then/	umbrella	
ants	arrive,/	or	 it	rains	 for	a	solid	week/	and	 the	whole	thing’s	ruined	again/	and	I	buy	you	more	
pounds	 of	 seeds,/	 imported,	 guaranteed,/	 and	 eventually	 you	 bring	 me/	 a	 mystic	 three-legged	
carrot,/	or	a	pumpkin	“bigger	than	the	baby.”//	I	watch	you	through	the	rain,/	trotting,	light,	on	bare	
feet,/	up	the	steep	paths	you	have	made	—/	or	your	 father	and	grandfather	made	—/	all	over	my	
property,/	with	your	head	and	back	inside/	a	sodden	burlap	bag,/	and	feel	I	can’t	endure	it/	another	
minute;	then,/	indoors,	beside	the	stove,/	keep	on	reading	a	book.//You	steal	my	telephone	wires,/	
or	someone	does.	You	starve/	your	horse	and	yourself/	and	your	dogs	and	family/	among	endless	
variety/	you	eat	boiled	cabbage	stalks./	And	once	I	yelled	at	you/	so	loud	to	hurry	up/	and	fetch	me	
those	 potatoes/	 your	 holey	 hat	 flew	 off,/	 you	 jumped	 out	 of	 your	 clogs,/	 leaving	 three	 objects	
arranged/	in	a	triangle	at	my	feet/	as	if	you’d	been	a	gardener/	in	a	fairy	tale	all	this	time/	and	at	the	
word	“potatoes”/	had	vanished	to	take	up	your	work/	of	 fairy	prince	somewhere.//	The	strangest	
things	happen	to	you./	Your	cow	eats	a	“poison	grass”/	and	drops	dead	on	the	spot./	Nobody	else’s	
does./	And	then	your	father	dies,/	a	superior	old	man/	with	a	black	plush	hat,	and	a	moustache/	like	
a	spread-eagled	sea	gull./	The	family	gathers,	but	you,/	no,	you	“don’t	think	he’s	dead.”/	I	give	you	
money	for	 the	 funeral/	and	you	go	and	hire	a	bus/	 for	 the	delighted	mourners,/	so	 I	have	to	hand	
over	some	more/	and	then	have	to	hear	you	tell	me/	you	pray	for	me	every	night!//	And	then	you	
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Trata-se	 de	 um	poema	 longo,	 com	145	 versos	 irregulares	 em	 rima	 e	metro.	 O	

título	já	é	emblemático	da	peculiaridade	da	língua:	Manuelzinho	é	um	prenome,	usado	

para	 chamar	 ou	 referir-se	 a	 alguém	 que	 é	 próximo,	 sem	 a	 necessidade	 do	 nome	 de	

família.	Ele	está	ainda	modificado,	usado	no	diminutivo.	Holanda	aponta	que	

	
A	terminação	“inho”,	aposta	às	palavras,	serve	para	nos	familiarizar	mais	com	as	
pessoas	ou	aos	objetos	e,	ao	mesmo	tempo,	para	lhes	dar	relevo.	É	a	maneira	de	
fazê-los	mais	acessíveis	aos	sentidos	e	também	de	aproximá-los	do	coração.	[...]	À	
mesma	ordem	de	manifestações	pertence	certamente	a	tendência	para	a	omissão	
do	 nome	 de	 família	 no	 tratamento	 social.	 Em	 regra,	 é	 o	 nome	 individual,	 de	
batismo,	que	prevalece.	[...]	Seria	talvez	plausível	relacionar	tal	fato	à	sugestão	de	
que	o	uso	do	simples	prenome	importa	em	abolir	psicologicamente	as	barreiras	
determinadas	por	existirem	famílias	diferentes	e	independentes	umas	das	outras.	
(HOLANDA,	1995,	p.	148).	

