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Um amor cigano
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Psiu, psiu, moço deixa ler a sua sorte
em suas mãos? Te darei o passado, o
presente e o seu futuro...

Assim começa este enredo de uma linda e trágica história de um
amor proibido. Proibido sim, pois João é um gadjé (homem não
cigano). Rapaz trabalhador e estudioso, morador de subúrbio, filho
de pais separados e que leva a sua vidinha honesta e honrada, mesmo
aos trancos e barrancos dos dias atuais. Vinha ele naturalmente
correndo pela Avenida Rio Branco no Rio de Janeiro, como sempre
atrasado para a faculdade, pois saía de casa quase que de madrugada
para ir ao seu trabalho no centro da cidade. Pegava muito cedo na
repartição federal, onde tinha o emprego de auxiliar administrativo.
Diga-se de passagem, que era o orgulho da família, pois. Com muito
muito esforço próprio e horas, dias e anos debruçado sobre os livros
que pegava em bibliotecas, haja visto a carência financeira dos pais,
conseguiu passar em concurso publico para o órgão federal bem como
também para estudar Direito em universidade estadual.
Assim era a rotina nos dois últimos anos de João, casa, trabalho e
faculdade. Até nos fins de semana ficava o rapaz internado na Internet,
fazendo suas pesquisas, pouco tempo sobrando para que ele se
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divertisse ou pelo menos tivesse uma vida pessoal afetiva. Era
inclusive a grande preocupação de Dona Magali, sua mãe, pois mesmo
sendo uma mãe zelosa, estava deveras preocupada com a falta de vida
social de seu único filho. Perguntava a ele se não sairia no fim de
semana com seus primos para ir aos bailes ou ainda ensaios do bloco
da rua, no que João retrucava que ele teria muito tempo para isso. De
tanta preocupação. D. Magali resolveu a contra gosto conversar com
Antonio Marcos, figura que ela fugia como o diabo foge da cruz, pois
além de ser pai de João, tinha mais meia dúzia de filhos espalhados
pelo mundo de mães diferentes. E o Seu Toninho era um cinquentão
charmoso, que desde rapazola por ser uma figura bem apessoada
sempre foi um conquistador e boêmio. Mas dentre todos os filhos e
filhas, João era o único que ele realmente se importava. Diziam as más
línguas que era por esperteza, pelo fato de ele ser um tremendo
futurista e ter visto no filho um bom investimento futuro.
Depois de muito relutar lá foi D. Magali no cafofo (A meia água de
seu Antonio Marcos era a maior falação da comunidade, a maioria das
mulheres do bairro já haviam estado lá). Ao entrar (já havia ligado
antes para o ex), já encontrou o garanhão literalmente à vontade e foi
logo fazendo a corte a D. Magali. Mulher que do alto de seus 42 anos,
conservava a sua rara beleza, morena com dois grandes olhos de um
verde esplêndido e que mesmo maltratada pela vida, inclusive era uma
operária da fábrica de plásticos, era muito assediada onde quer que
fosse. Sem, contudo, ou que se saiba dar trela a qualquer outro
homem, pautando a sua vida única e exclusivamente para o bem estar
de João. Mas antes de qualquer investida do garanhão foi logo dizendo
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que a estada dela ali não era para sacanagem e fez questão de
conversar com o canalha na porta mesmo, recusando até água. Relatou
a sua preocupação quanto à vida que seu querido João, estaria levando
e suplicando ao canalha do pai que tivesse uma conversa de homem
com ele, pois achava que mesmo com todo amor a ele dedicado tinha
suas limitações e que era por isso que João não se abria com ela.
Dito e feito seria um prato feito para o garanhão tentar uma melhor
aproximação com seu filho, pois João não o tratava mal, mas era
muito reservado quanto a ele. Talvez por não perdoar as suas
canalhices com todos e principalmente com sua querida mãe. Pois ele
abandonou a família quando João ainda era de colo. Por outro lado
também, ficou preocupado com a repercussão desta inércia de João
para com as mulheres e olhe que João havia mesclado as feições de
ambos. Rapaz extremamente bem apessoado, moreno, alto e atlético
que herdou da mãe aqueles olhos grandes e verdes.
O que de certa forma era problemático para ele desde garoto na escola,
passando pela repartição onde trabalha e culminando na faculdade o
assédio de suas colegas, todas queriam dar para o João. Tem ate uns
fatos engraçados nisso Glorinha, mocinha sapeca estagiária na
repartição (era cantada por todos e dizem os fofoqueiros que era o
maior machado, não podia ver um pau em pé), belo dia na festa de fim
de ano no meio de uma roda de colegas onde estava também João, ela
já muito doida, o agarrou a força na frente de todos. Tinha também na
faculdade a Rose, nossa! um tremendo avião com direito a pista
própria e tudo. Belo dia, num grupo de estudo resolveram fazer uma
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lanche e ela no meio de todos, perguntou a João se estava suja, lógico
ele disse não.... Perguntou se ele a achava feia, João riu, ficou
vermelho e disse que ela era de uma beleza rara.... Aí veio a explosão
de Rose na frente de todos, porra João quero te dar e não vejo como
posso conseguir isso.
E lá foi seu Antonio Marcos, conversar com João, uma conversa de
certa forma até inusitada, pois não tinham entrada para o assunto que
se avizinhava. Mas como seu Antonio Marcos era um careta de pau
não se fez de rogado, foi logo perguntando a João, o que ele fazia por
diversão e por ser um rapaz bonito quantas mulheres já havia comido,
continuando até irritar o rapaz que, se sentido acuado e ofendido dado
as suas respostas ao papo canalha do pai, pois ser inteligente sentiu na
conversa do pai uma certa desconfiança quanto sua masculinidade.
Para não alongar o assunto, tranquilizou o canalha e disse: Pai fica
preocupado comigo não, pois não sou gay, só o que não quero agora
para a minha vida é me envolver amorosamente com moça nenhuma,
pois quando o fizer será para casar e cuidar de minha família, coisa
que o senhor não teve a responsabilidade de fazer e sei o quanto a
pobre de minha mãe sofreu. Quanto a minha vida sexual também pode
ficar despreocupado, pois reservo mensalmente uma pequena parte de
meu salário e me desafogo com as meninas da vila mimosa, no que
deu a conversa por encerrada, pediu a benção de um pai desconcertado
e atônito e foi embora.
Bem lá ia João literalmente correndo pela Avenida Rio Branco no Rio
de Janeiro, como sempre atrasado para a faculdade, pois o seu
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ranzinzo chefe o sempre segurava até mais tarde, aonde todos os dias
ia João correndo para não perder um tempo sequer de aula e numa
bela terça-feira ouviu João.
Psiu, psiu, moço deixa ler a sua sorte em suas mãos? Te darei o
passado o presente e o seu futuro..., João já ia se desvencilhar do
grupo de ciganas que estavam abordando a todos os que passavam (O
Povo Cigano é guardião da LIBERDADE. Seu grande lema é: "O
Céu é meu teto; a Terra é minha pátria e a Liberdade é minha
religião", traduzindo um espírito essencialmente nômade e livre dos
condicionamentos das pessoas normais geralmente cerceadas pelos
sistemas aos quais estão subjugadas. A vida é uma grande estrada, a
alma é uma pequena carroça e a Divindade é o Carroceiro), quando
muito de repente ouve-se um grito feminino de dor. Todos que ali
passavam se voltaram para o local de onde teria partido o grito. Eis
que num canto estava uma jovem cigana caída e ensanguentada, tendo
ao fundo um homem de terno alto e forte corrido para um carro
estacionado que logrou a fugir. Formou-se aquela roda de curiosos,
mas as ciganas presentes que foram as únicas na realidade a acudir a
jovem cigana, pois por preconceito da sociedade ninguém sequer se
deu ao trabalho de sacar um celular e ligar para o 199. João não havia
parado e nem visto a jovem cigana caída, só o reparando já parado no
sinal a frente para atravessar a rua e instintivamente esqueceu-se da
pressa e a aula que o aguardava e aproximou-se do grupo.
Viu que a jovem cigana estava bem debilitada e com o rosto bem
ferido, pois o canalha do homem lhe havia assediado e com a resposta
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negativa deu-lhe diversos socos no rosto (Freud explica isso, que o
homem ao agredir fisicamente uma mulher o esta fazendo por
despeito, pois na realidade ele queria ser mesmo é mulher, ou no
popular é gay, mesmo). E ficou mais chateado ainda pelo fato de que
a maioria que ali estava além de não ajudarem ainda faziam
comentários maldosos das ciganas e principalmente da jovem agredida
covardemente.
João ficou indignado com a situação. Soltou os cachorros em cima de
todos ajudou a jovem cigana a levantar-se, conduzindo ela e o grupo
de ciganas para a galeria da Confeitaria Colombo, onde a contra gosto
do pessoal da casa de chá, sentou-se a uma mesa e as convidou o que
foi recusado e dito a João que não podiam (pela lei cigana, a mulher
não se senta em mesa com homem, principalmente com um gadjé).
Pediu para o garçom indicar o toilet, para que a moça se refizesse e
limpasse seus machucados, O garçom então disse que só quem
poderia usar o toilet, seriam os fregueses do estabelecimento, no que
João no ato prontificou-se a fazer pedido para todas as ciganas. Sem
saída o garçom teve que ceder e entregou a João o cardápio para a
escolha do que tomariam e comeriam.
Neste ínterim a cigana mais velha, atônita ainda pelo acontecido e pela
bondade daquele belo rapaz, disse-lhe que o ajudaria a pagar a conta,
agradecendo efusivamente o seu gesto que não é normal vindo de um
gadjé, e com a recusa do rapaz em aceitar dinheiro para o pagamento
da conta, a velha cigana o fitou bem nos olhos e pediu a sua mão. João
relutou um pouco, mas por ser um cavalheiro entregou a sua mão a
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velha cigana. Ela ficou olhando por um bom tempo a palma de sua
mão, fitando-o bem dentro dos seus grandes olhos verdes e sem falar
nada largou a mão de João e ele, ao fitar novamente os olhos da velha
cigana viu rolarem duas lágrimas (Na verdade cigano que se preza,
antes de ler a mão, lê os olhos das pessoas (os espelhos da alma) e
tocam seus pulsos (para sentirem o nível de vibração energética) e
só então é que interpretam as linhas das mãos. A prática da
Quiromancia para o Povo Cigano não é um mero sistema de
adivinhação), no que ele assustado lhe perguntou se tinha visto algo
de ruim. A velha cigana retrucou que sim e não, pois quase todos os
anseios de João seriam realizados. Ele então perguntou a ela o porquê
das lágrimas e ela disse simplesmente que era pelo fato dele ser um
gadjé e não um autêntico cigano.
Neste ínterim como já se passaram uns 20 minutos, surge então a
jovem cigana agredida covardemente e as outras duas ciganas que a
acompanharam ao toilet, Sentaram-se a mesa em que só estavam as
ciganas e a jovem cigana ao olhar para o rosto daquele gadjé para
agradecer ficou pálida e sem palavras. Situação idêntica ficou João ao
fitar aquela jovem cigana morena de uma beleza pura e
simplesmente angelical, com seus olhos amendoados, sua pele
morena, seus lindos lábios carnudos moldando uma linda e grande
boca de onde apareciam uns dentes muito brancos. Ficou uma situação
inusitada e de certa forma até engraçada, com as outras ciganas
querendo falar todas ao mesmo tempo e de certa forma uma algazarra
só num ambiente que não era propício a este tipo ao tipo.
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Nisso a velha cigana com o semblante de quem estava realmente
preocupada e dando desculpas de que teriam que ir embora, pois
teriam outros compromissos com seu povo, voltou a fitar João,
agradecer toda a gentileza e despedir-se. Na hora de se despedir a
jovem e linda cigana por não ter palavras limitou-se a sorrir, tirou um
de seus brincos de ouro e entregou a João, pura e simplesmente isso.
Só que escondido da velha cigana. Foram embora e ali ficou João
perplexo, com a visão daquele rosto de uma deusa, só saindo de sua
letargia, com a intervenção do garçom, lhe indagando se queria mais
alguma coisa, no que João disse que não e pediu a conta, pagando e
indo embora para casa, pois incrível nem vontade de ir a faculdade
teve.
Foi então que João foi embora e já no ônibus ficava com a imagem
daquela cigana na mente, João mal dormiu e quando conseguiu dormir
João sonhou com a sua jovem cigana, e assim foi o dia inteiro, mal
conseguindo se concentrar nos seus afazeres. Já na hora de ir embora e
como sempre atrasado João resolveu fazer o mesmo trajeto do dia
anterior e nada de encontrar a sua jovem cigana e assim foi a semana
inteira. Já no sábado João tomou uma decisão, pois lembrou que uma
das ciganas havia dito que pegaria o 394 – LG. São Francisco – Vila
Kennedy, e lá foi João pedir ao seu primo que fizesse com ele um
passeio até a zona oeste da cidade. Explicou o ocorrido e o seu primo
vendo o seu desespero, como não podia ir emprestou o seu carro a
João, que rodou quase que o sábado todo procurando a sua jovem
cigana.
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Por outro lado, numa comunidade cigana, na baixada fluminense,
precisamente em Nova Iguaçu lá estava a jovem Cínara (que entre os
ciganos significa Deusa da Lua), que desde o ocorrido na semana,
não parava de pensar e ver o rosto daquele belo rapaz na sua mente.
Inclusive disse que se saísse, seria só para encontrar o canalha que a
socou covardemente, mas na realidade não era isso e sim encontrar o
seu lindo moreno de grandes olhos verdes e sentindo o verdadeiro
interesse da cigana Cínara a velha cigana matriarca e chefe local a
cigana Starlina, a proibiu de sair o resto da semana com a desculpa de
que era para ela se refazer de seus ferimentos ainda visíveis.
E assim passou o fim de semana. Um fim de semana de pensamentos e
uma certa aflição tanto de João quanto de Cínara, cada qual em seu
canto. Entrou a semana e findou a semana, sem João conseguir não só
tirar a sua cigana do pensamento e nem Cínara conseguiu sair, pois a
velha cigana Starlina, com a mesma desculpa a proibiu de trabalhar
lendo a sorte nas ruas, deixando a jovem Cínara triste e cada vez mais
com os seus pensamentos voltados para João.
Passaram três longas semanas que foram semanas de agonia para os
jovens João e Cínara até que a velha cigana Starlina consentiu que
Cínara fosse às ruas a trabalho, só que não no centro da cidade e sim
precisamente no subúrbio em Madureira. Lá foi Cínara a contra gosto
mais foi afinal era essa sua função no grupo cigano.
Dona Magali vinha pedindo a João que resolvesse um assunto dela
junto as Casas Bahia, João foi à loja do centro da cidade próximo a
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sua repartição e a atendente lhe avisou que o assunto só poderia ser
resolvido na loja onde foi feita a compra. João ligou para Dona Magali
querendo saber que loja ela havia comprado, no que Dona Magali
disse que foi na loja de Madureira, mas que João deixasse que ela
resolveria, pois iria atrapalhar a vida do filho. Ele por ser um bom
filho, disse a mãe que iria pedir ao seu chefe que o deixasse sair duas
horas antes de seu horário, o que conseguiu.
João saiu, como sempre vinha fazendo o mesmo percurso de sua
amada e mais uma vez nada. Pegou o trem e saltou na estação de
Madureira, foi à loja resolver tudo e ao já estar indo de volta para a
estação, viu ao longe um grupo de ciganas no calçadão. Ele como já
estava lá em cima da estação, desceu as escadas correndo e com o
coração na mão, querendo lhe saltar do peito avistou Cínara e como
um robô aproximou-se da sua cigana. Ela de costas não o havia visto,
e ao se virar que linda surpresa Cínara pensou estar sonhando
acordada, seus lindos olhos amendoados cintilaram, seu coração
também acelerado como o de João, ficaram ali num mutismo se
fitando ambos com vontade se abraçarem, e para acordá-los a cigana
que estava chefiando o grupo e por sorte não conhecia João, disse
“Cínara, você não vai ler a mão do rapaz? pois ele está em frente a ti,
estendendo a mão”
Caíram na real e inteligentemente se afastaram do grupo e foram a um
canto do calçadão, onde João gaguejando pode dizer a ela o quanto a
tinha procurado nas últimas semanas. Cínara pediu que João deixasse
sua mão estendida para fingir que estava lendo e conseguiu dizer a ele
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que também não estava conseguindo tirar ele do pensamento mesmo
sabendo ser ele um gadjé e proibido a ela, e explicou a ele que a
mulher cigana não poderia ser de um homem gadjé. Ficaram então os
dois num mutismo só e na face de ambos rolaram duas lágrimas em
cada olhar, que vinha lá de dentro d’alma. Então João tomou coragem
e fingindo escrever alguma coisa que tipo receita cigana passada por
Cínara, pediu a ela algo para que pudesse entrar em contato. Ela disse
que não tinha, mas se ele tivesse um telefone que passasse escondido a
ela, no que João rapidamente, como se tivesse tirando dinheiro para
pagar a consulta lhe entrega junto ao dinheiro seu cartão de visita e
suplicando que ela ligasse para ele de onde estivesse a cobrar.
Despediu-se dizendo que não poderia viver sem ela e ela sorriu um
sorriso lindo e ao mesmo num misto de amor e tristeza, simplesmente
disse. “Eu estou te amando gadjé.”
Nossa que sensação incrível, imagine como deveriam estar os
corações, acelerados, palpitantes. E para que Cínara voltasse junto às
outras ciganas e não despertasse suspeita pelo que estava sentindo, ela
viu que não estava com a aparência normal, disse as outras ciganas
que não estava sentindo-se bem, pois achava que teria visto o carro do
canalha que a agrediu covardemente, no que o grupo deu por
encerrado seus trabalhos do dia e foram embora.
João saiu dali em estado de puro êxtase, e jurando a ele mesmo que
lutaria heroicamente por seu amor a Cínara, deixaria até de ser um
gadjé, se assim fosse necessário. O que ele não sabia é que nenhum
gadjé torna-se cigano, pois o cigano já nasce cigano, (Ainda em
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crianças, os ciganos são prometidos em casamento. É uma das
tradições mais preservadas, pois, os pais, que decidem unir as
famílias. representam a continuidade da raça, por isso o casamento
com os nãos ciganos (homens) não é permitido, quando isso
acontece à pessoa é excluída do grupo. Um cigano pode casar-se
com uma gadgí (mulher não cigana), mas esta tem que se submeter
às tradições ciganas.). Na mente de João, existiam altas viagens,
fazendo planos mirabolantes dele e sua amada Cínara, só que ele não
sabia o quanto seria doloroso para ambos este amor proibido.
Ficou assim esperando o telefone tocar e a cada chamada era um
pulsar forte de seu coração. Por outro lado, Cínara teria que arrumar
uma maneira de ligar para o seu amado João e seria uma tarefa das
mais difíceis de sua vida, pois as ciganas solteiras eram vigiadas por
toda a sua tribo, haja visto que todas já literalmente nasciam
comprometidas para algum cigano. Cínara já estava realmente
prometida ao cigano Ephraim, cigano bom negociador, um rapaz de
belas feições também que tinha no comércio a sua principal fonte de
renda. Era o rei dos escambos, mas que nada tinha a ver
amorosamente com Cínara e ela simplesmente admitia o casamento
por não ter como faltar com a palavra de seu pai o cigano Petra.
Com muito custo Cínara conseguiu no dia seguinte se desvencilhar do
grupo e ligar a cobrar para o celular de João e ficaram a conversar por
uma boa meia hora, ela então explicou resumidamente a sua vida a
João, inclusive o detalhe de já haver ter sido escolhido o seu marido
que era o cigano Ephraim. João do outro lado da linha era de um
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inconformismo só e de jeito maneira aceita esta condição e pior ainda
quando soube que só a mulher gadjé, poderia ter este tipo de
relacionamento o que era terminantemente proibido ao homem gadjé,
e por Cínara já saber onde estaria no dia seguinte marcaram de se
encontrar numa das raras escapulidas de Cínara.
Neste dia João ate faltou ao trabalho, pois o seu ranzinza chefe
provavelmente não o deixaria sair cedo, o que fez com João pela
primeira tivesse que mentir e assim não ser cortado o seu ponto na
repartição, Cínara disse ao João que o grupo de cigana estaria em
Botafogo, por voltas das 15 h, o nervosismo de João era tanto que já
as 13h00min h, lá estava ele na Rua da Passagem, estava parecendo
um desesperado e por volta das 15h00min h, estava chegando o grupo
de ciganas e despercebidamente Cínara fez sinal que ele aguardasse na
esquina, próximo a estação do metrô, a cigana que chefiava o grupo já
havia pedido a Cínara, que se ela poderia pegar o metrô, e ir ao centro
da cidade pagar uma conta em uma agencia bancaria, pois senão elas
perderiam muito tempo haja visto que seria algo demorado, no que
muito alegremente Cínara, recebeu o pedido.
Logo lá estava a sua bela Cínara, ao lado de João e fazendo sinais para
ele também pegar o metrô, pois uma das ciganas foi com ela ate a
estação, ficaram se fitando na plataforma, contudo por precaução ela
não falou com ele limitando-se a ficar admirando um ao outro.
Adentraram ao trem do metrô, onde se tocaram e sem uma palavra
instintivamente selaram aquele que seria o primeiro encontro com um
longo beijo e nem se aperceberam que o vagão lotado todos ficaram
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olhando o lindo casal, uns com inveja e os mais puros como se
estivessem ali sendo testemunhas de uma linda história de amor, este
beijo selou então o amor e a guerra que teriam que travar para a sua
manutenção.
Foram juntos ao banco e Cínara agradeceu muito a Santa Sara de Kali
(Para os ciganos, Sara, santa venerada, possui a pele negra, daí ser
conhecida como Sara Kali, a negra. Ela distribui bênçãos ao povo,
patrocina a família, os acampamentos, os alimentos e também tem
força destruidora, aniquilando os poderes negativos e os malefícios
que possam assolar a nação cigana. Seu mistério envolve o das
"virgens negras", que na iconografia cristã representa a figura de
Sara, a serva (de origem núbia) que teria acompanhado as três
Marias: Jacobina, Salomé e Madalena, e, junto com José de
Arimatéia fugido da Palestina numa pequena barca, transportando
o Santo Graal (o cálice sagrado), que seria levado por elas para um
mosteiro da antiga Bretanha. Diz o mito que a barca teria perdido o
rumo durante o trajeto e atracado no porto de Camargue, às
margens do Mediterrâneo, que por sua vez ficou conhecido como
"Saintes Maries de La Mer", transformando-se desde então num
local de grande concentração do Povo Cigano. Quase todos são
devotos de "Santa Sara", que é reverenciada nos dias 24 e 25 de
maio, em procissões que lotam Lês Saints Maries de La Mer, em
Camargue, no Sul da França. Através de uma longa noite de vigília
e oração, pelos ciganos espalhados no mundo inteiro, com candeias
de velas azuis, flores e vestes coloridas; muita música e muita dança,
cujo simbolismo religioso representa o processo de purificação e
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renovação da natureza e o eterno "retorno dos tempos".), não só por
proporcionar o encontro com seu amado, bem como pedia a ela uma
maneira de fazer com que seu amor impossível pudesse se
materializar, o que seria um verdadeiro milagre. Trocara juras de
amor, muitos beijos e sem querer João como um bom gadjé, se
assanhou um pouco onde Cinara muito arredia explicou a ele que
namoro cigano era diferente, pois a cigana teria que permanecer
donzela até o dia de seu casamento (As mulheres têm que ser virgens
e os noivos não podem ter qualquer tipo de relacionamento com
elas. O casamento acontece durante três dias e três noites, sem
intimidade antes do casamento, portanto os noivos ficam separados
a darem atenção aos convidados. Somente na terceira noite é que
podem ficar pela primeira vez sós. A noiva tem de comprovar a sua
virgindade, através da mancha de sangue no lençol, que é mostrada
a todos no dia seguinte. Na manhã seguinte ao casamento a mulher
veste uma roupa tradicional colorida e um lenço na cabeça, que
simboliza que é uma mulher casada), e mesmo que eles
conseguissem transpor a barreira do impossível, queria que ele desse
a sua palavra de homem de que assim seria feito, no que João
pediu mil desculpas a assentiu de imediato. Ficando então só nos
beijos, caricias e abraços.
Pediu Cínara então, um tempo a João, para que ela pudesse tentar
encontrar uma maneira junto ao seu povo de fazer com que ele fosse
aceito, no que João aceitou, pois não tinha como não aceitar. Era
aceitar ou perder a sua amada. E ficaram então de se falarem quando
ela já tivesse comunicado aos seus pais que, junto aos anciões de sua
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tribo tentariam encontrar uma solução. Disse a João para que ele
aguardasse seu telefonema em mais ou menos quinze e vinte dias.
Foram dezenove dias de aflição para João, só que nestes dezenove
dias quem mais sofreu foi Cínara, pois no dia do encontro com João.
Cínara pediu a velha cigana Starlina, que ela lhe desse uns conselhos
até antes de falar com seus pais. Cínara então como uma autêntica
cigana contou tudo a cigana Starlina, onde ela ouviu calada e disse a
Cínara que havia visto estas cenas quando da leitura de mão do João.
Por isso escorreu sobre as suas faces as lágrimas e disse que tentaria
ajudar o máximo possível dentro das leis ciganas, mas deixou bem
claro a Cínara que era um amor impossível dentro das leis ciganas e
que para dar continuidade a este amor Cínara, provavelmente teria que
deixar a sua tribo, ou seja, seria expulsa, e seus pais desonrados por
quebra de palavra e contrato. A velha cigana voltou verter as lágrimas
e disse que iria rezar muito a Santa Kali, para ajudar a resolver a
questão. Cínara saiu dali transtornada e conforme aconselhou a velha
cigana Starlina, Cínara foi direto falar com seus pais.
O pai de Cínara o cigano Petra, um homem bem grisalho, com feições
duras e um bom chefe de família, tinha nas tradições ciganas todas as
características e as levava ao pé da letra, fazendo inclusive parte do
conselho de sua comunidade. Estava em uma missão de negócios,
Cinara então só encontrou em casa a sua mãe, e pediu que ela a
escutasse a ajudasse a achar uma solução para um problema, a cigana
Milena, uma cigana já beirando a faixa e seus trinta e oito anos que
ainda conservava uma beleza simples de uma mulher aguerrida as
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tradições e família, mas angelical, tá explicado inclusive o porquê da
beleza angelical de Cínara. Cínara começou a contar a mãe, toda a
história sem omitir um fato sequer. O que Cínara não notou dado à
vontade de contar os fatos, é que as feições de sua mãe ia da surpresa
ao incrédulo e pelas suas ainda lindas faces desciam grossas lágrimas.
Quando Cínara terminou e as duas se fitaram a cigana Milena agarrou
sua filha e deu um abraço tão forte e apertado, que ficou no ar se era
de medo ou de puro sentimento materno.
Quando chega o cigano Petra, pai de Cínara, sua esposa a cigana
Milena o chamou a um canto e expôs todo o assunto. De imediato o
cigano Petra, não aceitou este namoro, e já era esperado não só pela
mãe como também pela própria Cínara. Mas como um bom cigano ele
era muito chegado a família e tinha verdadeira adoração e orgulho de
sua filha Cínara, mesmo tendo mais outros cinco filhos que também
amava. Mas Cínara era diferente, pois o cigano Petra continuava
apaixonado por Milena e Cínara foi à única filha que era o retrato da
mãe quando nova, daí o carinho especial do pai com a filha, sem,
contudo deixar de ser duro com a filha no tocante as tradições ciganas.
Mandou que a mulher chamasse a filha. Adentra ao quarto Cínara,
lívida e pálida, já esperando uma reação, que talvez fosse pela
primeira vez até uma brusca reação. Nada Aquele homem calejado
pela vida mandou que a filha ficasse sentada em frente a ele e com a
voz embargada num misto de carinho, compreensão e amor. Recontou
a filha toda a tradição cigana e até cantou o refrão de uma música que
é assim “Povo cigano honre sua tradição
com amor no coração”,
19

