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SOBRE A AUTORA

HELENA FRENZEL é maranhense, vive na Alemanha.
Tem formação nas áreas de Ciência da Computação e
Romanística. É autora e editora de vários EBooks gratuitos
independentes, entre eles, as coletâneas Poemas Para Acordar, Trinta
Contos de Euros e Três de Natal, Outros Quinze Contos e Lá Vem o Sol!
Mantém o site Bluemaedel onde concentra suas letripulias*, o
blog Sem Vergonha de Contar, voltado para contos e causos,
uma escrivaninha no site Recanto das Letras, o projeto Quinze
Contos Mais e o site Quintextos.
* Letripulias: estripulias com Letras; com letras, estripulias. E
com artes, em geral. Letripulista é quem letripulias faz.

DEDICATÓRIA

Dedico este volume a
B & B, claro,
e a Marília L. Paixão,
que tão gentilmente convidou-me
a participar do BVIW
(letrasdobviw.blogspot.com.br)
Marília, muito grata pela oportunidade.

PRÓLOGO
Não me considero cronista, mas não imagino a vida sem
escrever. Após quase cinco anos publicando regularmente em
vários sites na Internet, contabilizei umas cem crônicas avulsas e
de imediato veio-me a pergunta: por que não tentar juntar
algumas em volumes seqüenciais. Quando Marília L. Paixão
convidou-me a participar dos desa os do BVIW, site voltado
basicamente para crônicas urbanas, tive a oportunidade de
aprender com cronistas de verdade e desenvolver-me um pouco
mais na escrita deste gênero, tanto que das quinze crônicas deste
volume, várias foram escritas originalmente para o BVIW e
também publicadas em minha escrivaninha no Recanto das
Letras e no Bluemaedel, o mais próximo do que eu chamaria
de ‘site pessoal’. Aproveitei a oportunidade, claro, para revisar e
melhorar os textos, que são curtos, tratam de temas variados e
espelham (via-de-regra) a minha visão pessoal, e podem ser lidos
em qualquer ordem. No mais, desejo-lhe uma leitura agradável,
proveitosa e digo-lhe que comentários, críticas e sugestões são
sempre muito bem-vindos.
Atenciosamente,

fi

Helena Frenzel, St. Ingbert, Alemanha, 10 de julho de 2013.

UMA CRÔNICA BEM FOFINHA

fi

fi

Não há receitas para uma boa escrita mas para quem quer
cozinhar uma crônica, aqui umas dicas: abra o jornal do dia e
veja o que há de novo. Faça uns recortes, espalhe na mesa e
deixe esfriar. Ligue o rádio, sintonize numa estação que lhe
agrade. Se gosta de música, pre ra a barroca, pois melhor
estímulo aos neurônios estou para ver. Pegue papel, lápis ou
caneta e ligue para alguns amigos que há muito tempo não vê.
Bata uns papos gostosos, uns papos sinceros e interessados, e
enquanto fala ao telefone vá rabiscando no papel. Ao terminar
as conversas, junte os rabiscos aos recortes de cima da mesa e
misture tudo bem devagar sem bater, para não empelotar.
Quando a massa estiver consistente, ponha para cozer em
banho-maria até que que bem douradinha; apague o fogo e
deixe esfriar. Para a cobertura, ‘ligue’ a Internet, digite no google
umas três palavras quaisquer. A terceira resposta que você
receber será o seu título, com algumas pitadas de imaginação.
Daí junte o título à massa cozida e ponha numa gaveta do
refrigerador. Ao receber um pedido para crônica do dia, tire a
sua da gaveta e revise-a muito bem. Em poucos minutos estará
pronta para envio e aí é só servir para degustação. É fácil de
fazer e não é calórica. Prove a receita e depois diga o que achou.

FELICIDADE POR DIREITO?