	

                                                             
come	 again,/	 sniffing	 and	 shivering,/	 hat	 in	 hand,	with	 that	wistful/	 face,	 like	 a	 child’s	 fistful/	 of	
bluets	or	white	violets,/	improvident	as	the	dawn,/	and	once	more	I	provide/	for	a	shot	of	penicillin/	
down	 at	 the	 pharmacy,	 or/	 one	more	 bottle	 of/	 Electrical	 Baby	 Syrup./	 Or,	 briskly,	 you	 come	 to	
settle/	what	we	call	our	“accounts,”/	with	two	old	copybooks,/	one	with	flowers	on	the	cover,/	the	
other	with	a	camel,/	immediate	confusion./	You’ve	left	out	decimal	points./	Your	columns	stagger,/	
honeycombed	with	zeros./	You	whisper	conspiratorially;/	the	numbers	mount	to	millions./	Account	
books?	They	are	Dream	Books./	In	the	kitchen	we	dream	together/	how	the	meek	shall	inherit	the	
earth	—/	or	 several	 acres	of	mine.//	With	blue	 sugar	bags	on	 their	heads,/	 carrying	your	 lunch,/	
your	children	scuttle	by	me/	 like	 little	moles	aboveground,/	or	even	crouch	behind	bushes/	as	 if	 I	
were	 out	 to	 shoot	 them!/	—	 Impossible	 to	make	 friends,/	 though	 each	will	 grab	 at	 once/	 for	 an	
orange	or	a	piece	of	candy.//Twined	in	wisps	of	fog,/	I	see	you	all	up	there/	along	with	Formoso,	the	
donkey,/	who	brays	 like	a	pump	gone	dry,/	 then	suddenly	stops./	—	All	 just	standing,	staring/	off	
into	 fog	and	space./	Or	coming	down	at	night,/	 in	silence,	except	 for	hoofs,/	 in	dim	moonlight,	 the	
horse/	or	Formosa	stumbling	after./	Between	us	float	a	few/	big,	soft,	pale-blue,/	sluggish	fireflies,/	
the	 jellyfish	 of	 the	 air…//	 Patch	 upon	 patch	 upon	 patch,/	 Your	 wife	 keeps	 all	 of	 you	 covered./	
(forearmed	is	forewarned)/	your	pair	of	bright-blue	pants/	with	white	thread,	and	these	days/	your	
limbs	are	draped	in	blueprints./	You	paint	—	heaven	knows	why	—/	the	outside	of	the	crown/	and	
brim	of	your	straw	hat./	Perhaps	to	reflect	the	sun?/	Or	perhaps	when	you	were	small,/	your	mother	
said,	 “Manuelzinho,/	 one	 thing;	 be	 sure	 you	 always/	 paint	 your	 straw	 hat.”/	 One	 was	 gold	 for	 a	
while,/	but	 the	gold	wore	off,	 like	plate./	One	was	bright	green.	Unkindly,/	 I	called	you	Klorophyll	
kid./	My	visitors	 thought	 it	was	 funny./	 I	 apologize	here	and	now.//	You	helpless,	 foolish	man,/	 I	
love	you	all	 I	 can,/	 I	 think.	Or	 I	do?/	 I	 take	off	my	hat,	unpainted/	and	 figurative,	 to	you./	Again	 I	
promise	to	try.	(BISHOP,	1983,	p.	96-99)	
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Assim,	Manuelzinho	não	 tem	sobrenome	e	é	apequenado	ao	mesmo	tempo	em	

que	nos	aproximamos	dele.	Ao	título,	segue-se	a	ressalva:	“[Brasil.	Fala	uma	amiga	da	

escritora]”7.	(BISHOP,	2012a,	p.	237).	A	poeta	assume	sua	condição	de	escritora,	o	que	

distancia	a	representação	dela	mesma	e	impõe	sua	intervenção	criadora,	em	primeiro	

plano,	como	de	alguém	que	simplesmente	observa	o	que	representa.	O	eu	lírico	ganha	

uma	 identidade	determinada	—	uma	amiga	da	escritora,	 que	assume-se:	 é	 ligada	ao	

Brasil.	Sobre	isso,	Bishop	escreveu:	“o	narrador	do	poema	é	Lota.”	(BISHOP,	2012b,	p.	

