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Saudações
Literárias

Jundiaí, 02 de janeiro de 2017.
Caríssimos confrades e confreiras,
Iniciamos hoje, oficialmente, nossa caminhada à frente da
SOCIEDADE BRASILEIRA DE MÉDICOS ESCRITORES SOBRAMES, percurso estabelecido democraticamente por
meio do voto para o biênio 2017-2018.
Todo caminhar profícuo se faz com perseverança, fé e
confiança, componentes que tecem forte rede de
relacionamento entre as pessoas que se juntam para o
percurso. Trabalho, parceria, comunicação e solidariedade vão
fortalecendo e sedimentando os elos da corrente de
importância e significado da SOBRAMES, engrandecendo e
projetando a instituição no cenário nacional e para além do
pátrio território.
Dirijo-me a todos para pedir o apoio e a determinação que a
cada dia fortalecerão nossa SOBRAMES. Para a nova
caminhada, temos a melhor companhia, pois cada membro da
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores - SOBRAMES é
conselheiro, dirigente, suporte e apoio para ideias, inovações e
desenvolvimento da sociedade. Familiares e amigos também
são alianças reconhecidamente importantes, porque
compreendem e prestigiam o que a SOBRAMES representa
para cada um de nós.
Neste primeiro e quase findo dia útil de 2017, todos estão
convidados ao congraçamento permanente, estreitando laços,
empenhando esforços e mobilizando os associados de cada
estado. Para isso, algumas ideias poderão facilitar o
intercâmbio entre as regionais, fazendo-nos conhecedor de
cada membro da querida confraria.
Sugiro que planejem uma agenda semestral de eventos com
ideias que já estão germinando e ganhando forma (palestras,
saraus, reuniões, encontros). Enviem o planejado para o meu
endereço eletrônico, a fim de que eu possa discutir com os
demais diretores e colocar em agenda, organizando-me para
prestigiar quando for possível.
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A SOBRAMES precisa resgatar antigos associados e angariar
novos sócios. Há regionais que contam com pouquíssimos
membros e alguns com endereços eletrônicos desatualizados.
É importante haver atualização cadastral para sabermos
quantos somos, quem somos e onde estamos. Isso deverá nos
mobilizar, conferindo retrato e identidade aos componentes
do corpo diretivo e aos sócios inscritos em cada estado,
informações que serão de conhecimento geral.
Sabemos que interesses comuns facilitam a ampliação da rede
de contatos. Muitos dirigentes e associados pertencem a
variadas agremiações científicas, culturais e sociais. Façamos
desses canais portas de acesso para a divulgação da Sociedade
Brasileira de Médicos Escritores, aproveitando a
oportunidade de fazer ecoar nossa Sociedade para além das
fronteiras sobramistas.
Nossa elite de médicos escritores conta com sócios que são
professores universitários, preceptores, orientadores e também
alunos; poderão ajudar, levando informações sobre a
SOBRAMES aos colegas e discentes, promovendo o
alargamento do horizonte de alcance da atividade literária de
médicos escritores e incentivando novas associações.
Reuniões e encontros mensais ou mesmo a cada dois meses
também são necessários para fortalecer as regionais,
imprimindo ritmo e frequência às atividades. Onde houver
poucos membros, talvez um café com poesia, alguns minutos
de prosa literária no intervalo do trabalho, uma pizza de vez
em quando à noite ou mesmo a simples presença em uma roda
de amigos será uma oportunidade de falar sobre arte, em
salutar respiro das atribulações cotidianas.
Se algum associado tiver contato com colegas de estados que
ainda não têm uma regional da SOBRAMES, especialmente
nos estados de fronteira, peço que divulguem e estimulem a
criação de uma nova regional, tornando-se padrinhos afetivos
da confraria.
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Muito existe para fazer, longa é a estrada para caminhar em
curto período, mas vale o grande entusiasmo e a vontade
generosa que nos têm movido. Enviem ideias para que juntos
possamos estudar a possibilidade de realizá-las. Aproximemse, tragam o desejo de sonhar novos rumos, façam da
SOBRAMES uma pequena parte do seu projeto pessoal,
construindo no coletivo o que for possível ao biênio que agora
iniciamos.
Finalmente, gostaria que transmitissem aos demais associados
o teor da correspondência que ora lhes envio, sensibilizandoos para uma gestão solidária, participativa, fraterna e
acolhedora.