fi

fi

Nunca se falou tanto em felicidade como nos últimos tempos.
A chamada Psicologia Positiva está aí para con rmar. Os
americanos há séculos declararam, e na Constituição, que todo
cidadão tem ‘o direito’ de correr atrás da sua, persegui-la e
capturá-la, sem mais. Seria esse o tão falado sonho americano? Não
sei, não manjo de americanos, gosto mesmo é de losofar. As
crianças de uma geração após a minha já nasceram sabendo que
têm direito a tudo, e que merecem o mundo a seus pés. Só que
seus pais esqueceram-se de dizer-lhes que há também os deveres
e que para tudo, até para a felicidade, há um preço a se pagar:
trocado em esforços nada miúdos e acrescidas frustrações. “É
impossível ser feliz sozinho” nos diz a ‘Onda’ de Tom Jobim. Será
mesmo? A felicidade começa em nós mesmos mas para que ela
nos torne gente e faça sentido, estranhamente precisamos
compartilhá-la: e quanto mais vazios, mais cheios. E lembrando
versos de Solsbury Hill, de Peter Gabriel: “A LIBERDADE faz
piruetas quando penso que sou livre”, penso que, ironicamente, seus ‘
primos’ devem fazer o mesmo, quando imagino que tenho
direitos e sou feliz.

BEM MEDIDO E BEM PESADO...
A VIDA É CHEIA DE BONS PEDAÇOS
“Ah, Seu Moço, ainda tem um pedaço de chão!” Quando se
ouve esta frase, pelo menos se sabe que é longa a distância a
percorrer. Pior quando dizem “É bem ali, Seu Moço!” e esse
“ali” nunca chega, quanto mais você avança mais parece que o
horizonte tem medo de você. E em se tratando de boa medida
ou peso, intrigam-me as receitas passadas pelas avós: “Você vai
juntando farinha até achar que está no ponto”. Quanta farinha?
Ponto de quê, meu Deus? De cruz, de ônibus, de crochê? Para
dar a perdidos um certo rumo, sites de culinária até provêem um
conversor de medidas para ajudar: um copo americano, por
exemplo, ou uma xícara de chá pode ser o mesmo que 200
gramas ou 200 ml, já um “copo de requeijão” vai depender do
tipo, da marca e da região. Ao testar uma nova receita ou um
novo caminho, a uma certeza se pode chegar: acertar o alvo
pode render muitas tentativas e com muito pouca sorte — para
não dizer azar — quem sabe até mesmo um pedaço de chão,
cavado, sete palmos acima ou abaixo do nível do mar.

GIB KALTEM KAFFEE KEINE CHANCE

fi

fi

E por falar em chances, sem chance para falta de idéias! Até
no lixo se pode achar. Dirá o grupo africano Slum Drummers que
das ruas tira crianças e do lixo, beleza musical. Cerveja só tem
chance geladinha; chocolate, frio ou quente tanto faz. Ouvido
seletivo: segredo de casamento eterno, e uma vida menos
amarga tem quem sabe perdoar — in nitas vezes sete. Não dê
chance ao perigo na estrada, se dirigir não beba álcool e se
beber que onde está; se não puder mais ler as placas, que tal
mais devagar? Não dê chance a gente estúpida, tenha um sorriso
sempre à mão. Diga “não”,“muito obrigado” e não esqueça de
um “por favor”; um “bom dia” derruba muros, gentileza evita
dor. Aconselha minha caneca: GIB KALTEM KAFFEE KEINE
CHANCE — “não dê chance a café frio” — isto está em
Alemão. Esteja quente ou esteja frio, quem abre mão de um
café? Com bolo então... Humm!

OBSERVEM AS TARTARUGAS!

fi

fi

fl

fi

Uns pensam em ores e eu, nas tartarugas, nos escritos, nas
paixões. Penso também em críticas e seus efeitos e em quando
não sei o que dizer; nesses casos, além de calar-me, observo a
natureza e trato de ouvir o que ela tem a ensinar: tartarugas só
avançam quando arriscam o pescoço e o cinas de escritores são
cantos ótimos para se car, mas não a vida inteira, só brincando,
aquecendo letras num aconchegante casco amador. Mesmo
devagarinho, com medo do risco de me perder (ou de me achar)
aceito o desa o de escrever em diário ou jornal. Sejam contos,
sejam crônicas, artigos que nada queiram dizer, contanto que
sejam diferentes de tudo o que já publiquei, pois isso é o que
move a pena se a alma não é pequena e ainda resta papel. E
com o pescoço estendido, minha primeira crônica para o jornal
aqui publico e só peço exatidão a quem quiser cortar.