528).	

Independente	da	associação	direta	à	companheira,	tal	eu	lírico	é	um	proprietário	

de	 terras	 que	 se	 dirige	 a	 um	 empregado	 cujas	 ações	 são	 negligentes	 e,	 ainda	 que	

engraçadas,	irritantes,	mas	que	ao	final	o	enternecem.	Este	“agregado”	está	submetido	

a	 uma	 série	 de	 regras	 colocadas	 pela	 relação	 de	 trabalho	 e	 pela	 diferença	 de	 classe	

entre	 ele	 e	o	patrão,	 que	 espera	 ser	 atendido.	 Tais	 normas	 são	 transgredidas	 a	 todo	

instante	 com	 desculpas,	 o	 que	 incomoda	 o	 eu	 lírico,	 convencido	 de	 que	 está	 sendo	

“passado	para	trás”.	Interessante	é	perceber	que	os	adjetivos	utilizados	para	qualificar	

o	eu	 lírico	são	predominantemente	pejorativos	sobre	Manuelzinho	e	sua	conduta:	 “o	

pior	 hortelão	 desde	 Caim.”8	 (BISHOP,	 2012a,	 p.	 237);	 “com	 uma	 cara	

triste/[...]/negligente	 como	 a	 aurora,”9	 (BISHOP,	 2012a,	 p.	 241);	 “Seu	 tonto,	 seu	

incapaz”10	(BISHOP,	2012a,	p.	245).	

A	maneira	como	as	 tarefas	e	as	pequenas	coisas	do	cotidiano	são	executadas	é	

irracional	 e	 ineficaz,	 o	 que	 leva	 o	 eu	 lírico	 a	 se	 aborrecer,	 pois	 não	 há	 controle	 em	

nada,	no	 trabalho	ou	na	vida	dessa	 figura	servil.	Por	exemplo,	 sobre	o	 trabalho,	o	eu	

lírico	 dispara	 sobre	 a	 contabilidade	 que	 o	 agregado	 mantém:	 “Confusão/	 imediata.	

Você	 esqueceu/	 as	 vírgulas	 decimais./	 As	 colunas	 estão	 tortas,/	 uma	 colmeia	 de	

                                                             
7	No	original:	“[Brazil.	A	friend	of	the	writer	is	speaking]”.	(BISHOP,	1983,	p.	96).	
8	No	original:	“the	worst	gardener	since	Cain.”	(BISHOP,	1983,	p.	96).	
9	No	original:	“with	that	wistful/	face	(...)/	improvident	as	the	dawn.”	(BISHOP,	1983,	p.	97-98).	
10	No	original:	“you	helpless,	foolish	man,”	(BISHOP,	1983,	p.	99).	
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zeros.”11	 (BISHOP,	 2012a,	 p.	 241);	 a	 respeito	 da	 vida	 pessoal,	 encontramos,	 por	

exemplo	“Tem	coisas	que	só	acontecem/	com	você.”12	(BISHOP,	2012a,	p.	239).	Apesar	

do	 tom	depreciativo,	 ao	 final,	 a	persona	 se	desculpa	por	uma	brincadeira	maldosa	e	

declara	seu	afeto	pelo	agregado.	

	
Eu,	maldosa,	
chamei-o	de	“Kid	Klorofila”.	
Meus	amigos	acharam	graça.	
Peço	sinceras	desculpas.	
	
Seu	tonto,	seu	incapaz,	
gosto	de	você	demais,	
eu	acho.	Mas	isso	é	gostar?	
Tiro	o	chapéu	—	metafórico	
E	sem	tinta	—	pra	você.	
De	novo,	prometo	tentar.13	(BISHOP,	2012a,	p.	245).	