tentando explicar a tão querida filha que este romance teria que
terminar, pois seria não só a sua desgraça como a de sua família,
quer seja moral bem como também financeira, pois deixaria de
cumprir um acordo já tratado com a família de Ephraim, a quem já
havia sido prometida quando ainda menina. Disse que a filha teria que
obedecê-lo, pois do contrário, mesmo com seu coração partido teria
que agir conforme os rigores e tradições ciganas. Na realidade quis
mostrar a filha que se ela insistisse nisso seria até expulsa da
comunidade cigana. No fim, como fez a mãe, aquele cigano calejado
deu um forte abraço na filha e pediu a ela que pensasse seriamente no
que havia dito. Mandou-a embora do quarto trancou-se e caiu em um
pranto desesperado e solitário.
Cínara já sentindo a barra que teria para encarar se realmente quisesse
ter ao seu lado o amado João, entrou em desespero, verdadeira
depressão, e em sua mente ficava a dúvida de continuar sendo uma
pura cigana e abandonando este amor ou fugindo com João e
abandonando toda uma vida que ela até agora respeitava e seguia a sua
tradição, que até então era uma entusiasta fervorosa, culminando
inclusive não só com a agressão de Gajè’s, canalhas (A sexualidade é
outro ponto importante entre os ciganos. E, ao contrário do que se
imagina e maldosamente espalham pelo mundo, eles têm uma moral
bastante conservadora. E não é nada do que se fala do povo cigano,
são até bem mais sérios em suas vidas sexuais que os não ciganos
dando muito valor a família e aorespeito), bem como a grandes
discussões com o povo em suas andanças pelas ruas da vida, chamava
até para a porrada (no que era repreendida, pelos outros ciganos,
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pois também é um mito discriminador dizer que o povo
arruaceiro, pelo contrario o povo cigano prima pela paz e
lógico defendem se ponto de vista, mas sem agressões e
conversa e negociações, no que são imbatíveis) se fosse o
uma verdadeira radical.