SÓ QUEM VIVEU SABE O QUE FOI

fi

fi

“Na fotogra a estamos felizes”, diz Bethania naquela canção. E
havendo estado em companhia do artista preferido “ali no
gargarejo jogando beijo” ou por trás de todos na última la, que fã
não ligaria afobado para os amigos para contar? Não sem antes
ligar o som e passar horas tatuando nos poros os momentos
dourados que ali viveu, pois “há sempre uma canção para contar aquela
velha história de um desejo que todas as canções têm pra contar”. Mais
duram as lembranças fora da memória, presas num objeto
qualquer: camiseta, foto ou caneco, nas entradas que se pagou.
E quem condenará um fã de carteirinha por ter sempre à mão
uma prova do desejo que realizou? Sonho é sonho, cada um tem
os seus; por mais ridículos que pareçam, respeite-os. Em se
tratando de um sonho, só quem viveu sabe o que foi.

PAGAM OS OUTROS ...
E AS FUTURAS GERAÇÕES

fi

fi

fi

fi

fi

Aqui z, aqui pago? A coisa não é bem assim. Uns fazem o
que fazem, no nal se matam e deixam a dívida para quem ca
ter de pagar. A História está cheia de exemplos típicos, e o
cotidiano também. Ricos sonegadores de impostos são sempre os
primeiros a deixarem o barco quando há naufrágio. Grandes
criminosos e políticos corruptos nem sonham com uma possível
punição, nem nesta nem numa outra vida e não adianta
torcermos ou agirmos para que se dêem muito mal; continuam
por cima, no poder. Pois é, a vida às vezes nos obriga a agir de
boa fé, dando crédito a quem não merece e depois nos virando
para pagar a dívida que cou. Muitos querem crescer sem pagar
pelo futuro do planeta, certos de que no nal quem pagará o
pato serão os outros e as futuras gerações. Aqui se faz, aqui se
paga? Não creio muito nisto. Mais certo seria “Se devo, nem me
preocupo, sei que outros vão pagar!” Pensamento político? Pode
crer!

TUDO ESTÓRIA!

fi

fi

fi

Li uma história da @rroba lembrando da recepção de A
Divina Comédia de Alighieri Dante e quei pensando o quanto é
fácil usar um texto supostamente con ável para induzir ao erro e
à desinformação. Fiquei pensando que nem todo mundo tem a
idéia ou condições de checar fatos e dados e quando os
acontecimentos aparecem bem organizados e explicados tem-se
a imagem de que a história é real e acaba virando mesmo
História natural passada e repassada, compartilhada ao longo
dos séculos e gerações até que apareça um chato ou chata com
colhões para questionar o texto e o tempo, e com muito tempo
disponível e recursos para criar casos com terceiros. Às vezes me
pergunto se algum tipo de Iluminismo já se acendeu em certos
becos. Sou tentada a crer que de fato é bosta e um KKKKK
fecharia bem a história e a História com razão, pois de estórias
ninguém fala e bem poucos sabem contá-las: verdade ou cção.

SERÁ QUE COMPREENDEMOS?
Não sei se outros também sofrem disso, mas eu ando
ouvindo um zumbido chato na Internet, o que tem me tirado o
prazer de navegar. Já mandei checar os ouvidos e o médico
garantiu-me que com a função básica está tudo okay: sigo
ouvindo o que quero e o que não, sem reclamar. A síndrome
chama-se febre de compartilhamento e constante atualização.
E ainda que eu não sofra desse mal, fui afetada pela radiação,
daí o ruído me incomodar tanto. É que hoje em dia todo
mundo ‘partilha’, todo mundo tem algo a dizer ou mostrar, e
tudo ao mesmo tempo, sem pensar nem parar para ouvir o
que o outro quis dizer. Quem aprecia canto coral sabe que
cantar sem ouvir o outro acaba com a peça e que pausas na
música existem para se fazer, ou seja: o silêncio tem função. E
é impossível ouvir tudo ao mesmo tempo, é preciso
concentração. Em dias de tanto compartilhamento,
pouquíssimos são, nesse meio, os que ainda têm algo para dar.
Explico: no complexo de coisas que chamam ‘alma’ humana,
domina a idéia de essência, o que cada um tem escondido
dentro de si e por vezes até de si mesmo; mas se
compartilhamos tudo a todo tempo nada resta para esconder
ou deixar o outro descobrir; banalização do que temos de mais
caro, nosso EU e o tempo necessário para que ele surja.
Compreender algo não é puro acúmulo de conhecimentos, é
um estado interior; uma nova ligação, um clique que se
fez. Imagine all the people sharing all the world, cantou John
Lennon. Por um tempo, uma desconexão? Imagine!!!