	

Considerando	 o	 conceito	 de	 cordialidade,	 e	 que	 as	 eventuais	 virtudes	 que	 ele	

ensejaria	 em	 um	 primeiro	 olhar	 não	 são	 realmente	 virtudes,	 mas	 “expressões	

legítimas	de	um	fundo	emotivo	extremamente	rico	e	transbordante”	(HOLANDA,	1995,	

p.	 147),	 tanto	 as	 ofensas	 e	 rompantes	 depreciativos	 ao	 longo	 do	 poema	 quanto	 a	

declaração	 afetuosa	 ao	 final	 são	 expressões	 da	 mesma	 ética,	 marcada	 pela	

pessoalidade	 das	 relações	 e	 a	 intimidade	 que	 caracteriza	 as	 relações	 da	 família	

patriarcal,	 cuja	 lógica,	 no	 Brasil,	 se	 aplica	 às	 demais	 relações	 sociais	—	 inclusive	 a	

relação	de	hierarquia	implicada	entre	patrões	e	empregados,	pessoal	e	direta.	

A	separação	indicada	e	enfatizada	na	epígrafe,	entre	poeta	e	eu	lírico,	preserva	

algo	do	estrangeiro	que	não	entende	como	as	coisas	podem	funcionar	do	 jeito	como	

são	conduzidas	localmente.	A	poeta,	criadora,	é	observadora	distante	que,	no	entanto,	
                                                             
11	No	original:	 “Immediate	 confusion./	You’ve	 left	out	 the	decimal	points./	Your	 columns	 stagger,/	
honeycombed	with	zeros.”	(BISHOP,	1983,	p.	98).	
12	No	original:	‘The	strangest	things	happen,	to	you”	(BISHOP,	1983,	p.	97).	
13	No	original:	“Unkindly,/	I	called	you	Klorophyll	kid./	My	visitors	thought	it	was	funny./	I	apologize	
here	and	now.//	You	helpless,	foolish	man,/	I	love	you	all	I	can,/	I	think.	Or	I	do?/	I	take	off	my	hat,	
unpainted/	and	figurative,	to	you./	Again	I	promise	to	try.”	(BISHOP,	1983,	p.	99).	
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intui	a	ética	implicada	nas	relações	que	 identifica	e	representa.	O	eu	lírico	é	o	patrão	

que	mantém	sua	perspectiva	paternalista,	que	assinala	o	comportamento	das	elites	no	

Brasil.	Ele	se	considera	vítima	das	atitudes	do	empregado,	como	se	fosse	dependente	

deste.	

Nesse	sentido,	ainda	que	o	patrão	tenha	poder	real	sobre	o	servo,	o	poema	por	

um	lado	subverte	a	relação	de	opressão	e	por	outro	a	atenua,	pelo	tratamento	próximo	

e	 carinhoso	 que	 busca	 emular	 a	 proximidade	 de	 classe	 encenada	 pelo	 português	

brasileiro	 (à	 qual	 Bishop	 se	 refere	 no	 excerto	 de	 sua	 carta	 a	 Marianne	 Moore)	

representando	poeticamente	um	mecanismo	característico	da	sociedade	brasileira.	A	

poeta	capta	e	representa	a	contradição	por	meio	das	tensões	da	linguagem	—	tensões	

que	não	são	aparentes	para	os	amigos	brasileiros,	imersos	no	contexto	de	cordialidade	

desde	o	berço:	“Na	verdade	os	brasileiros	adoram	 ‘Manuelzinho’.	Vários	amigos	meus	

que	leem	inglês	já	me	disseram:	‘Meu	Deus	(ou	minha	nossa),	é	isso	mesmo.”	(BISHOP,	

2012b,	p.	528,	grifos	da	autora).	

Segundo	Maria	Lúcia	Milléo	Martins	em	seu	livro	Duas	Artes	(sobre	as	obras	de	

Bishop	e	de	Carlos	Drummond	de	Andrade),	há	uma	tendência	da	crítica	em	 ler	este	

poema	como	uma	manifestação	da	postura	puramente	condescendente	de	Bishop	com	

relação	 às	 relações	 sociais	no	Brasil	 (MARTINS,	2006).	Como	 exemplo,	 a	 autora	 cita	

Travisano,	 que	 afirma	 que	 o	 humor	 do	 texto	 emula	 o	 paternalismo	 das	 classes	

dominantes	locais,	como	indicamos	algumas	linhas	atrás.	Martins,	entretanto,	aponta	o	

que	considera	uma	mudança	da	crítica,	inclusive	de	críticos	estrangeiros,	com	relação	

ao	 poema:	 a	 afetividade	 brasileira	 passa	 a	 ser	 mais	 levada	 em	 conta	 na	 leitura	

(MARTINS,	2006).	