cigano e
a ordem,
sim pela
caso, era

E assim foram-se passando os dias e cada minuto do dia o coração de
Cínara ficava apertado, coitada, a velha cigana Starlina mandou chama
– lá. É praxe entre os ciganos os homens sempre pedirem conselhos as
mulheres idosas de seu clã e o cigano Petra havia ido até a ela e com o
coração em frangalhos lhe pedido conselhos de como agir no caso de
Cínara. A velha cigana então disse a ele que teria uma conversa
reservada com Cínara, este era o motivo de ter mandado chamar
Cínara. Quando a jovem cigana chegou à velha cigana mandou que ela
sentasse em frente a uma imagem de Santa Sara de Kali e começou a
fazer a explanação de toda a tradição que envolvia o seu povo, desde +
- 3.000 anos, (A hipótese mais aceita é que o Povo Cigano teve seu
berço na civilização da Índia antiga, num tempo que também se
supõe, como muito antigo, talvez dois ou três milênios antes de
Cristo. Compara-se o sânscrito, que era escrito e falado na Índia
(um dos mais antigos idiomas do mundo), com o idioma falado pelos
ciganos e encontraram um sem-número de palavras com o mesmo
significado. E assim, os Ciganos são chamados de "povos das
estrelas" e dizem que apareceram há mais de 3.000 anos, ao Norte
da Índia, na região de Gujaratna localizada margem direita do Rio
Send e de onde foram expulsos por invasores árabes.), e ao final da
narrativa e da bela saga de seu povo, ela, a velha cigana sabiamente
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colocou a jovem Cínara em cheque, pois estaria prestes a sofrer de
toda a maneira por este amor proibido a João. Disse a Cínara que ela
ficaria ali rezando a Santa Sara de Kali, por três dias seguidos só
saindo para a sua alimentação e higiene pessoal, uma forma de
expiação e de pedidos a Santa para uma reflexão séria da atitude a
tomar.
Neste ínterim João, super hiper impaciente, pois sentia a cada dia,
hora e segundos a sua amada sair de perto dele, perdendo-a para uma
tradição que como todo gadjè, achava injusta. Por que só a mulher
gadjè, poderia casar com um cigano e um gadjè, mesmo aceitando
transformar-se em um cigano não seria possível? Não entendia como
um povo que ama a liberdade e o respeito ao próximo fazer tamanha
discriminação. Só que João por estar cego de amor não queria
entender que em todas as sociedades existem regras e leis que devem
ser cumpridas e veja só o poder de amar, como transforma o homem.
Logo ele, um rapaz centrado e de boa índole, estava ali remoendo de
certa forma até uma forma errada de pensar, ficava divagando os seus
pensamentos ora para tentar entender o que estava acontecendo, ora
procurando um meio de até levar a sua amada a fuga de seu povo.
Nem se importando aí o que ela poderia sofrer, acabando assim por de
certa forma tornar-se um amor egoísta, mas quem pode entender e
decifrar os enigmas deste sentimento que vai desde o nobre ao
egoísmo total?
Lá estava Cínara já no terceiro dia de suas orações a Santa Sara de
Kali e já quase que resignada a abrir mão de seu amor proibido, seus
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sentimentos estavam bem aflorados. Nestes três dias Cínara, chorou
muito, um choro doído por sentir que perderia o amor de sua vida.
Teria que fazer a opção e esta opção envolvia diversas pessoas no lado
cigano e pelo lado amoroso quem sofreria seria só ela e João. Colocou
na balança da vida os prós e os contras, chegando à amarga conclusão
que se entregando a este amor, estaria machucando seriamente pessoas
que a amava tanto quanto João, só que um amor diferente. Estaria
fazendo sofrer aquele que ela adorava, o cigano Petra seu pai que tanto
a idolatrava. Faria sofrer sua mãe a cigana Milena, que a guardou e
protegeu durante nove meses, lhe proporcionou o direito á vida e em
seu parto quase que foi embora para o mundo dos mortos, seus irmãos
a quem respeitava e amava a velha cigana Starlina, que era para ela
uma verdadeira avó, sempre desde criança afagando sua linda
cabecinha nos seus problemas infantis, suas amigas ciganas e acima
de tudo a sua tradição ao que era uma das mais aguerridas defensoras.
Cínara então não via outro caminho o que não fosse o de romper com
o seu amado João, pondo fim a este triste amor e como era uma
mulher decidida e de fibra como uma boa cigana tem que ser, pediu
permissão a velha cigana Starlina, para ligar ao João e dizer a ele que
tudo estava terminado. A velha cigana Starlina ficou em dúvidas de
consentir ou não. Cínara implorou para que a deixasse fazer isso, pois
só assim, mesmo sofrendo poderia viver em paz com a sua
consciência alegando que não seria justo deixar esperando um ser que
não tinha culpa de ter se apaixonado por uma cigana. Com muito
custo a velha cigana consentiu, desde que ela estivesse junto.
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E assim foi feito. Foram as duas ao orelhão mais próximo (não
queriam ligar da comunidade, com medo de alguém ouvir o teor da
conversa que até então era um segredo bem guardado entre seu pai,
sua mãe e a velha cigana). Com mão tremula a jovem Cínara liga o
número de João, ele por sua vez sentiu ao atender que boa noticia não
era e lembrou da velha cigana Starlina lendo sua mão e chorando no
dia em que conheceu Cínara. Veio-lhe a mente a resposta da velha
cigana, quando da sua pergunta o porquê da velha cigana ter vertido as
lágrimas e lhe ter lhe dito simplesmente que era pelo fato dele ser um
gadjé e não um autêntico cigano. A velha cigana Starlina, já teria visto
o fim desta linda e triste história de amor. Tentou ele se refazer
emocionalmente.
Cínara entre tremula e num misto de tristeza e emoção, começou a
dizer a João que este seria a esta seria a última vez que eles se
falavam, tentou em vão minimizar o relacionamento de ambos,
entendia que agindo assim o seu amado ficaria com raiva dela e seu
sofrimento fosse menor. Ledo engano João por sua vez erradamente
também não se fez de rogado e com o mesmo pensamento não só
desdenhou do amor de ambos, como disse coisas indevidas e assim fez
com que a Jovem Cigana com seu sangue quente de uma autentica
cigana levantou o tom de voz, mas ambos estavam totalmente
arrasados, com seus corações em frangalhos. Triste fim de o que
poderia ter sido uma linda história de amor.
Acabaram de se falar e cada um seguiu o seu rumo João, cabisbaixo,
com o pensamento fixo em sua amada cigana Cínara foi seguir a sua
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vida, mas sabia o quanto ele teria que sofrer para que ela voltasse a
normalidade. A jovem cigana Cínara saiu dali amparada pela velha
cigana Starlina, ambas sem darem uma palavra. Da face de Cínara
rolavam grossas lágrimas amargas pelo amor que teve que abrir mão e
da face da velha e calejada cigana Starlina, também vertiam lágrimas
estas de uma dor de saber o que a jovem Cínara estava sentindo, pois
mesmo se passando muito tempo esta velha cigana também teve que
abrir mão do amor de seu gadjé. Então abraçava fortemente a jovem
cigana Cínara, como se assim ela também aplacasse a sua própria dor.
Cínara depois de anos já casada com Ephraim e com filhos, ainda
guardava as lembranças de se gadjé, Fato este que era percebido por
seus pais e pela velha cigana Starlina, mas como uma boa cigana
seguia firmemente as suas tradições e sempre quando precisava ser
forte e continuar a sua vida em seu meio, ficava rezando a Santa Sara
de Kali e cantando o refrão “Povo cigano, honre sua tradição....”, e
assim segui a vida desta linda morena cigana de olhos amendoados.
João também seguiu a sua vida aos trancos e barrancos. Conseguiu
formar-se, teve uma bela ascensão profissional. Casou também e teve
uma linda filha que chamava de “minha ciganinha”, pois ela era uma
linda menininha moreninha com olhos amendoados e só ele sabia da
sua dor. Pois do romance nada falou a ninguém. Nem a sua mãe D.
Magali e muito menos ao seu pai, este então nem João saberia como
contar a dor da perda de seu grande amor. E sua esposa Marcela,
jovem também bonita e culta, nem imaginava o porquê João vivia
cantarolando a música de Flávio Venturini e Nelson Chaves - Cigana
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lua - No olhar um sonho / No sonho um céu / No céu estrelas / Te
vejo azul / Na luz da noite / Na paz do rio / Cigana lua, dedico a
ti / Qual um poema / Feito n u m c r i s t a l .
É a vida que segue...

OPTCHÁ PAZ (luz e Proteção)
Dedico este conto a um povo que respeito e tenho uma profunda
gratidão, pois de certa devo muita a uma madrinha que ganhei
Cigana Zoraia e a SANTA SARA DE KALI.
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Timidez