Agradeço a compreensão para o aspecto mais intimista do
nosso primeiro contato oficial, característica que insiste em me
acompanhar e faço questão de aceitar, porque considero que
nos aproxima, motiva e reúne para a mesma causa.
Encaminho um abraço afetuoso a todos, desejando saúde,
prosperidade, calor e amizade norteando nossos caminhos.
Sigamos.
Feliz 2017-2018!
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Fui à
Eslovênia

Caminhei por terras que em passado recente fazia parte de um
país artificialmente criado, após o final da I Guerra Mundial,
a Iugoslávia.
Eram seis as regiões que sob pressões, principalmente do
marechal Josip Broz Tito, formaram, na década de 1960 a
República Socialista Federativa da Iugoslávia: Eslovênia,
Croácia, Bosnia-Ezergovina, Macedônia, Montenegro e Sérvia
e ainda a região do Kosovo em situação indefinida.
Com a queda do Muro de Berlim essas regiões se tornaram
independentes, distanciando-se do comunismo que escravizava os seus povos. A Eslovênia foi a primeira a garantir sua
independência, em 25 de junho de 1991, depois de um plebiscito em dezembro de 1990, vindo em seguida a Croácia e,
depois cada um dos novos países, muito embora a BósniaHezergovina mantenha uma situação de transição e o Kosovo,
sob intervenção internacional das Nações Unidas.
Em decorrência desse processo de desmembramento, no
período de 1991 até 1995 aconteceu a Guerra da Bósnia, que
culminou com o cruel massacre de Sarayevo, lutas que afetaram profundamente esses países e provocou uma intervenção
internacional no conflito.
A Eslovênia com uma superfície de 20.000 km² tem uma área
equivalente ao Estado de Sergipe, ou metade da Suíça, e faz
fronteira com a Croácia, Áustria, Hungria, Itália e com o mar
Adriático. Sua população com dois milhões de habitantes é
predominante eslovena, com 80%, sendo as minorias constituídas por italianos e húngaros, mas também existem outros
grupos étnicos formados por croatas, sérvios, bósnios,
iugoslavos, macedônios, montenegrinos e albaneses, estes
chegaram depois da II Grande Guerra Mundial como imigrantes econômicos. É um país com montanhas abrigando
parte dos Alpes, sendo o 3º país com mais floresta da Europa,
depois da Suécia e Finlândia, o que tem muita repercussão na
sua economia.
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A capital é a cidade de Liubliana com uma população de
trezentos mil habitantes, com uma infraestrutura de uma
grande cidade. É tranquila, organizada e uma das mais seguras da Europa.
Fala-se o esloveno que é muito diferente dos outros idiomas
eslavos, inclusive o croata e o sérvio.
A Eslovênia é signatária de vários Acordos com a União
Europeia, entre eles o Acordo de Schengen pelo qual foram
abolidas as fronteiras entre os países signatários, permitindo a
livre circulação de pessoas entre os países. Daí que passei sem
qualquer protocolo nas fronteiras entre a Croácia e a
Eslovênia, o mesmo acontecendo entre a Eslovênia e a Itália.
Por este Acordo os cidadãos da União Europeia não necessitam de vistos para ingressar nos países europeus signatários
desse documento. Os cidadãos que não são fazem parte desse
grupo de nações efetuam os vistos na alfândega no primeiro
país em que ingressar na região.
Voltemos à bela e pacata cidade de Liubliana. Caminhei em
suas ruas e praças, admirei a arquitetura, suas peculiaridades,
o mercado público, as feiras de verduras, de frutas, de bugigangas, e suas ruas limpas e arrumadas. Havia até, como na
maioria das cidades, as quinquilharias chinesas, de frágil
durabilidade. Artigos que nem se parecem com os de antigamente, da mesma China, como as finas sedas, as meiguices do
bronze ou o encantamento das porcelanas.
O símbolo de Liubliana é um Dragão que tem duas versões
para sua escolha: uma oficial e outra dada pela boca do povo e
que beiram a mitologia.
Na versão oficial, conta-se que os argonautas comandados por
Jasão depois de roubarem o velocino de ouro do Rei Eetes, do
Reino da Cólquida, na fuga, passaram por Liubliana e o próprio Jasão depois de uma renhida luta matou o protetor da
cidade que era um Dragão. Desta forma, se faz uma ilação
entre a cidade de Liubliana com a mitologia grega, sendo o
Dragão escolhido como o símbolo da cidade.