UMA PÉROLA DO BLUES
Pérolas. Não falo das brancas, tampouco das negras, falo da
brilhante Pearl, uma pérola do Blues. Pérola de voz ‘negra’ sem
igual, dona de um sorriso infantil. Falo de Janis, Joplin, daquela
que ao abrir a boca para cantar seus cósmicos blues deixava-se
levar e enlevava com seu canto, uma intérprete sem par. Pérola
de águas profundas, dona de uma voz excepcional, holofotes
ofuscam e ela foi apenas uma little girl blue sentada à porta de
casa contando nos dedos as desilusões. Talvez por isso tão cedo
se foi, enforcada nas rédeas da própria vida, coisa que muitos
diziam naquele momento ela parecia ter nas mãos. Janis adorava
cantar ao vivo, e entediava-se de morte nos estúdios de
gravações. E esse tédio, dizem, levou-a a trilhar o caminho fatal
que a levou daqui, que a tirou do Blues. Bom, ironia do destino
ou não, pérolas de seus sucessos se encontram no álbum
póstumo Pearl, codinome que ela gostava de usar, e como dizia
se sentir. Cause you may not be here tomorrow penso que Janis cantou
como viveu, deixando-se lapidar, e nos palcos foi feliz. Onde
estiver, Pearl, esteja bem, esteja em paz, siga feliz cantando blues.

ISSO É TEMA PARA VOCÊ?

fi

Há temas que dão tesão, e outros, muita dor de cabeça! Falo
de tema como ponto central, sobre o qual se quer falar (ou
escrever). Tema, para quem escreve, pode não ser tema para
quem lê. Isso acontece muitas vezes comigo, que é quando me
calo ou, no popular, deixo ‘rolar’. Vez ou outra me pergunto
como pode autor e leitor se cruzarem, e nas entrelinhas por
sinal. Há também temas espinhosos, que incomodam ao se tocar,
como sexo ou religião, por exemplo (haja tato!). Já em
Lingüística, tema signi ca a informação já dada num enunciado,
que é a idéia que se quer comunicar, e por vezes puxa o rema,
que nada tem a ver com remo ou remar, e traz a nova
informação. Tema e rema rimam com problema, e os três vêm
do mesmo lugar: os berços gregos. Assim sendo, muitas vezes,
vou sem tema mesmo e sem me culpar. Mas, o que teria isso a
ver? Se sogra, tema e rema nada dizem a você, então jamais terá
problemas ao usar frases do tipo: ‘Ontem levei a cachorra da
sogra para passear!’ Desde que seja mansa, nada manje de
Lingüística, nem seja coral, varie o tema sem ter pena que ela
nem vai captar — mas talvez morda!

PROPAGANDA VALE MAIS
SEMPRE VALEU

fi

fi

fi

Nunca fui de endeusar títulos. Admiro pessoas, ainda mais se
têm trabalho ou algo que valha para mostrar. Vejamos o caso
dos ‘cienturistas’, que não é erro de gra a, sim uma forma de
designar cientista-turista e suas variações. Para esta espécie,
propaganda vale mais que resultados, o que no fundo mostra
grande capacidade de conhecimento humano pois quem não é
visto não é lembrado, não? Isso se dá também em outros ramos,
como na escrita. Cientista ‘arroz de festa’, que em toda
conferência, congresso ou evento está, batendo ponto, dando
palestra. Tema é o que menos conta: sem tema vão, e vão
mesmo, o que importa é estar lá, na badalação. Curiosamente,
não parece faltar recursos nos laboratórios dos cienturistas e
incrível como cresce o número de suas publicações, ainda que
raramente apareçam como autores principais. O segredo está
em ‘desorientar’ uns muitos que necessitam de um parecer ou de
um nome de peso em seus trabalhos, ainda que seja só para
constar, e se for bom o resultado, certa será a exploração.
Cientistas genuínos, em geral, fogem de holofotes e estão mais
ocupados com suas pesquisas ou tranca ados em seus
laboratórios tentando encontrar soluções para problemas reais, e
produzindo resultados que pouca gente vê, ou é capaz de
valorar. Quando têm sorte, vez ou outra são agraciados com um
prêmio, ou uma ajuda nanceira disfarçada de reconhecimento,
algo que lhes permita tocar um pouco mais em frente, quase
sempre, nobres ideais.