28

Segunda feira
Novos dias que chegam
Fico aflito para te ver passar
Seu andar que vai do sublime ingênuo
Ao mais malicioso do requebro de seus quadris
Sentir seu perfume, me embriagando com seu aroma
Fico em minha mesa de trabalho paralisado
Mentalmente te amando
Desnudando todo o seu ser
Sonhando acordado que me amas
Mas tudo se dissipa e volto à realidade
Quando me dou conta
Que não posso te ter.
Terça feira
Acordo com a sua imagem em mente
Esta até difícil de dormir
Pois passei a noite a pensar nela
Querendo sonhar que estou em seus braços
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Minha cabeça em seu colo
Suas caricias em meus cabelos
Nossa que noite
Acho que estou enlouquecendo de amor
Torço para o tempo passar rápido e te ver
Sentir teu perfume e nele me embriagar de amor
Chegas e passas por mim
Pela primeira vez que acenas com um bom dia
Fiquei paralisado
De meus olhos saiam faíscas
As mesmas de uma criança ao ver seus brinquedos
Puro êxtase
Nossa que alegria contida
Contida pela minha timidez.
Quarta feira
Acordo já pensando nela
Tento por a cabeça em ordem
Pois foi mais uma noite e tanta com os mesmos sonhos
Mesmos anseios de ter minha amada
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Fico ensaiando na frente do espelho
Como responderei a ela seu voto de um bom dia
Ensaio as mais lindas palavras de um bom dia carinhoso
Chego mais cedo ainda e me posto em minha mesa
Mãos tremulas, aguardando sua chegada
Ela aparece, linda, majestosa
Tenho a visão da mais linda Deusa
Vem em minha direção e sorri
De seus lábios saem um melado
Bom dia amigo
Fico pálido e sem ação
Respondo com a voz embargada de emoção
Um simples, bom dia Senhora
Meu Deus me livre de minha timidez.
Quinta feira
Fico em meu quarto pensando
Hoje já é quinta feira e ainda assim continuo
Com esta cara de bobão apaixonado
Queria ter a coragem de me declarar a ela
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Deixar sair de meus lábios
O que vem de meu interior
Sairia as mais lindas palavras de amor
Pois o que sinto é intenso, lindo e puro
Mas esta triste timidez me torna este ser
Queria saber fazer poesias
E a ela dedicar a mais linda de todas
Que talvez seja simplesmente
Eu te amo.
Uauu, sexta feira
Dia que todos saem para curtir, azarar, namorar
E eu aqui em minha solidão
Queria ter a coragem de convidar minha Deusa
Para sair, andar de mãos dadas pela rua
Caminhar na areia da praia
Escrever seu nome na areia
E nele desenhar um enorme e lindo coração
Mas estou aqui em minha mesa, sonhando.
Chega minha Deusa
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Me da uma boa olhada e pisca seus lindos olhos
Se aproxima e me convida
O convite é para a ela fazer companhia
Pela noite boemia de uma sexta feira
Fico tremulo, gelado tamanha é a emoção
E do fundo de meu ser, sai minha voz
Dizendo que aceito, fico louquinho o dia inteiro
Contando os minuto e segundos para estar ao seu lado
Nossa que felicidade estou sentindo
O mais feliz dos mortais.
Estranho, sentia uma sensação indescritível
Sentado ao lado de minha Deusa
Fiquei parecendo ou me achando um Deus Grego
Pois estava ali com ela na mesa do bar
Sentindo-me como no Olimpo
Sentindo-me caminhando sobre nuvens.
Sábado
Mais ao acordar
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Percebi que eu não era tímido
E sim me resguardava para minha Deusa
Foi ai que me senti realmente um Rei
Pois ao meu lado na cama
Estava minha Rainha
Minha Deusa, meu tudo
Seu perfume enchia o quarto de aroma do campo
Sua nudez era como se fosse uma tela de Giorgione
Pensei estar sonhando, quando gemias
Quando dizias me amar muito
Não era sonho ou era o mais bonito dos sonhos
Que se perpetuará em meu coração
Te amo e sempre te amarei...
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O Tropeço
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Nos dias atuais um dos maiores tropeços que se pode dar na vida é o
envolvimento com drogas e infelizmente (estão ai as estatísticas e os
noticiários), sobre o assunto que não nos deixam mentir e já falam
por si próprios.
Esta até pode ser uma história real, dado ao nosso cotidiano.
Vinha um homem trôpego, em um estado de dar dó, pela rua e em
dado momento uma caridosa senhora o aborda perguntando:
O Senhor está passando mal, necessita de ajuda? No que o homem
fita bem nos olhos a senhora e lhe responde que sim, que
necessitava de ajuda e realmente estava passando mal do espírito,
pois o dele, ele achava que já estava morto.
Retruca à senhora:
Fale isso não moço, pois mesmo que agente faça a passagem para o
mundo dos mortos, o nosso espírito nunca nos abandona. O que nos
abandona é nossa carne que fica aqui por cima ou embaixo da terra e
apodrece, pois é só um invólucro de nosso ser espiritual.
O homem com uma aparência horrível (que infelizmente a maioria
das pessoas ficaria com medo até de se aproximar) fica cabisbaixo e
em sua face rolam duas lágrimas de uma dor indescritível, pois a sua
dor vinha de dentro de sua alma e narra à caridosa senhora a sua
historia.
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Senhora não sei se o que vou lhe contar vai me ajudar ou me
atrapalhar ainda mais, mas tenho que contar para alguém o que
estou sofrendo, pois, já não tenho ninguém por mim. Perdi o respeito
de minha mulher, o amor de meus filhos, meus irmãos, meus amigos,
meu emprego, em fim, perdi a fé em viver.
Xiiii, por favor, deixe-me continuar, era um homem que vinha de uma
linhagem dita superior. Estudei em bons colégios, cursei em
universidades fora do país, tenho ou tinha uma profissão que amava,
pois sou um engenheiro químico, mas por ironia do destino ou por
irresponsabilidade de minha parte hoje me tornei este trapo humano
que a senhora está vendo.
Nisso todos que passavam ficavam olhando para o homem, com
aquele olhar de repugnância...
Senhora eu comecei a me drogar ainda estudante. Comecei com um
inocente baseado de maconha com os amigos de infância nas peladas
e no colégio. Fiquei usando isso diversos anos de minha vida, sem,
contudo me atrapalhar, pois as vezes que o faziam eram numa
situação de discrição total. Anos mais tarde já casado e com minha
vida estabelecida, com filhos e tudo, nas festas de amigos e nas
noitadas, enveredei pelo mundo da cocaína (pois aquele baseadinho
de maconha, já não mais fazia efeito). Também fazendo uso anos
seguidos com a mesma discrição, quando muito nos fins de semana
ou nas festas e sempre afirmando que quem fazia a cabeça era eu e
não a “diaba branca”, que fazia a minha cabeça.
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Ledo engano senhora. Ela só estava esperando o momento certo
para dar o seu bote fatal, pois ao sofrer talvez o primeiro reverso
brabo em minha vida (doença de meus pais, culminando com o
falecimento de ambos). Meu casamento já não era lá essas coisas,
dado as divergências do mundo atual, também culminando com a já
esperada separação e consequentemente a distância de meu casal de
filhos.
E os passantes cada vez mais incrédulos, com a atitude daquele ser
repugnante, e falavam que ele era um verdadeiro farrapo humano.
Logo, por nunca ter passado por experiência de vida tão amarga,
comecei a usar cocaína todos os fins de semana e logicamente o meu
círculo de amizades foi mudando. Quando me dei conta ou pensei
estar me dando conta, já havia perdido o elo com a normalidade da
vida, cheirando literalmente todos os dias, onde daí a perda do
emprego e toda a minha vida, Hoje sou isso que a senhora está
vendo.
A senhora com uma paciência incrível, perguntou a ele se havia
terminado e se poderia lhe dizer algo mesmo que ele não gostasse.
Muito embora tenha se tornado um verdadeiro farrapo, ainda tinha
nele uma centelha de educação e respeito, no que disse a senhora
que jamais ficaria aborrecido com ela, que ela poderia falar sim o que
quisesse a ele. Com isso, já havia pessoas a ponto de expulsar ele do
local em que estavam, pois era em frente a uma igreja.
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A senhora pegou um lindo lenço azul, quase que violeta e enxugou as
suas lágrimas e lhe disse o seguinte.
Meu filho na realidade o que você está fazendo é a perda de sua vida,
pois isso tem um nome “suicídio”. Mas é um “suicídio” diferente,
porque é um “suicídio” de sua alma e que a única solução seria tentar
nos raros momentos de lucidez olhar para o seu interior. Num local
onde estivesse sozinho, que seja num templo de qualquer religião,
num cemitério (onde as pessoas convivem com a única realidade da
vida “A morte”), sem se ligar em conselhos de quem quer que fosse
neste momento, e que ele fizesse um balanço de quem mais gostava
dele, onde ele teria a oportunidade de ver que ainda lhe restava à
melhor das dádivas. Que é a VIDA. E completou dizendo. Meu filho
para que você possa ter condição de sair dessa, só olhando para
dentro de você mesmo e se amando. Quando você conseguir isso,
você vai ver o quanto é humano e tem muito amor ainda para dar
aos seus filhos, sua família, seus amigos e a todos.
E disse a ele que teria que ir embora, pois a sua missão ali havia
terminado. Desejou que o homem tivesse êxito em sua empreitada, e
disse mais Meu filho eu te dou minha benção.
Onde o homem, aos prantos, perguntou a ela: minha caridosa
senhora posso pelo menos saber o seu nome?
No que a senhora disse Consciência... e foi andando até sumir na
multidão.
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Esta aí o motivo de que todos estavam espantados o homem falava
sozinho, ou pensavam que ele estava sozinho. Este homem adentrou
a igreja e ajoelhado sem saber rezar agradeceu aquela senhora com
um nome tão estranho a Dona Consciência...
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È Natal ou não
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Quantas vezes nesta época do ano você ouve dizer FELIZ
NATAL?

Mas será que realmente estamos comemorando mesmo o espírito da
data?

Estava lá Seu Agenor sentado em um trono dentro do Shopping,
vestido de Papai Noel, com aquela roupa pesada para um clima de
um país tropical (Papai Noel no Brasil deveria vir caracterizado de
bermudas, camisa de manga curta e tênis, não é). Aposentado aos
cinquenta e quatro anos, mas que ainda pegava seus bicos mesmo
com os seus sessenta e oito anos, para completar a renda familiar e se
sobrar algum trocado inteirar para comprar os seus remédios para
pressão alta, que ele descobriu ter depois de uma consulta ao médico
da rede publica depois de esperar cinco longos meses para a sua
consulta e mais alguns para os exames.

Em sua mente, mesmo balbucionando (já nem forças mais tinha para
o tradicional Hou, Hou Hou...) as frases que a empresa de Marketing
do Shopping lhe obrigava a dizer. Toda vez que era obrigado a por
uma criança no colo, das centenas que já estavam na fila. Pensava ele
em Letícia sua mais nova netinha de oito anos, filha de seu rebento
mais novo o Geraldo. Que desempregado e com a mulher já
esperando o segundo filho, estava desesperado. Seu Agenor em seus
pensamentos via a sua vida passar, lembrava ora de seu tempo de
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criança, ora nos problemas familiares. Volta e meia vinha aos seus
olhos uma lágrima insistente que ela dizia ser um “cisco” teimoso
que lhe incomodava

Dentre estas criançadas que em seus sonhos viam ali a figura do bom
velhinho, tinham diversas classes sociais, os mais abastados, os
menos abastados, os médios abastados e os que nada tinham, mas
ficavam perambulando pelos corredores do Shopping e fugindo dos
truculentos e seguranças. Homens de terno preto, bem sisudos e
ignorantes. Mas é de se compreender também estavam ali
desempenhando os seus papéis dentro da sociedade e simplesmente
cumprindo ordens, muitas vezes a contra gosto.

Dentre estes que nada tinham, existia um em especial para o Seu
Agenor, inclusive por diversas vezes, ao ver o menino Paulinho (um
garoto com mais ou menos dez anos, sarará, que provavelmente
seria mais um fruto desta miscigenação tupiniquim da cruza de um
branco e uma negra ou vice versa) Garoto super ativo e diferente dos
demais garotos do bando, pois mesmo quando era enxotado pelos
“homens de preto”. Não brigava, não falava palavrão e muito menos
gritava se limitava a tomar os seus cascudos e a ficar com sua roupa
rasgada e sujo sentado ao chão chorando e se negando a sair da
frente do “bom velhinho”. E era ai que o “cisco” entrava nos olhos
de Seu Agenor.
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Nisto foi se passando todo o mês de dezembro, que neste ínterim,
Seu Agenor teve a oportunidade de tirar fotos com os seus netos. Do
João já com dezessete anos ao seu xodó a pequena Letícia, pois
quando ele recebeu seu pagamento convidou a todos para ir visitar o
Shopping e como lá já estavam aproveitaram para tirar uma
casquinha do Vovô Agenor, o que ele fez com um prazer especial.
Mas quando Letícia estava em seu colo ao olhar para o seu lado
direito viu a figura de Paulinho, fitando ele com uma estampada
alegria em seus olhos juvenis. Pois na mente no menino era ele quem
ali estava sentado acariciando aquele Vovô e sendo acariciado por
ele.

Sensação que Paulinho nunca experimentou na verdade, pois só
sabia quem era a sua mãe, pois foi gerado de um relacionamento de
sua mãe, que nem ela mesma sabia ao certo de quais os namorados
era o seu pai, tinha só uma pequena desconfiança de ser de um dos
muitos homens com quem teve relacionamento dentro da favela onde
morava. Em sua mente juvenil estava ele ali tendo o afago não do
“bom velhinho”, Que ele sabia não existir, perdeu o sonho de Natal
desde que nasceu. Mas da figura paterna de um homem bom e que
ali estava trabalhando exercendo a sua atividade de Papai Noel "O
bom velhinho”
Eis que mais uma vez vem se aproximando um dos “Homens de
preto”, que com a habitual ignorância que lhes são peculiares. Agarra
Paulinho pelo braço e o sai puxando pela surrada vestimenta. Nisto
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interfere um jovem senhor de aproximadamente uns quarenta anos e
interpela rispidamente o “Homem de preto”, pela forma de como ele
segurou o braço de Paulinho e o arrastava corredor afora.
Identificou-se como um membro do Conselho Tutelar e pediu que
soltasse o menino, com a discordância do “Homem de preto”. O
jovem senhor não viu outra maneira de resolver a questão. Deu voz
de prisão ao “Homem de preto”

Criou-se uma situação embaraçosa e surpreendente, pois Paulinho
agradece ao jovem senhor, mas pede que ela não faça isso, dizendo.
Obrigado Tio, mas prende ele não, ele só esta trabalhando e fazendo
o que o “dono do Shopping”, mandou ele fazer. Completando com as
seguintes palavras. Tio eu uma vez vi um filme ali na vitrine das
Casas Bahia, que um homem pregado na cruz, falava para o céu.
Pai perdoa, pois eles não sabem o que fazem, então Tio perdoa ele,
é marrento, mas é gente boa, noutro dia até vi ele aqui com uma
moça e um menino de minha idade que o chamava de Pai.

Paulinho conseguiu a façanha de entorpecer a mente da multidão que
já estava aglomerada ao redor da confusão, já inclusive com uma
meia dúzia de PM’s. O “Homem de preto”, não conseguiu, mesmo
com o seu treinamento para ser duro, segurar a lagrima, ou melhor,
também entrou um “cisco” em seu olho e assim como a maioria dos
seres normais que ali estavam.
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Criou-se assim um impasse que só foi resolvido, mediante acordo
com o “chefe dos Homens de preto”, os PM’s e o jovem senhor. Que
Paulinho doravante pudesse ficar ali em um cantinho próximo a
entrada dos sanitários, para que ele ficasse admirando o Bom
velhinho. Que neste tumulto todo tentava segurar a pequena Letícia
em seu colo, pois ela ficou não só assustada como mesmo tendo só
oito anos, penalizada com a situação sofrida por Paulinho, fazendo
com que os teimosos “cisco” adentrasse nos olhos de Seu Agenor.

Nisto foi-se os dias e Seu Agenor, já vendo à hora de ter que arrumar
um novo bico, pois já era dia vinte e três de dezembro, portanto anti
véspera de Natal. Paulinho já morava literalmente no Shopping, pois
ficava ali desde a chegada de Seu Agenor, transvestido de “Bom
velhinho”, até a hora de sua saída. Nunca se falaram, mas havia nos
olhares de ambos um cumplicidade palpável e toda vez que um dos
“Homens de preto”, Perto de Paulinho chegava ele pigarreava e o
expulsava só com o olhar de perto daquele menino sarara. Tornando
assim o guardião do acordo firmado entre as “autoridades”

Pronto chega o dia derradeiro, véspera de Natal, Seu Agenor decidiu
chegar uma hora antes (começa as 14h00min h e ia ate as 22h00min
h), Ficou perambulando pelas lojas infantis para comprar os
presentes dos seus netos (comprou roupas para todos e para Letícia
uma linda boneca). Paulinho também angustiado via as horas passar
e olhava para Seu Agenor, com um misto de olhar de admiração,
amor e medo. Medo sim, pois sabia que mesmo Seu Agenor ficando
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até a hora do Shopping fechar (ele ia fazer um esforço, pois o dia era
especial, seu ultimo dia no ano para incorporar o “Bom velhinho”). E
Le provavelmente não o veria mais e sabe Deus se no Natal seguinte
ele Seu Agenor estaria ali ou ele mesmo, haja visto as covardias que
se fazem com estas crianças nas ruas hoje em dia, se não é o trafico
que mata é a policia.

Seu Agenor estava ali com um sorriso todo especial, especial por
estar se livrando da calorenta fantasia de “Bom velhinho”, especial
por ter conseguido um bom dinheirinho extra, especial por mais um
Natal poder reunir a sua família no subúrbio de Marechal Hermes e
participar da famosa ceia, com tudo o que tinha direito para uma
família suburbana e mais especial ainda pelo o que ele iria fazer.

Pronto chegou á hora das despedidas, faltavam três minutos para o
fechamento do Shopping, algazarra geral entre a clientela e os
funcionários num todo, uma confraternização só, com troca de
presentes, bebidas e comidas liberadas. Em seu cantinho Paulinho já
esperava que o “Homem de preto”, viesse pedir que ele fosse embora
como de costume, mesmo vendo toda aquela alegria seus olhos
juvenis cismavam de atrair “ciscos”. O seu pequeno coração
apertado, quando já se prepara cabisbaixo para ir embora, eis que
aquele “Homem de preto”, da confusão o agarra pelo braço. Mas
desta vez com delicadeza e doçura. Faz-lhe um afago e entrega a ele
um belo pacote de presente, culminando com um beijo em sua testa
ainda suja pela falta regular de um banho.
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Ficou atônito agradecendo muito ao “Homem de preto”. E abriu o
seu presente com os olhinhos juvenis e sofridos já com um lampejo
de criança quando ganha seu presente de Natal. Dentro havia um
belo caminhão e dois pequenos livros. A bíblia e Meu é de Laranja
Lima (“História de um meninozinho que um dia descobriu a dor”,
assim inicia o romance juvenil escrito por José Mauro
Vasconcelos, foi publicado em 1968). Muito agradecido disse ao
“Homem de preto”. Que no ano seguinte iria voltar a estudar só para
ler o seu presente.