No	entanto,	tanto	a	condescendência	estrangeira	quanto	a	noção	de	afetividade	

nos	 parecem	 equivocadas	 quando	 lidas	 sob	 o	 viés	 da	 cordialidade.	 Sobre	 a	 ideia	 de	

condescendência,	há	na	verdade	uma	representação	do	conflito	percebido	entre	o	eu	

lírico	e	Manuelzinho,	uma	dinâmica	de	 relações	que	são	encenadas.	Ela	percebe	esta	
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encenação,	 na	 qual	 ambos	 os	 lados	 cumprem	 papéis.	 Manuelzinho,	 por	 exemplo,	

apresenta	 uma	 contabilidade	 grosseira	 como	 se	 fosse	 válida	 e,	 quando	 confrontado	

com	 as	 inconsistências,	 conspira	 com	 o	 próprio	 patrão.	 Este,	 igualmente,	 sabe	 da	

inutilidade	das	contas,	mas	entra	na	conspiração:	

	
Você	cochicha	baixinho	
que	nem	um	conspirador;	
as	cifras	chegam	aos	milhões.	
Contas?	Que	contas?	São	sonhos.	
Na	cozinha	sonhamos	juntos	
que	os	mansos	possuirão	a	terra	—	
ou	vários	hectares	da	minha.14	(BISHOP,	2012a,	p.	241).	

	

Se	os	dois	sonham	juntos,	conspirando	na	cozinha,	sobre	a	premissa	bíblica	de	

que	 os	 mansos	 possuirão	 a	 terra,	 a	 terra	 é	 do	 patrão,	 como	 ele	 mesmo	 afirma,	

poderosamente	 consciente	 do	 poder	 que	 tem.	 Assim,	 as	 relações	 de	 classe	

representadas	no	 texto	não	são	de	 fato	afetivas,	mas	marcadas	pela	cordialidade	nos	

moldes	conceituados	por	Holanda.	Elas	denotam	um	mecanismo	complexo	e	perverso	

de	 dominação	 das	 elites	 brasileiras,	 um	 fenômeno	 que	 perdura	 até	 nossos	 dias	 em	

ideias	 como	 o	 racismo	 reverso,	 por	 exemplo.	 O	 indivíduo	 que	 detém	 o	 poder	 real,	

integrante	 da	 classe	 dominante,	 leva	 o	 oprimido	 a	 acreditar	 que	 tem	 algum	 poder	

sobre	 o	 opressor,	 utilizando	 para	 isso	 artifícios	 como	 a	 afetividade	 que	 vemos	

encenada	no	 texto.	Em	 “Manuelzinho”,	as	 relações	 entre	 classes	 sociais	 emergem	do	

texto	 que,	 embora	 não	 tenha	 uma	 intenção	 engajada	 ou	 panfletária,	 —	 Bishop	

rejeitava	fervorosamente	qualquer	ideologização	da	poesia	—	apresenta	a	encenação	

do	 conflito	 entre	 patrão	 e	 empregado	 e	 permite	 que	 se	 entreveja	 a	 lógica	 da	

cordialidade	nas	relações	de	classe	no	Brasil.	

	
                                                             
14	No	original:	“You	whisper	conspiratorially;/	the	numbers	mount	to	millions./	Account	books?	They	
are	Dream	Books./	 In	the	kitchen	we	dream	together/	how	the	meek	shall	 inherit	 the	Earth—/	or	
several	acres	of	mine.”	(BISHOP,	1983,	p.	98).	
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