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Pela boca do povo, conta-se que naquela localidade, há muito
tempo, vivia um grande e formoso dragão. A ele não está
associada a história de uma donzela mantida presa no seu
castelo e que necessitasse de ser resgatada, por ele ser um
malvado dragão. Não! Ele era educado, e somente de quando
em vez botava fogo pela boca, alimentava-se de caças e fazia
voos olímpicos sobre a cidade.
Conta-se que estando na idade adulta e tendo encontrado
duas fêmeas de dragão que lhe agradaram, resolveu se casar.
Tinha que escolher uma entre elas, a que seria o seu amor.
Uma era de encantadora beleza e a outra bonita pela sua
simpatia, bondade e delicadeza. Depois de muito pensar a
escolha recaiu sobre a última e ele a pediu em matrimônio.
Casaram-se e tiveram depois de alguns meses um lindo bebê
dragãozinho. Ele cresceu com muito amor e dedicação dos
seus pais.
Com o tempo, eles perceberam que o seu comportamento
parecia estranho. Era muito bonito, gostava de estar sempre
elegante, para se perfumar usava as ervas do campo, raramente lançava fogo pela boca e narinas, era semivegetariano, para
se eximir de devorar tantos animais. Mais do que tudo, era
muito romântico, além de gostar de cantar, declamar e fazer
grandes poemas.
De início o pai, que era um machão, ficou decepcionado com
as atitudes do filho, pois gostaria muito que ele fosse um grande macho e dominador daqueles povos. Mas a mãe, com um
doce e grande coração, procurava justificar o procedimento do
filho dragão. Ele era adorado por todos os que faziam sua
comunidade e até em aldeias distantes o seu prestígio era
muito evidente. Era uma celebridade. O pai pela influência da
mãe e da idolatria da comunidade se acostumou também com
os hábitos do dragãozinho.
Quando ele atingiu a puberdade, em pleno vigor da juventude, aos seus 150 anos, duas fadas que também idolatravam o
poeta, resolveram utilizar as suas magias para eternizar a
beleza do dragãozinho. Com os seus poderes elas lhe fizeram
um encantamento.
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Quando ele estava tranquilamente apreciando a natureza na
margem do Rio Liublianica, como era o seu costume, e fonte
de suas inspirações, as fadas lhe fizeram uma magia e o
dragãozinho, em juventude e beleza permaneceu eternamente
adormecido. Ele ficou na beira do rio e ali continua encantado até hoje.
Nesse local, no Rio Liublianica foi construída uma ponte para
ligar suas margens e que leva o nome de “Ponte do Dragão”.
Diz-se que ele acordará quando por sobre a ponte passar uma
belíssima donzela que lhe desperte o seu interesse.
Por essa ponte, cujo nome oficial é Ponte Francisco José I, em
homenagem ao rei da Áustria, há muito tempo vêm desfilando
belíssimas jovens, do seu e de outros países, no entanto, até
agora não se observou o despertar do dragão.
Assim é a bela Liubliana com o seu dragão, com as lutas
libertárias e com o seu poeta France Preseren, que celebrou em
poesias, a sua amada e musa inspiradora Julia Primitz sem que
conseguisse dela um único beijo ou sequer sentir de perto um
simples dos seus suspiros de paixão, pois os seus pais não
permitiram o amor entre uma jovem rica e de família tradicional com um pobre poeta do amor.
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O universo
de Percílio

Fui conhecer o Parque dos Falcões, localizado em Itabaiana,
em Sergipe. Havia combinado comigo mesmo que um dia iria
ao lugar, atendendo aos insistentes convites formulados por
Dinho Duarte, um dos grandes entusiastas desse projeto que
Sergipe ainda não deu o devido valor e que resiste a funcionar
(com muita dificuldade) há 15 anos, sob o comando de José
Percílio.
O projeto de Percílio não é comercial, não tem fins lucrativos,
não foi concebido preliminarmente visando o turismo e o que
se observa no ambiente é a constatação clara da relação de um
homem com cada ave que cria, que cuida, que acaricia, que
com ela troca diálogos e carinhos, em simbiose perfeita,
homem e ave cúmplices numa processo que foi iniciado
quando ele tinha apenas 7 anos.