Seu Agenor que a tudo assistia, aproximou-se de agora já uma
verdadeira multidão ao redor de Paulinho, mas em uma situação
diferente, pois todos queriam desejar a ele um feliz Natal. Seu
Agenor com uma sacola na mão e com aquele sorriso matreiro que
lançava para Paulinho desde cedo, pegou ele no colo ainda
transvestido de “Bom velhinho”, acariciou o seu rostinho sofrido e
disse a ele, vamos meu neto, tome um banho no vestiário dos
homens, pois já pedi a minha chefia, coloque estas roupas que
comprei para que você fosse passar o Natal e os restos dos seus dias
em minha casa, pois falei com aquele jovem senhor que te defendeu
no dia da confusão e ele disse que arrumaria uma forma rápida de
sua adoção. sofrido e disse a ele, vamos meu neto, tome um banho
no vestiário dos homens, pois já pedi a minha chefia, coloque estas
roupas que comprei para que você fosse passar o Natal e os restos
dos seus dias em minha casa, pois falei com aquele jovem senhor
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que te defendeu no dia da confusão e ele disse que arrumaria uma
forma rápida de sua adoção.

Pois você faz parte de minha família desde o dia em que proferiste
“Tio eu uma vez vi um filme ali na vitrine das Casas Bahia, que
um homem pregado na cruz, falava para o céu. Pai perdoa, pois
eles não sabem o que fazem”
Ai eu te pergunto, È Natal ou não...
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Quem não conhece estes contos
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Um garoto chamado Zezé tinha 6 anos (ou 5, mas gostava de dizer que ele
tinha seis). Ele vivia em uma casa de tamanho médio, seu pai se chamava
Paulo e estava desempregado, sua mãe, que por causa de seu marido
desempregado trabalhava até tarde numa fábrica, e mais
três irmãos:
Totoca, Jandira e Glória. Por causa do desemprego de seu pai, eles foram
obrigados a mudar para uma casa menor, onde o garoto conheceu
Minguinho seu pé de laranja lima, que fica sendo seu melhor e único
amigo... (Meu pé de Laranja Lima- José de Abreu)

Cada personagem mostra o quanto as “pessoas grandes” se
preocupam com coisas inúteis e não dão valor ao que merece. Isso
tudo pode ser traduzido por uma frase da raposa, personagem que
ensina ao menino de cabelos dourados o segredo do amor: “Só se vê
bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos”
Antoine de Saint-Exupéry via os adultos como pessoas incapazes de
entender o sentido da vida, pois haviam deixado de ser a criança que
um dia foram. Entendia que é difícil para os adultos (os quais
considerava seres estranhos) compreender toda a sabedoria de uma
criança.
Desta fábula foram feitos filmes, desenhos animados, além de
adaptações. Muitos adultos até hoje se emocionam ao lembrar do
livro. Talvez porque tenham se tornado “gente grande” sem esquecer
de que um dia foram crianças... (Meu pequeno Príncipe- Antoine de
Saint-Exupéry).
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Mas esta de certa forma é real, vinha um cidadão, caminhando
cabisbaixo em plena véspera e Natal (teria ido a uma casa para
participar da ceia, mais o ambiente o incomodou muito é que a
maioria das pessoas que ali estavam, haviam esquecido o verdadeiro
sentido do espírito natalino, dado as bravatas que contavam e a
maneira de como todos se comportavam), La para as bandas de
23h00min hr, estava passando em uma praça e deparou-se com uma
família de pedintes, o homem, sua companheira e três crianças. O
cidadão ao ver aquela cena, veio-lhe de imediato na mente de onde
ele estava vindo, com toda a ostentação, enquanto ali no meio de
uma praça tinha pessoas que talvez ficasse contente se tivessem pelo
menos um prato de “feijão com arroz ou quem sabe uma sopa
quentinha para forrar e aquecer o estômago”
Ao passar por eles notou que uma das crianças o olhava atentamente
com um lindo sorriso. Não pediu nada, limitou-se apenas a olhar e
sorrir e na mente do cidadão veio um turbilhão de coisas, de fatos.
Muito embora hoje um homem de posses, mas que também tivera
uma infância humilde, que quando criança ganhava presentes na
noite de natal dados por vizinhos...
Deu um estalo, correu a um Shopping, antes que fechasse as 24 h, e
comprou mantimentos e algumas coisinhas de natal, comprou alguns
simples brinquedos e foi a um restaurante pediu a melhor ave que
estivesse pronta, que por sorte haviam encomendado um “chester” e
não haviam pegado.
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Receoso de como o homem o receberia, aproximou-se do casal e
perguntou ao homem se eles se importariam de que ele ficasse ali
com eles na noite de natal. O homem ficou meio assustado, pois
como um cara com aquela aparência de garotão bem vestido, iria
querer passar a noite de natal no meio de uma praça junto com uma
família que não tinha nem um pedaço de pão, onde o cidadão lhe
deu todas as explicações e confessou que como no “Presépio”, ficou
tocado com o sorriso de seu filho menor (tinha uns três ou quatro
anos) e havia ido ao Shopping em frente à praça comprado uma
pequena ceia de natal, junto com outros mantimentos do dia a dia e
brinquedos para as crianças.
Mesmo assustado e desconfiado o casal permitiu a sua estada junto a
eles. Nossa foi uma noite maravilhosa! A algazarra das crianças com
seus brinquedos e a disposição com que todos se fartaram, mesmo
que tenha sido só uma noite, mas foi maravilhoso, pois não era uma
noite qualquer era a noite de natal...
Que o espírito natalino se renove em nosso dia a dia UM FELIZ NATAL
PARA TODOS OS DIAS DE NOSSAS VIDAS...
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Convide o dono da festa
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Vinha Alfredo de mais uma jornada de trabalho, digamos que para
muitos era um trabalho prazeroso, pois Alfredo era um grande e
renomado ator de Teatro, Cinema e Televisão.
Homem acostumado a toda sorte de assédio por parte de suas fãs e
sempre as recebia com a maior naturalidade mais sem mostrar muito
afeto. Pois ele se achava o maior ídolo do mundo.
Quando era convidado a recepções que não eram de sua classe
social, que por sinal ele era da chamada “Classe A”, assíduo
frequentador da mais alta roda do país. Ele sempre declinava com as
desfarrapadas desculpas, pois entendia que não poderia ter contatos
pessoais com pessoas que não fossem importantes ou de seu núcleo
social, mesmo que estas pessoas o tinham como o maior ator do
mundo e fosse na realidade o esteio de sua popularidade.
Estava na no meado do mês de novembro e o povo no maior frenesi
pelas festas natalinas. Compras, presentes, festas de empresas, bares
lotados e tudo mais.
Haviam acabado de lançar um filme, onde Alfredo era o ator
Principal, como sempre foi um sucesso estrondoso, campeão de
bilheteria e quase que certo uma indicação para um Oscar do cinema
Brasileiro, bem como o próprio filme também provavelmente seria
indicado para o melhor filme estrangeiro na festa do Oscar
americano.
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Ai que Alfredo se sentiu o maior e melhor homem do mundo,
cercado de beldades, de convites e tudo o que tinha direito.
Como sempre ia a recepções natalinas a convite de suas amizades.
Este ano resolveu ele inverter, pois convidaria seu núcleo social para
uma ceia com todos os produtos importados e de primeira qualidade
em sua nova mansão na Barra da Tijuca, num dos mais luxuosos
condomínios.
Fez a sua lista de convidados, contratou a melhor e mais cara equipe
de festas, contratou a melhor Promoter do país, comprou os presentes
mais caros para os seus convidados, champanhas mais badaladas do
mundo como: Dom Pérignon , Louis Roederer Cristal Rosé ,
Taittinger Comtes de Champagne e outras de qualidade.
Mas em sua lista ele se esqueceu de convidar o real dono da festa o
que chamo de NOSSO AMIGO MAIOR. Pois ele vai a todas as
festas natalinas para qual se guarde o seu lugar à mesa, quer seja na
choupana mais humilde do mundo indo até o mais luxuoso palácio,
lógico como ele não é penetra só vai se convidado.
Como estava em meados de novembro e era justamente a época de
seu check-up de saúde anual. Sua assessoria marcou sua ida ao seu
médico particular Dr. Cláudio, renomado médico. Fazendo ele todos
os exames já no inicio de dezembro.
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Alfredo pela sua “importância” era um ser arrogante, seu tratamento
com a imprensa era só descaso, festa dos paparazzos, pois sempre
estava sendo filmado em cenas das mais grotescas...
Já com toda a recepção natalina armada e com o aceite de seus
convidados eis que sua secretaria particular Dona Adalgisa, mulher
que era tratada por ele como um trapo humano, mais alem de ser sua
fã numero um era um ser especial de uma áurea incrivelmente linda,
foi a pedido do médico particular de Alfredo ao seu consultório. Pois
ele nem se dava ao trabalho de ir pessoalmente pegar os resultados
de seus exames, pois além de todos estes “predicados”, também
achava que era imune a doenças do povo.
Dr. Cláudio ponderou a Dona Adalgisa, que só daria os resultados na
mão do Alfredo, pois precisava muito conversar com ele e foi mais
além nesta conversa estaria presente um amigo seu, um grande e
renomado Psicólogo.
No que foi marcada então a ida de Alfredo para dois dias depois.
Dona Adalgisa apreensiva e grilada tentou junto ao Dr. Cláudio que
adiantasse a ela qual seria o assunto. No que gentilmente o médico
ponderou e pediu sigilo, que não poderia adiantar mais só dizer que o
assunto era da maior gravidade.
No dia marcado Alfredo muito a contra gosto foi ao encontro do
médico, lá chegando já estava também o Dr. Antonio Carlos o
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renomado Psicólogo. Alfredo era tão arrogante que nem se tocou da
não entrega de seus exames a sua Secretaria Dona Adalgisa.
O Dr. Cláudio com muito tato e assessoria do Dr. Antonio Carlos o
Psicólogo, começou a explanar o real motivo de sua chamada ao
consultório.
Disse a Alfredo, meu caro amigo infelizmente não tenho boas
noticias para você e provavelmente será talvez um dos Natais mais
tristes que poderás ter, pois meu amigo apareceu em seus exames o
vírus HIV, que é uma deficiência imunológica, mais conhecida como
AIDS.
Nossa Alfredo ficou pálido e sem chão, sua cabeça rodava, seus
olhos ficaram marejados de lágrimas, sua pernas tremiam que nem
aguentavam seu corpo em pé, uma mudança radical no
comportamento daquele ser arrogante e prepotente.
Pois sua mente no momento da noticia o transportou para o seu
passado que escondia a sete chaves. Passado este de menino pobre
do subúrbio da Piedade, que para subir na vida fez de muita gente
boa de trampolim, que renegou toda a sua família, sua origens,
inclusive seus pais, Seu Antonio e Dona Maria, já falecidos, em fim
um passado que para ele era tenebroso e de dar vergonha.
Alfredo saiu do consultório literalmente já um novo homem,
cabisbaixo, olhando o chão onde pisava. Foi direto ao
estacionamento e adentrou em seu carro, pedindo ao seu Motorista
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Claudinho que fossem direto para casa e não mais para seus
compromissos agendados. No que Claudinho estranhou a sua forma
de pedir, pois sempre o tratou com ignorância peculiar e desta vez
nem gritou com ele, pedindo quase que implorando que o tirasse dali.
Alfredo estava recluso em casa. Pois depois de sua ida a clinica,
pediu a sua Secretaria Dona Adalgisa, que cancelasse todos os seus
compromissos no país. Disse para alegar que tinha ter que viajar ao
exterior com urgência e para os compromissos internacionais já
assumidos, invertesse a desculpa, dizendo que por motivos
de
urgência não poderia se ausentar do país.
Mas para falta de sorte de Alfredo quando ele saia de casa lá estavam
os temidos Paparazzos, que ele tanto brigava inclusive já havia
ganho diversas ações contra muitos deles. Logicamente que são
espertos, foram a clinica saber o motivo da presença de Alfredo.
Mas lógico ainda, foi que na clinica nada souberam, pois alem de ser
proibido eticamente em qualquer clinica ou hospital dar informações
sobre pacientes que não seja o próprio é crime e era uma das
melhores clinicas do país.
Como aves de rapina e com seus faros para furos de reportagem os
Paparazzos começaram a sondar a todos que rondavam ou
trabalhavam para Alfredo. Tanto fizeram que acabaram conseguindo
saber o porquê de sua reclusão espontânea.
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Um de seus empregados caseiros a quem ele travava e chamava de
lacaios, havia escutado sem querer um finalzinho de um telefonema
dele com Dr. Cláudio, pois haviam feito novo recolhimento de seu
sangue para uma segunda prova, neste telefonema era justamente
para saber se fora confirmado o diagnóstico.
Quando falava ao telefone o que chamou a atenção de Dona Irene,
uma das lacaias (palavras de Alfredo), inclusive era uma das que ele
mais ofendia por ser uma senhora de idade e sem chances de
conseguir outro emprego. Mas para dizer a verdade uma tremenda
fofoqueira.
No telefone Alfredo pálido repetia chorando copiosamente. Dr.
Cláudio realmente estou com aids?
Nossa já diz o ditado, quem bate esquece mais quem apanha não
esquece não e Dona Irene a fofoqueira, ria que nem criança em circo.
Como havia dias antes ser sondada por um dos Paparazzos, que lhe
oferecerá uma boa quantia em dinheiro pela informação, não deu
outra de imediato fora procurá-lo e ai soltou a bomba.
Nossa prato cheio para a imprensa sensacionalista, pois, no dia
seguinte na “PRIMEIRA PÁGINA DO JORNAL. – URGENTE –
É CONFIRMADO QUE O NOSSO MAGNIFICO ATOR
ALFREDO LISBOA ESTA COM AIDS”
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Nossa foi como a pérola da MPB, composta por Dolores Duran e
imortalizada por Maysa. “O MEU MUNDO CAIU E ME FEZ
FICAR ASSIM”, só que ao contrario desta perola da MPB,
ninguém ficou com pena, muito pelo contrário...
Neste ínterim dado aos fatos ocorridos Alfredo nada havia mudado
quanto à fabulosa Ceia de Natal, pois havia pedido a Dona Adalgisa
que nada desmarcasse, pois queria manter em sigilo até quando
pudesse a sua doença.
Todos, mais todos mesmos os convidados começaram a dar as mais
esfarrapadas desculpas para não irem à ceia de Alfredo, levando o
mesmo ao desespero total.
Quanto a sua vida profissional também passou a ser um verdadeiro
inferno, pois também começaram a desmarcar convites para estrelar
peças de teatro, cinema e televisão.
A imprensa nacional e internacional solicitando entrevistas não para
aquele Rei da dramaturgia e sim para um ser com uma enfermidade
grave. O que para Alfredo era a morte.
E assim Alfredo caiu numa profunda depressão, o que complicou
ainda mais seu estado de saúde, tornando-se um ser pálido,
esquelético, pois não conseguia se alimentar. Em nada parecia aquele
ser de antes. Estava mais para um farrapo humano que um ser pelo
menos normal. Pois vivia preso em sua casa choramingando sua falta
de sorte.
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Olhava para os artigos da ceia e os presentes que já haviam chegado.
Danava de espraguejar a todos, desde os convidados que declinaram
do convite ao AMIGO MAIOR, que ele esquecera de convidar para
a festa.
Mas pensem que foi AMIGO MAIOR, que o castigou não, por não
ter sido convidado, pois conforme a letra do samba cantada pela
nossa querida Beth Carvalho – “DEUS NÃO CASTIGA
NINGUÉM, A GENTE É QUE SE CASTIGA MEU BEM.” Foi
sim a sua arrogância, pois só colhemos o que plantamos nesta ou em
outras vidas.
Ai chegou o Natal, noite de vinte e quatro de dezembro. Em uma
mansão linda mais sombria, pois nela estava Alfredo com sua dor,
em certo momento de sua depressão mandou que todos os
empregados fossem para suas casas, pois não queria ver ninguém.
Pensamentos sombrios lhe viam a mente, sua real intenção era
fatalmente o suicídio.
Alfredo começou a beber seus caros champanhes, seus whiskey’s e
tudo o que tinha direito, lá pelas tantas perto das dez horas da noite,
pegou uma arma e chorando apontou para sua cabeça, engatilhou e
apertou o gatilho, mais para seu desespero a arma engasgou (falhou).
Ficou tão desesperado que saiu trôpego de casa, pegando um de seus
caríssimos carros importado e foi para a rua, dirigia que nem um
transloucado sem destino.
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Mas quis o AMIGO MAIOR, que nada lhe acontecerá, dirigindo
sem direção e sem noção de onde ir e foi instintivamente da Barra
da Tijuca à Piedade, bairro pobre do subúrbio onde tudo começou.
Sem se dar conta do que estava fazendo subiu o morro do dezoito,
via nos casebres humildes que ele conhecia bem, pois fora criado
num deles.
As famílias reunidas, gente simples mais honestas comemorando o
nascimento do AMIGO MAIOR. Reparou então que nas mesas com
suas ceias simples, sempre tinha uma cadeira vazia e nas mesas um
copo de água, um de vinho e umas rabanadas.
Ai sim que ele se lembrou de sua mãe e de seu pai. Pois também
postavam assim a mesa da ceia. E diziam “meu filho, ninguém senta
nesta cadeira hoje e nem podem beber a água e o vinho e muito
menos comer estas rabanadas do pratinho, pois era o lugar do
AMIGO MAIOR sua parte da ceia”. Alfredo desesperado então
caiu aos prantos no chão de barro molhado.
Em certo momento uma das famílias mais humildes do morro do
dezoito reconheceu aquele homem, ou que restava daquele homem.
Humildemente chegaram a ele e perguntaram a ele se estava bem, as
crianças com seus brinquedos velhos, haviam ganhado de segunda
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mão, lhe acariciavam, mas Alfredo não conseguia falar, pois
continuava a chorar copiosamente.
Levaram Alfredo para dentro do casebre, o puseram para sentar a
mesa, que na realidade não passava de um pedaço de madeira,
sustentado por caixotes, e algumas cadeiras velhas, provavelmente
conseguidas em lixões.
Mas lá estava a “cadeira vazia” e em cima da tosca e improvisada
mesa, a água, o vinho e pedaços de pão, pois não haviam conseguido
dinheiro para o gás para fazer a rabanada.
Alfredo ficou sentado logo em frente à “cadeira vazia”, sempre
chorando, agora mais brandamente e quando olhava para frente via
vultos alternados. Uma hora o AMIGO MAIOR, outras seus pais,
todos rindo e com olhares de amor a ele.
Alfredo foi se acalmando e incrédulo perguntou ao Senhor João, o
pobre catador de papelão e latas. Como o senhor me traz para dentro
de sua casa, perto de sua esposa com este barrigão e junto aos seus
cinco filhos menores. O senhor já que me reconheceu, não sabes que
estou com AIDS.
No que o humilde João falou, Fredinho (era assim que era chamado
quando menino pobre do morro), nem ta lembrado de mim não é, sou
o Joãozinho e fomos criados juntos, seus pais nas noites de Natal,
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por não saber quem eram os meus, pois haviam sumido na vida,
sempre me levavam para a sua casa e me ensinaram como por a
mesa guardar o lugar do AMIGO MAIOR e que por mais humilde
que ela fosse, sempre teria um lugar para mais um filho dele.
Só te peço desculpas por ter só esta garrafa de vinho “Olho de boi”,
esta jarra de suco, feito com suco em pó, este frango assado e os
pedaços de pão. Mas pode comer Alfredinho que estão limpinhos e
abençoados pelo AMIGO MAIOR.
Alfredo deste Natal em diante, passou a ser um novo homem.
Tornando-se um ser extremamente humano. Pois aprendera uma
lição de vida.
A simples lição de que somos todos iguais perante a DEUS a quem
chamo carinhosa e respeitosamente de MEU AMIGO MAIOR,
POIS ELE REALMENTE É O MELHOR AMIGO QUE
TEMOS.
NÃO SE ESQUEÇAM POR MAIS LUXO QUE TIVEREM EM
SUAS CEIAS NUNCA SE ESQUEÇA DE CONVIDAR O
DONO DA FESTA.
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Um menino Jesus
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Este Conto publiquei no Natal de 2011, triste sim, mas real, pois
tento retratar o cotidiano de milhares de crianças viciadas que
tentamos, sociedade e governos esconder.