PLANO B

fi

fi

fi

fi

Condenado por um crime que não cometera, ex-bancário
bem-sucedido, decidiu não deixar sua vida se acabar na prisão.
Visando tão bem uma condicional por bom comportamento,
apresentou suas idéias ao diretor da casa e, com a ajuda deste,
criou uma empresa com ns de reabilitação. Bom para ele e
outros presos, negócio da china para o diretor. Anos e anos
viram aumentar os lucros que, com os conhecimentos do exbancário, caíam, em sua maioria, na conta do diretor, desviando
das garras do Leão (1). A coisa ía tão bem que, aproximando-se
a data de obter a condicional, o diretor lhe disse, mais ou menos,
numa noite chuvosa, referindo-se ao caixa dois: “Nos próximos
anos há muito trabalho para você aqui. Isso não é maravilhoso?
São tantos desempregados lá fora...” Deveria ter sabido que o
diretor não abriria mão de sua galinha dos ovos de ouro e,
naquele instante, compreendeu que era o m. Foi para a cela
determinado a acabar com tudo àquela noite. Apagaram-se as
luzes e... aquele mundo não era para os bons. Seu único amigo,
vizinho de cela, sabedor de seu desengano, passou a noite em
claro pensando no que o amigo poderia fazer. E fez! Dia
seguinte, a cela era o lugar mais limpo. Abrindo caminho no
meio do esgoto e da enxurrada da chuva, ele renasceu para a
vida, num túnel que passara anos cavando, em silêncio, em
segredo, com resignação, cujos metros nais romperam-se com a
força das últimas palavras do diretor. Que esta história fosse
minha, bem queria eu. É, mais ou menos, parte da história de
Um Sonho de Liberdade (1994), lme de Frank Darabont que

nos mostra, acima de tudo, a importância de se ter sempre (na
vida) um plano B.

fi

(1) Leão: como o sco é popularmente conhecido no Brasil.

ESTA NOSSA VIDA PARADOXAL
O homem foi à lua, pousou, fez fotos, trouxe provas. Óleo
diesel será sempre mais barato que gasolina. O ministro disse a
verdade: “A tese do meu doutorado foi minha, e o título
também.” Um escritor que não liga para a fama nem se toca
quando uma empresa lhe dá um Audi zerinho em troca de um
texto de duas páginas, duas só, nada mais. Berlusconi não
dormiu com a menina (nem descobriu que era menino).
Tragédias como deslizamentos de terra não se repetirão no
próximo verão. Os resultados do futebol não são sempre
comprados e quem irá para o paredão (1) é manchete nacional.
Mulheres da TV e das revistas masculinas existem (de fato!) e
toda mulher já chegou lá, ali. Meu marido não me trairia com a
vizinha, nem eu a ele com o marido de alguém. Há políticos que
pensam nos pobres, e gente que não pára durante o carnaval. Eu
odeio Reginaldo Rossi e você nunca me ouviria cantar:
“Garçom, aqui, nesta mesa de bar...”. É duro! Até tento, mas
não sei mentir...
(1) Referêcia ao Big Brother Brasil, programa televisivo que
muitas vezes ocupou lugar de destaque nos jornais do país.

ELE CHEGOU!

fi

fi

fi

fi

fi

Quando o sol demorou a sair eu soube, o frio nos pés e nos
ossos vieram me con rmar. Que ele havia chegado eu soube.
“Chegou a nal”, falei. Assoviava o vento e a chuva na
dedilhava na janela a trilha do seu chegar. Assim eu soube,
sonhei que ele estava chegando e quando acordei ele já estava lá,
no ponto. Fui ao seu encontro logo cedo, ainda escuro. Sacola
arrumada e sem desculpas, algum empecilho (?) nada, nada
racional. De mãos dadas com os bolsos fui ao seu encontro. E ao
ver-me saindo, com uma salva de folhas o vento me saudou:
chuva natural de confetes, bela, cheirando a novo frescor,
molhado, esperança desfalecida alegre, satisfeita por vê-lo
chegar. Saí hoje cedo logo de manhãnzinha só para encontrar
com ele e saciados do tempo camos sós, por um momento e um
pouco mais. Então, maravilhado, cessou o vento por um instante
e a espiar-nos, sorrateiro e manso, vimos o velho sol despertar.
Final de setembro, quase, ele veio este ano. Mais tarde ou mais
cedo, todo ano ele vem e ca três meses, renova-me as forças e
então se vai. Eu o amo e sempre o aguardo na certeza bamba de
que ele não falha e na esperança falsa de não sentir sua falta ao
vê-lo passar.