O pequeno ovo que chegou as suas mãos de criança e que deu
origem a Tito, uma rapina hoje com 24 anos de idade, marcou
o início da paixão de Percílio pela aves. Tito (apesar do nome,
trata-se de uma fêmea) foi seu companheiro de infância, seu
amigo de todas as horas, um confidente. Tito ensinou a
Percílio a técnica do adestramento. Não precisou fazer cursos,
estágios e esquentar bancos acadêmicos, para entender e
praticar essa arte milenar. Para ele, bastou somente o
“conversar com os bichos”, observar os seus hábitos, seus
ruídos, o seu canto e o seu vôo, numa integração plena.
No entanto e paradoxalmente, Percílio é mais conhecido fora
do estado. Recebe convites para ministrar cursos no Japão, na
China e em outros países da Europa. Já foi entrevistado no
Programa do Jô Soares, mostrou suas habilidades no
Programa do Faustão e no de Ana Maria Braga. É um talento
reconhecido internacionalmente. Sua fama corre o mundo
através de publicações em revistas especializadas, nacionais e
estrangeiras. Seu projeto é reconhecido pelo Ibama, que lhe
envia aves doentes ou mutiladas para que ele as trate e as
recupere. Mantém o parque as suas expensas e com a
contribuição individual de curiosos e turistas, na maioria de
outros estados. Sergipe, lamentavelmente, não valoriza o seu
ofício. Não recebe qualquer tipo de apoio, ajuda, colaboração
ou incentivo dos poderes públicos, quer seja municipal,
estadual ou federal.
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Para se chegar ao local, saindo de Aracaju, é só seguir a BR235 em direção a Itabaiana. Na altura do km 43 (povoado
Gandu), entra-se à direita em direção à Serra de Itabaiana.
Não há placas indicativas adequadas ( o acesso é por uma
estrada de barro estreita e esburacada, cheia de valas e
córregos, com uma extensão de 2,5 km, onde só passa um
veículo pequeno de cada vez).
Visita de políticos e falsas promessas não faltam. Há algum
tempo, o Secretario de Turismo no Governo João Alves
Pedrinho Valadares visitou o local, levou técnicos, alimentou
sonhos que, entretanto, não saíram do papel. Tenho visto por
esse Brasil afora e até mesmo no exterior, atrações ditas
turísticas que não se comparam nem de longe com o que
temos no Parque dos Falcões. Mas são valorizadas, ao turista é
oferecida uma logística admirável.
O ambiente natural ao pé da serra, bem arborizado, com uma
bela visão dos arredores e, sobretudo, o espetáculo dos voos
rasantes dos belos falcões adestrados que pousam em nossas
mãos num toque de mágica, tornam um local um templo
sagrado. São mais de 300 aves entre falcões, gaviões e corujas,
acomodadas em seus abrigos precários e nas frondosas árvores
que existem no local, naquele que é considerado o primeiro
centro conservacionista de aves silvestres do Brasil e o segundo
no gênero na America Latina. Tudo isso ainda se mantém
graças à obstinação desse homem, que prefere estar no
convívio simples do campo, desempenhando a sua arte e o seu
ofício, recusando convites insistentes para ministrar cursos de
adestramento pelos quatro cantos do mundo para ficar ao
lado das suas aves.
Sergipe tem uma dívida com José Percílio dos Falcões e nunca
será tarde resgatá-la
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Experimentos

Vestir o que jamais ousou.
Amar a quem nunca amou.
Abraçar a quem jamais abraçou.
Entender a quem não te entende.
Mudar de opinião.
Dançar e contar sem saber.
Tocar a terra, cheirar o mato, sentir a chuva.
Ser criança, ainda que velho.
Rir de si mesmo e de seus defeitos.
Sentir sem medo de se ferir.
Despir-se de si para ser alguém que não você.
Não ter medo de errar.
Não temer o ridículo.
Tirar o contido, para viver o surpreendente.
Aprender, experimentar, viver...
E depois?
Morrer.
Sem tédio, sem máscaras, sem culpas.
Desnudo e verdadeiro.
Fazer da última a mais rica, a mais nobre.
E no final dizer a si mesmo: valeu a pena!