La vinha ele em correria, corria mais que o Corisco, pois em sua
breve trajetória aqui entre nós. Mesmo quando ainda no ventre de
sua mãe, ele já estava literalmente correndo. Pois a Kátia (sua mãe)
era uma mulher viciada em drogas que vivia as turras não só com a
Policia, bem como em divergências com os bandidos das bocas de
fumo que frequentemente era expulsa.

Mas Kátia, dado a este triste flagelo que assola a humanidade nos
tempos de hoje. As drogas, despedaçando os dependentes e suas
famílias (quem não tem um parente, um amigo e ou no mínimo um
vizinho dependente?). Acabou sendo assassinada logo após o
nascimento de João de Deus. Este mesmo seu nome, de tanto ela
escutar a musica de Chico Buarque “Minha História” (Minha mãe
não tardou alertar toda a vizinhança A mostrar que ali estava bem
mais que uma simples criança E não sei bem se por ironia ou se
por amor Resolveu me chamar com o nome do Nosso Senhor). Ele
foi criado em orfanatos da Prefeitura, para onde o levaram ainda com
meses de idade. Logo sentindo na pele a dor do abandono, pois seu
pai ninguem sabia quem era na realidade.
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Sofria muito como sofre todos aqueles que por força do destino
vivem na solidão e nos chamados dias especiais, como o Dia das
Mães, Dos Pais, em seu aniversário e mais ainda nas noites de Natal.
Pois aprendera que era o dia do nascimento do Menino Jesus. E ele
em seu canto. Pois nestes dias se tornava uma criança fragilizada e
arredia como todas que estão nestas condições pelo mundo afora.

Procurava um cantinho qualquer e e se dava ao luxo de sonhar.
Sonhar com sua familia reunida. Tentava inultimente lembrar dos
rosto de sua mãe, desenhava em sua mente juvenil as feições de seu
pai e ficava literalmente todo o dia de Natal absorto, perdido em seus
sonhos infantis, ora sendo acariciado pela mãe e pelo pai, ora
ganhando os presentes que todas as crianças sonham em ganhar de
Papai Noel, neste dia.

Quando caia na real, perguntava. Menino Jesus, porque voce teve
uma Mãe e um Pai e eu não posso ter. Queria ficar pertinho deles,
não precisa me dar presentes não é só me colocar pertinho deles,
sentido o calor do amor deles, pois dizem que todos os Pais e Mães,
quando nos colocam no colo, sentimos um calor diferente, dizem as
Tias aqui do orfanato que é o calor do amor de pai e mãe, po, como
queria sentir este calor Menino Jesus.
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Como nunca havia sido adotado, ficou de abrigo em abrigo até a sua
fuga já com seus “vividos” oito anos de idade, passando a
perambular pelas ruas da cidade. Joãozinho como era conhecido
pelas pessoas de boa índole e que também atendia pelo apelido de
“Pivete”, em suas andanças pelo sub-mundo. De viela em viela, de
beco em beco, de boca em boca, pois a convivencia da rua o levou a
se viciar em todos os tipos de drogas.

Mas quem consiguia olhar no fundo de seus olhos, via a sua alma,
que nada tinha a ver com o que aparentava. Tanto é que em raros
momentos de lucidez tornava-se uma criança em sua plenitude de
seus já “vividos” dez anos de idade. Via realmente “que ali estava
bem mais que uma simples criança”. Tornava-se dócil, meigo,
prestativo e extremante educado.

Fato este que o levou a ser de certa forma, tratado pelas pessoas de
bem, simplesmente pelo nome de Joãozinho. Nunca lhe faltando um
naco de pão, quando sentia fome, pois sempre aparecia uma alma
caridosa. Fazia malabarismo em sinais de trânsito nas ruas da cidade.
Mas muitas vezes ao receber as suas moedas, via-se em seu olhar
infantil uma angustia, pois ele sabia que as moedas ali recebidas o
levariam fatalmente a primeira boca de fumo para, agora comprar
sua pedra de Crak. O que o levaria mais uma vez a sonhar e depois
ver a sua triste e dura realidade.
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Mas depois que começou a conviver nas ruas quando chegava a
semana do Natal, Joãozinho ficava um pouco mais arredio do que
quando estava em orfanatos, pois sabia que ninguem prestaria
atenção nele e aí é que se entregava profundamente ao vicio. Quem
sabe se era pra esquecer a sua dura realidade ou talvez sonhar com
um mundo encantado que ele nunca teria vivido. E que era o sonho
que o acompanhava desde de quando era só uma criança abandonada
em um orfanato.

Mas quis o destino que num certo dia vinte e quatro de dezembro;
exatamente quando as familias estão fazendo suas vastas ceias, com
suas roupas novas, as crianças com seus brinquedos maravilhosos;
Eis que numa viela de uma boca de fumo, Joãozinho encontra pelo
chão esparramadas diversas pedras de Crack, que bandidos em fuga
da Policia, haviam deixado cair.

Joãozinho não pestanejou, foi fumando uma a uma. Já na madrugada
em seus devaneios, olhou para o céu estrelado e viu um rastro de luz.
Viu assim uma estrela guia que o convidava a segui-la com o olhar
atento. Ele se viu perambulando pela viela como se estivesse sendo
carregado no ventre de sua mãe por um lugar que parecia ser um
deserto. Via nestes devaneios tres homens com roupas estranhas,
montados em cavalos também estranhos com corcovas e apontando
para ele.
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Joãozinho viu ali o seu nascimento de outra forma, pois ao olhar para
o lado viu o rosto agora suave de sua mãe, ela mesma a Kátia
viciada, mas que agora não tinha aquele semblante carregado,
macilento e doente mas sim rosto de uma bela mulher com um olhar
doce e terno, ficou mais aturdido ainda quando viu também aquele
homem alto e corpulento que sua mãe insistia a lhe apresentar como
sendo o pai que ele nunca havia conhecido. Sentiu o calor que ele
tanto sonhava. O calor do amor de Pai e Mãe.

Nossa! As feições de Joãozinho estavam com um ar realmente de
uma bela criança, seus olhos vidrados em que estava vendo, estava
sentindo uma alegria nunca sentida em sua breve trajetória aqui entre
nós. Pois era o primeiro Natal que ele passava em família e com um
homem também junto que o mantinha no colo. Mais estranho é que
este homem não tinha feições definidas, pois uma hora era branco e
barbudo, outra com aparência de um índio, outra com aparência de
africano, outra com a de um asiático e assim era este homem.

Mas a sensação de conforto de estar ali ao lado de sua mãe e de seu
pai, sendo acariciado e no colo deste homem sem identidade, mas de
um semblante de uma suavidade estupenda. Riu e disse valeu
Menino Jesus, sei que me deste este presente, agora sim sei o que é o
calor do amor. Sentia que agora sim a sua vida começaria em outra
dimensão que não aqui entre nós.
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Pois agora, mas trânqüilo, conseguia ver na viela da boca de fumo a
aglomeração em volta de um corpo franzino, um corpo de um Pivete,
estirado no chão sujo e frio da viela. Mas era só um corpo, pois
Joãozinho sabia agora onde estava, estava no colo de Deus. Que
também pode se chamar Adonai, Oxalá, Alá, Jeová...

Esta é a história de Um Menino Jesus, como tantos que passamos em
nosso cotidiano e simplesmente ignoramos, pois no dia do
nascimento dele, será que estamos sabendo como convidá-lo...

Olhem a sua volta e vejam com carinho os Joãozinhos. Nossas
crianças desafortunadas que não pediram para nascerem.
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CRIANÇAS DE NATAL EM AMIZADE
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Carla e Roberto, lindo casal da chamada classe média alta, ambos com
bons empregos ele um alto executivo da Construtora da familial e ela
uma renomada Jornalista. Estavam sentados na varanda de seu
apartamento em uma cobertura no bairro mais luxuoso e caro da
cidade, eram só felicidade. Pois além de serem lindos, bem sucedidos
e ricos, estava à espera de seu primeiro filho, pois Carla estava no
oitavo mês de gestação.

Gestação esta planejada cuidadosamente, pois ele aos trinta e seis anos
e ela aos trinta e dois, estavam já casados há oito anos e só queria
teriam seu herdeiro ou herdeiros quando já estivessem com suas vidas
totalmente estabilizadas o que é uma pratica comum para as pessoas
de bom senso, haja visto que criar filhos atualmente tem que se ter
estrutura bem definida. Já com o nome de do menino escolhido se
chamaria João Carlos, nome escolhido para homenagear o pai de
Carla o Senhor João prestigiado empresário e o de Roberto que se
chamava Carlos, grande empresário do ramo de construção.

Em sua ultima visita que fazia quinzenalmente ao seu médico na
ultrassonografia dava como tudo normal com o bebe e já na próxima
visita iriam pré determinar a data para a cesariana, pois segundo o
medico ela teria pouca dilatação, portanto seria um parto por
cesariana.
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Já em outra parte da cidade em uma comunidade simples da periferia
estava na laje tomando banho de sol a jovem Ângela e seu também
jovem companheiro Antonio Carlos, ela uma linda adolescente
estudante de dezesseis anos e Antonio Carlos um bom menino que
trabalhava em construção civil e estudava a noite aos dezoito anos
já ia se tornar pai, pois sua companheira estava grávida também de
oito meses.

Conheceram-se na própria comunidade e nos bailes funk’s que os dois
iam se divertir e começaram a namorar. Os dois filhos de pessoas
trabalhadoras e humildes tiveram uma educação simples, pobre sim,
mas com uma boa formação, pois os pais de ambos eram muito
rígidos no quesito de honestidade.

Estavam apreensivos quanto ao nascimento de seu filho também, pois
mesmo a menina Carla tendo tentado com o apoio da mãe fazer um
bom pré-natal, muitas vezes ia aos dias de sua consulta marcada não
tinha medico no posto de saúde e assim ficava o acompanhamento de
sua gestação por obra e graça do AMIGO MAIOR, em uma das três
vezes que foi atendida conseguiu fazer sua ultrassonografia, mesmo
tendo o aparelho do posto apresentado problemas em seu monitor e a
médica que a atendeu deu quase certeza que seria um menino. Só não
o afirmando por problemas no equipamento.
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A menina Carla e seu companheiro Roberto, ficaram então
impossibilitados de não só escolher um nome certo para o seu filho ou
filha, mas como o improviso é uma coisa fácil para quem tem que
lutar pela vida e sobrevivência acertaram que seriam nomes bíblicos,
pois sua familiar eram quase que a totalidade evangélica, inclusive ate
mesmo os parentes que viviam erradamente do tráfico na comunidade.

Se for homem vai se chamara Abraão e se for menina será chamada de
Sara e assim ficou determinado, pois também não teria muitos
problemas como enxoval haja visto que a maioria dos itens seriam
ganhos e prometidos de outros casais, desde o berço às roupas, o que é
normal a pratica em comunidades simples, pois é onde, mas se doam,
conforme os filhos vão crescendo repassam muitos itens aos filhos
mais novos de parentes e amigos.

Tarde de quatro dias antes de Natal, Carla e Roberto tinham agendado
a visita ao medico para a ultima ultrassonografia antes do nascimento
e também agendar o nascimento para noite de vinte e quatro de
dezembro, pois queriam que seu filho João Carlos nascesse no mesmo
dia do AMIGO MAIOR, pois ambos são de formação católica.

Saíram felizes, pois estava tudo correndo dentro da normalidade com
a mãe e com o bebe a nascer, ficou acertado que na manhã do dia
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vinte e quatro Carla iria se internar em um doas melhores hospitais da
cidade, já com um quarto separado e reservado para mãe e para o
bebê.

Já em casa os dois resolveram que iam passar antes da ida ao hospital
na casa dos pais de ambos para que tivessem a benção de seus pais até
porque era caminho.

O dia vinte e quatro foi marcante para os casais Carla e Roberto, bem
como para Ângela e Antonio Carlos, pois o destino deles iam se
encontrar o que poderia ser impossível aconteceu. Como o combinado
Roberto estava levando Carla para o Hospital e passado também
como o combinado nas casas dos pais de ambos. Tendo inclusive
o Senhor João pai de Carla oferecido seu motorista para leva-los para
o hospital o que foi dispensado por Roberto.

Roberto estava ao volante em uma via da orla levando Carla para a o
hospital maternidade, mas eis que muito derrepente naquele bairro de
alto luxo, vinha um porsche em altíssima velocidade conduzido por
um irresponsável drogado que havia acabado de passar por uma blitz
da Lei Seca e não fora apanhado, pois só havia fumado muita
maconha, mas sem beber álcool. E ao avançar um sinal fechado
colidiu com o carro de Roberto. Ambulância do SAMU apareceu
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também do nada em menos de dez minutos do acidente que já havia
uma aglomeração de curiosos, a policia já em cima do motorista do
porsche e tudo mais.

Roberto ferido gritava desesperadamente para que salvassem sua
mulher e seu filho prestes a nascer, Carla inconsciente foi tirada do
carro e posta na ambulância junto a Roberto que ainda lúcido, pois a
batida foi em cheio no lado em que ela estava no banco traseiro, os
atendentes perguntaram então a Roberto só queria ir para algum
hospital especifico ali perto, com a afirmativa dele que o hospital
estava próximo e já tinham agendado o nascimento de seu filho.

Família já avisada se agitava freneticamente para por os melhores
recursos existentes na cidade para atender ao casal e ao rebento prestes
a nascer. Carla já na entrada da ambulância do SAMU voltou a si e
como toda mãe, pedia para que salvassem seu filho mesmo que ela
tivesse que morrer. Não foi necessário em menos de quinze minutos já
os esperavam na emergência do hospital uma equipe completa de
médicos e outros profissionais da saúde, para salvar os casal e seu
esperado filho.

Depois do casal já atendido na emergência, decidiram não esperar a
noite
para a cesariana, pois com a colisão viram numa
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ultrassonografia feita na emergência alguma anormalidade com o
bebê.

La foi Carla mesmo ferida, mas já devidamente medicada para a sala
de parto, onde o mesmo fora feito e assim nasceu João Carlos, nos
exames preliminares nada se contatou, mas em um mais aprofundado
viram que com a colisão surgira uma anomalia do pequeno coração do
bebê que se não fosse feito um transplante em menos de doze horas
ele viria a óbito.

Desespero tomou conta de toda a família, tendo os pais do casal
ativado todos os seus recursos financeiros e jurídicos para arrumar um
coração para salvar o pequeno João Carlos.

O irresponsável que causou o acidente ao chegar à delegacia o
esperava uma tropa de advogados, pois como o casal também era da
chamada classe média alta e por não ser comprovado que ele estava
alcoolizado, nada o impedia de pagar uma mera fiança de mil e poucos
reais e ir para casa acabar de se drogar ou simplesmente dormir. Esta é
a realidade desta demagógica LEI SECA, se não beber pode matar e ir
pra casa dormir. Pois no máximo será condenado a pagar cestas
básicas e a uma fiança de não mais de dois mil reais.
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Na comunidade carente exatamente em cima da laje a adolescente
Ângela começa a sentir uma forte dor, isto era por volta das duas da
tarde do mesmo fatídico dia vinte e quatro, escorria de sua perna
sangue e secreção, desespero total, ligaram para o SAMU, mas
disseram que era área de risco e não poderiam ir sem a presença
policial.

Meia hora se passa e nada de ambulância, o pessoal do tráfico fica
sabendo do sufoco passado pela adolescente e ordenam que um
morador proprietário de um velho e caído corcel II, leve a menina para
o posto de saúde (onde o estado não funciona infelizmente os
moradores ficam a mercê do trafico e o que se falar ao contrário e pura
mentira e demagogia)

Ângela fora levada ao posto de saúde no bairro da comunidade, mas
como sempre não tinha médico para atender, teve que perigranar por
mais três postos e dois hospitais públicos e todos sem vagas nas
maternidades, Antonio Carlos desesperado por ver a sua amada e
adolescente mulher e seu filho Abraão ou sua filha Sara, correrem
perigo de vida. Socava o ar, mas com a esperança peculiar do povo
sofrido da periferia que tudo ia dar certo.
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Já por volta das oito da noite conseguiram uma vaga em uma
maternidade distante há uns cem kilometros do ponto de partida
inicial, ou seja, do primeiro posto de saúde, isso tudo no Corcel II
caidinho do vizinho ordenado pelo tráfico, pois em todos os postos e
hospitais alegavam não haver ambulância disponível.

Parto feito mesmo num ambiente publico e precário, com falta de
recursos e faltando até o mínimo, tipo esparadrapo e analgésico.
Quando nasceu em fim viram o sexo, era uma menina logo chamada
de Sara, mas que infelizmente por anomalia não vista com
antecedência em ultrassonografias que não foram tiradas por falta de
médicos nos postos ou equipamentos quebrados não sobreviria, mas
que doze horas.

Os olhos do jovem casal ao saberem, se encheram de lágrimas, pois
sua pequena Sara, por irresponsabilidade profissional. Profissional
sim, pois um médico tem a obrigação de ir ao seu posto de trabalho
salvar vidas e infelizmente muitos não o fazem só vão e assinam seus
pontos e saem fora e se mandam para casa dormir ou aos seus
consultórios particulares faturar uma grana. O que para muitos é mais
importante que o juramento de HIPÓCRATES. Bem como
irresponsabilidade governamentais que só falam, em melhorias em
época eleitoral, que a meu ver é pior que os “profissionais” que
faltam, pois se fossem sérios cortariam seus pontos e os mandaria
embora.
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Por volta das vinte e uma horas, estava na internet no site do sistema
público de saúde que uma criança nascida há uma hora num hospital
de periferia, estava com suas horas contadas, pois nascera com graves
complicações e só estando bom seu pequeno coração. Agitação total
no contingente de profissionais contratados pelos pais do casal
Ronaldo e Carla. Os nobres senhores foram avisados do ocorrido e de
uma chance de sobrevivência de João Carlos, mesmo que remotas,
pois não restavam mais de seis horas.

Não havia tempo a perder para que João Carlos sobrevivesse, seus
avós os Senhores João e Carlos, já tinha disposição um helicóptero no
heliporto do majestoso hospital, e quando iam sair para a periferia
com uma mala de dinheiro, eis que mesmo sem poderá sair Carla liga
e diz que quer ir também com Roberto, passam longos cinco minutos
e ei que surge aquela mãe sofrida de camisola e seu marido com a
aparência sofrida e desgrenhada, adentram no helicóptero e vai ao
encontro da salvação de seu querido João Carlos.

Chegam Próximo ao hospital, que logicamente não tem heliporto, mas
sim um campo de futebol ao lado e ali aterisam. Já os estavam
esperando o medico que fez o parto da pequena Sara e o administrador
dó hospital. Indagados se podiam levar a pequena Sara, eles disseram
que sem com o consentimento dos pais da criança não.
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Perguntaram onde estava o pai da Sara, o administrador apontou para
o estacionamento onde estava o velho Corcel II, nisso foi à comitiva
ao encontro de Antonio Carlos, que desesperado choramingava a
perca de Sara. Na comitiva estavam Os pais do casal João e Carlos, o
casal Roberto e Carla ela ainda com a roupa hospitalar e ferida e um
Advogado funcionário de Carlos com uma maleta na mão.

Foram apresentados a Antonio Carlos e logo relataram o que
necessitavam, mas o rapaz ainda atônito com a falta de sorte e
revoltado com o que acontecera com sua amada Ângela e sua filha
Sara, ficou se a mínima condição de racionar o que estava
acontecendo e foi se encaminhando para uma pequena construção do
lado de fora do hospital que servia como necrotério, pois lá sobre uma
mesa fria de mármore estava envolto em um lençol o corpo de Sara
ainda quente.

Todos falavam menos Carla que comovida também com o acontecido
com o acontecido com o jovem casal, retirou o lençol envolto em sara
e instintivamente começou a acariciar seu rosto, não se sabia se era a
dor da perca de uma pequena vida, revolta por não ter sido salva ou
se era o pensamento que provavelmente daqui a horas estaria também
acariciando o rosto de seu filho João Carlos.
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Mas dado à urgência que o caso necessitava os homens imploravam a
Antonio Carlos que assinassem a autorização para levarem o cadáver
da pequena Sara. Já em desespero o João manda o Advogado abrir a
mala e eis que nela deveria ter milhares de dólares. Revoltado Antônio
Carlos exige que todos saiam e grita que sua filha não esta a venda,
tumulto e desespero total.

Só restava então ao médico e ao admistrador do hospital pedir que
saíssem do local. Em outra sala do hospital já haviam contado a
Ângela o que estava acontecendo e ela sorrateiramente ficou a espreita
dos acontecimentos vendo tudo e ouvindo tudo por uma pequena
janela.

Quando seguranças do hospital a pedido do administrador já retiravam
todos que tristes e cabisbaixos saiam menos Carla que fora a ultima,
mas antes de sair ela acariciou mais uma vez o rostinho inerte de Sara
e o beijou.

Nisso adentra a porta vindo do nada Ângela e ordena que todos parem.
Uma luz de esperança iluminou os rostos de todos, pois se apressaram
a oferecer a Ângela à maleta com os dólares, ela pediu
encarecidamente que levassem embora a maleta e repetiu as palavras
de seu amado. O corpo de minha filha Sara não esta a venda, pediu só
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um instante e que todos não saíssem. Chamou Antonio Carlos seu
companheiro no canto e em dois minutos o explicou o que queria.

Pediu a Carla que se aproximasse e foi textual eu vi e senti sua dor
também, como vi que estavas sentindo a minha ao acariciar e beijar o
rostinho de minha filha sara e quando você a beijou eu me senti
beijada. Não quero que você sinta a dor que estou sentindo agora. Vá
leve minha filha e aproveite seu pequeno coração em seu filho, só
tenho a fazer um pedido que o chame de Abraão. Vão logo para dar
tempo de operarem seu filho, vão em paz e com o Deus.

Todos atônitos com a situação, mas não poderiam perder tempo,
agradecerem efusivamente ao jovem casal e foram embora.

Já no dia vinte e cinco depois de uma operação bem sucedida em João
Carlos, o casal Carla e Roberto, mesmo extenuados foram para a
comunidade onde viviam Ângela e Antonio Carlos, pediram que
ambos o s acompanhassem eles ao Hospital e lá chegando por meio do
vidro da CTI Infantil, disseram AMIGA A SARA VIVE JUNTO
COM MEU FILHO E NÃO ABRIMOS MÃO QUE VOCES SEJAM
OS UNICOS PADRINHOS DELE, ACHAMOS QUE NOSSOS
FILHOS NOS DERAM O MAIOR PRESENTE DE NATAL SUAS
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AMIZADES SIMPLES E SINCERAS. OBRIGADO COMADRE E
COMPADRE...

AGRADECEMOS AO AMIGO MAIOR, QUE TAMBÉM PODE
SE CHAMAR DEUS, ADONAI, OXALA, ALÁ, JEOVÁ...

E DESEJO FELIZ NATAL A TODOS OS LARES E NUNCA SE
ESQUEÇA DE CONVIDAR O DONO DA FESTA.

MINHA PERGUNTA O QUE VOCÊ FARIA?
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Só uma peça de Natal
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Estava tentando achar um tema para o meu conto de Natal deste ano e
nada acontecia, pois por mais que tentasse nada vinha em minha
mente.

São tantos atos digamos insanos que vivenciamos no dia a dia atual
que fica difícil escolher especificamente um.

Ai me veio à ideia de deixar meu interior psicografar o que devo
escrever...

O Conto
Só uma peça de Natal

Um orfanato que nele viviam dezenas de crianças, verdadeiro depósito
de pequenos seres que dado ao infortúnio do abandono tinham naquele
recanto a única esperança de um dia a vida ser melhor. Quando digo
depósito não é no termo pejorativo e sim por ser uma simples casa de
subúrbio. Instituição abandonada pelo poder publico e só contando
com a ajuda dos casais amigos.

91

Crianças desde recém-nascidos ali estavam. Uns por simples
abandono por parte de uma mãe viciada, outros pela miséria, outros
por terem sido roubados de seus lares e abandonados e pior ainda
eram aqueles que por infortúnio maior haviam sido retirados das mãos
de pais degenerados que lhes maltratam com torturas físicas e para
piorar ainda aqueles que foram além da dor física tinham ainda a dor
da alma, pois sofreram abusos sexuais.

Entre eles tinha pelo menos três que tinham certo destaque, pois ali
estavam desde aos primeiros anos de vida e nunca tinham sido
adotados.

Toninho com oito anos de orfanato, menino franzino que fora
abandonado aos aproximadamente três meses de vida em um terreno
baldio próximo a uma favela, provavelmente por alguma adolescente e
drogada.

Barbara que todos carinhosamente a chamavam de Binha, diminutivo
de Barbinha, linda moreninha que com os seus dez anos era uma
espécie de porta voz de todos, pois o que ela falava era na realidade o
que todos queriam dizer, mas tinham medo. Fora para o orfanato aos
quatro anos levada pelo Conselho Tutelar pelo fato de estar sofrendo
abusos de um pedófilo canalha que se dizia seu padrasto.
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E por ultimo Paulinho, menino arredio de difícil acesso, pois mesmo
estando no Orfanato há nove anos para onde foi com dois, ainda
guardava na mente a marca das verdadeiras torturas físicas sofridas
pelos seus pais alcoólatras. Marcas estas profundas, pois por ser
lourinho e de olhos azuis fora por duas vezes levados por casais para
adoção, mas ele sempre fazia questão de se manter equidistante a
qualquer carinho por parte dos casais que tentavam adota-lo.

Os três tinham em comum a amizade construída na dor, quer seja
física ou psíquica que ali naquele espaço tinham de certa forma o
poder e o carinho que lhes eram negados em seus lares e nas ruas.

Os três já havia sentido a falsa liberdade das ruas, pois eles já haviam
fugido do Orfanato, com experiências desastrosas. Toninho que sabia
o porquê estava ali e em sua fuga para a dita liberdade nos poucos dias
de vivencia nas ruas se viu obrigado a conviver com crianças de sua
idade já enredada nas vielas em busca de sua cola para cheirar e
meninas adolescentes como sua mãe a se prostituir por uma pedra de
CRACK.

Desesperado quatro dias depois de viver nas ruas bateu a porta do
Orfanato implorando para que o deixassem voltar.
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A fuga de Binha fora traumática para todos, pois justamente por ser a
“porta voz” das crianças as mesmas se viram mais uma vez “órfãos”,
agora de uma pessoinha que tinha coragem de dizer o que todos não
tinham.

Mas para Binha fora mais traumática ainda, pois perambulou pelas
ruas do bairro onde nasceu à procura de sua mãe. E descobriu que ela
havia sido presa junto ao seu “carrasco”, por mais uma vez dar chance
dele praticar o crime de pedofilia e o pior agora com sua ajuda.

Desesperada também bateu a porta do orfanato pedindo perdão e
guarida para ali ficar e seu retorno fora aceito de bom agrado, pois
com a sua fuga as “crianças” haviam ficado mais tristes e se sentindo
mais uma vez abandonadas.

Seu retorno foi uma festa geral, com pedidos de juras de seus
amiguinhos e amiguinhas de nunca mais os abandonarem.

Por fim a drástica experiência de fuga de Paulinho, pois aquele
menino bonitinho, lourinho de olhos azuis, viu nas ruas o preconceito
sentimento ruim que não havia ainda sofrido, perambulou por uma
semana e neste período passou por todos os infortúnios.
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Tomou porrada de outros meninos pela sua cor e sua beleza, foi por
diversas vezes justamente por ser bonito tentado ser abusado
sexualmente e induzido ao mundo das drogas primeiro a cheirar cola e
culminando ao fumo do CRAK, algo que por sorte nunca
experimentou.

Desesperado com a selvageria das ruas só viu uma saída. À volta ao
Orfanato que mesmos sendo melancólico e triste era o seu porto
seguro. Numa certa madrugada sujo e faminto, foi para a porta do
Orfanato e os primeiro funcionários ao chegar para render o pessoal da
noite vira aquele corpo franzino, sujo e maltrapilho deitado sob uma
frondosa arvore que reconheceram ali o menino Paulinho.

Já que conhecemos o trio, vamos ao conto na realidade...

Mês de novembro e a mídia já fazendo alusão ao Natal que se via nas
pequenas televisões do Orfanato. Como era de se esperar todas as
crianças começavam a ficarem tristes, pois seria mais um Natal só
entre elas, por mais carinho que os funcionários e os casais amigos do
orfanato se esforçassem para dar. Eram sempre naquelas cabecinhas
sofridas e maltratadas as mesmas coisas, brinquedos usados e roupas
idem...
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Numa conversa informal entre Toninho, Binha e Paulinho, falando
eles sobre as suas trágicas aventuras nas ruas chegaram a uma
conclusão. Não deixariam aqueles seres verdadeiros amigos de
infortúnio passar o Natal triste e sem terem uma ideia da importância
daquele espaço que muitas vezes as “crianças” achavam a verdadeira
entrada do inferno, pois não haviam tido a experiência de rua dos três.

Resolveram que iriam aprontar algo, mas algo de bom, pois juraram
da uma Natal diferente aos seus amiguinhos.

Como na escolinha do orfanato os três se sobressaiam e na biblioteca
tinham muitos livros doados resolveram pedir a direção que
deixassem eles escolherem nos livros uma forma de tornar o natal de
todos mais humano e feliz.

No dia seguinte como era um sábado e não tinham aula foram cedinho
para a biblioteca, leram diversos títulos de livros infantis não
chegaram a nenhum que os animassem. E depois de muito discutirem
resolveram fazer uma encenação do nascimento de Jesus, segundo o
entendimento e a cabecinha deles.
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Binha seria Maria, Paulinho José e Toninho Jesus, mas como iriam
fazer isso, pois necessitavam de muitos apetrechos e figurantes, caso
fossem contar como tinham aprendido nos livros, mas uma vez se
viram em enrascadas, pois só eles queriam participar como atores para
dar a alegria aos demais amiguinhos.

Depois de muito meditarem e discutirem chegaram aos papéis que
iriam eles mesmos encenarem e encurtaram toda a história. Ensaiaram
exaustivamente nos fins de semana e pediram a direção que não
deixassem as outras crianças verem os ensaios, pedido feito pedido
aceito.

Todos os fins de semana de novembro e de dezembro até o dia vinte e
três ficavam de oito da manhã às oito da noite ensaiando, só parando
para almoçar e lanchar, mesmo assim depois de receberem um
ultimato da direção do orfanato.

A peça seria encenada no dia vinte e três depois de um almoço
comunitário oferecido aos casais amigos do orfanato, aos voluntários
que ali trabalhavam e a direção da casa. Binha, Paulinho e Toninho
não se contiam de nervosismo, hora pensavam até em desistir e outras
em fazer o melhor deles para seus amiguinhos de infortúnio.
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Nossa que nervoso deles, pois acabara o almoço e a peça estava
programada para começar às três da tarde.

A Peça...

Subam as cortinas (que não passava de lençóis), ditou o Diretor do
Orfanato, toda uma plateia de aproximadamente oitenta pessoas
incluindo as crianças e.

Primeiro Ato – A anunciação...

A Anunciação, também conhecida como Anunciação da Virgem
Maria, é a celebração cristã do anúncio pelo Arcanjo Gabriel
encenada por Toninho, lembrando ele, que foi este mesmo anjo que o
fizeram achar o estábulo, para a Virgem Maria dar a luz a Jesus,
encenada por Binha. Apesar da virgindade que um dia lhe fora
arrancada nas mãos de um monstro pedófilo, Maria milagrosamente
conceberia uma criança, que seria chamada de Filho de Deus. Gabriel
disse a Maria ainda que devesse chamar a criança de Jesus
("Salvador") encenado por Toninho, que lembrava todo o calvário
sofrido por Jesus, pois fora abandona em um terreno de favela.
(Muitos cristãos celebram este evento na festa da Anunciação, em
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25 de março, exatamente nove meses antes do Natal. De acordo com
os ensinamentos bíblicos)

Segundo Ato – Os Reis magos.

Apareceram em cena montados em vassouras de pelo que cismavam
em dizer deles (corcovas) num assalto. A plateia caiu no riso...

Toninho encenando Baltasar, Paulinho Melchior e Binha de Gaspar.
“Os Reis Magos foram homens que guiados por uma estrela
conseguiram visitar Jesus logo após seu nascimento. Reconhecidos
como Baltasar, rei da Arábia de cor negra; Melchior, rei da Pérsia
de cor clara e Gaspar, rei da Índia de cor amarela, representam os
povos de toda cor e nação”

Traziam pequenas caixinhas de fósforos e nelas diziam que tinham
trazido ouro, incenso e mirra, e que seguiam não uma estrela e sim as
balas traçantes de traficantes em guerra.

Terceiro Ato – A procura de local para nascer Jesus.
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Maria prestes a dar a luz a Jesus (Binha, colocou um travesseiro
amarrado à barriga) e José (Paulinho), segundo eles encenando
diversas voltas pelo espaço do Teatro (transformaram o refeitório em
uma sala de Teatro) a procura de um local, pois logo nasceria Jesus.

Mudaram a história e relataram ao Anjo Gabriel (elaboraram um
dialogo fictício) que haviam peregrinado por diversas maternidades e
hospitais, mas sempre recebiam a noticia de que não havia médicos
para o atendimento. Alguns mandaram voltar no dia seguinte ainda
de madrugada para pegar senhas e se tivesse atendimento seria
atendida.

Quarto Ato – O achado de um “estábulo” na atualidade.

Depois de muito penarem por hospitais e maternidades públicas e
nada conseguirem, resolveram perambular pelas ruas e em dado
momento Maria disse estar sentindo as dores do parto, desesperando
José. Eles estavam passando por uma favela e foram lá. Maria e José
favela adentro.

Em seu interior não acharam nenhum “estábulo”, mas viram um
casebre construído por caixotes, provavelmente construído por
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craqueiros. Nele não havia ninguém nem algo para servir de leito e
muito menos uma manjedoura, onde segundo a Bíblia nascera Jesus.
O jeito foi se ajeitarem com trapos achados no interior do barraco.

Para dar melhor vida a peça por eles encenada imaginaram estar
vendo os animais que viam nos presépios e dialogavam ficticiamente
sem parar com cavalos, ovelhas e todos os animais que foram
testemunhas do nascimento de Jesus.

Viram sim uma forte luz e ali entre os trapos que fazia de
manjedoura uma criança (Toninho) que muito chorava, todos
pensaram ser pela peça, mas na realidade Toninho chorava
copiosamente por estar lembrando-se de sua real história de criança
abandonada no chão em uma favela. Isto deu mais realidade ao ato.
E Toninho chorava copiosamente de orgulho, pois achava muito para
ele estar ali representando o nascimento de Jesus e sendo ele mesmo
o próprio.

Binha também chorava muito ao fingir dar a luz a Jesus, Pois ao
interpretar Maria, lembrou-se da covardia feita a ela por um monstro
pedófilo, só que desta vez estava fingindo dar a luz e o fazia com
muitas lagrimas de alegria, pois mesmo sabendo ser de mentirinha
estaria de certa forma se sentindo como a verdadeira Virgem Maria.
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Por fim Toninho, que mesmo sendo arredio e chamado de frio, com
voz embargada e lagrimas nos olhos e lembrando das atrocidades
sofrida em sua casa, fez um pequeno discurso que os três aviam
escrito sem ninguém saber.

DISCURSO

Senhor Diretor, Senhores e Senhoras funcionários (São voluntários),
Senhores e Senhoras que tanto nos ajudam o ano inteiro (casais
amigos do orfanato), meus irmãozinhos e irmãzinhas.

Resolvemos eu, Binha e Toninho terminar esta pequena apresentação
do nascimento de Jesus enviando uma mensagem de agradecimento
a todos.

Ao Senhor Diretor pela dedicação ao nosso bem estar e pela coragem
de tocar um projeto sem um dia sequer à gente não ver o seu sorriso
se apagar, mesmo que muitas vezes ao ver seus olhos avermelhados
sabemos de seu choro por não poder fazer mais pela gente. Nosso
muito obrigado.
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Aos funcionários (as) pelo carinho, pelas broncas nas horas certas e
por todo amor e dedicação de sempre estarem aqui para nos dar colo
na hora certa. Por estarem sempre a nos deixar deitar em seus colos
quando nos vimos perdidos e desiludidos. Sempre com seus sorrisos
estampados e palavras de imenso carinho. Obrigado.

Aos casais amigos, que muito nos dão amor, que em muitas vezes
nos levam a passeios, que tentam carinhosamente nos passar a
sensação de um pai e uma mãe, muitas vezes nos substituindo por
filhos que por infortúnio do destino não tiveram ou perderam. Muito
obrigado.

E por fim aos nossos irmãozinhos e irmãzinhas agradecemos a vocês
por nos ajudarem a crescer e como forma de agradecimento
prometemos que nunca, mas nunca mesmo os deixaremos sozinhos,
estaremos sempre aqui para proteger a todos, que nunca as meninas
seja molestadas e os meninos maltratados.

Agradecemos a Deus Que também pode se chamar Adonai, Oxala,
Alá, Jeová...
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E desejamos Feliz Natal a todos os lares e nunca se esqueça de
convidar o dono da festa.

E ai amiga e amigo em que você pode ajudar aos
Toninhos, as Binhas e aos Paulinhos?

104