12

As sandálias
de Itagiba

Reencontrei-o, após longos 20 anos da Faculdade de Medicina, num plantão de domingo, em Cabo Frio. O tempo o havia
preservado incólume. Os mesmos cabelos cacheados, a mesma
camiseta branca, o mesmo jeans e as mesmas sandálias “de
pneu”. Quase nada havia mudado, apenas alguns cabelos
brancos.
Havia feito Psiquiatria e era nosso plantonista de sábado.
Sempre tínhamos um psiquiatra que participava da equipe e
atendia, quando atendia, apenas um paciente por plantão.
Não posso deixar de externar minha inveja. Nós, meros
trabalhadores braçais menos agraciados pelos Deuses,
nutríamos certa admiração. “Porque não havia escolhido a
Psiquiatria...”, lamentava-me.
Sua rotina, nos finais de semana, iniciava-se ao ler todos os
jornais, deitado na cama com as pernas cruzadas para cima. A
seguir, nos fazia um resumo das notícias trágicas, mantendo o
teor de adrenalina da equipe sempre elevado, com a
preocupação de nos depararmos com o mesmo problema
naquele dia.
A seguir nos enunciava as possibilidades gastronômicas do
dia, ao nos comunicar o local em que iria almoçar, enquanto
para nós, simples mortais, restava apenas o cardápio do dia de
teor sempre duvidoso. Voltava praticamente em estado de
graça, o olhar extasiado, comentando que o leitão à pururuca
estava ótimo ou que o espaguete de frutos do mar, divino...
Num desses plantões, num sábado de carnaval, chegou ao
pronto socorro, um paciente negro de mais ou menos uns dois
metros de envergadura, robusto e de ombros largos. Não, ele
não gritava de dor, grunhia ou rosnava escoltado por quatro
homens que o seguravam com dificuldade. Foram necessários
seis esquálidos auxiliares de enfermagem sentarem-se sobre o
paciente ao solo, para conterem sua fúria. A enfermeira,
desesperada, correu ao quarto dos médicos em busca do
“salvador”.
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Num canto da sala de emergência, numa das macas,eu
suturava a fronte de um bêbado, tarefa normal para um dia de
carnaval, quando percebi a entrada de tal criatura cuja
estatura daria sem dúvida quase duas vezes a do nosso
psiquiatra de plantão.
Sim, finalmente, eu veria nosso psiquiatra em ação e, não
perderia isso por nada desse mundo. Posicionei-me com meu
bêbado de forma a assistir em detalhes o desencadear dos
fatos.
Foram longos os minutos que se sucederam à entrada
triunfante do médico, como uma cena em “slow motion”. Pé
ante pé, balanço lento cadenciado, dando a impressão de que
a enfermeira o havia tirado do seu sagrado descanso.
Posicionou-se ao lado do paciente, que ainda era contido com
sacrifício no chão. Observou a fúria com que o enorme homem
tentava soltar-se, e após determinar a medicação para a
enfermeira, iniciou em vão suas técnicas de controle.
- “Meu amigo, vamos parar com esse teatro! Meu amigo, vamos
parar com esse teatro” cada vez com maior intensidade de
comando pela segunda, terceira, quarta vez sucessivamente e
nada acontecia.
Foram segundos intermináveis e, de sopetão, o paciente
conseguiu soltar o braço que estava preso e pegou firmemente
o tornozelo do médico, que tentava inutilmente se manter no
comando da situação.
Agora mudava o comando: -“Meu amigo, larga minha perna!
MEU AMIGO, LARGA MINHA PERNA!” Não percebia que
falava cada vez mais alto .
Ao puxar a perna, o inesperado acontece, a sandália
arrebenta. Seu rosto transfigurou-se, vi pela primeira o ódio
estampado na face do doutor que, aos gritos dizia:- “MEU
AMIGO , O SENHOR VIU O QUE FEZ?”.
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A enfermeira em dúvida do que deveria fazer perguntou-me: “O que faço doutora? ”. Doce vingança, pensei, o destino
colocava em minhas mãos a decisão. Confesso que meu
primeiro pensamento foi mandar aplicá-la no próprio doutor
ou dividi-la entre os dois, porém a ética não me permitiria...
A pressão dos auxiliares tornava-se tênue. Sem que ninguém
esperasse, o paciente conseguiu desvencilhar-se, ficou de pé e
saiu caminhando a passos firmes do pronto socorro sem olhar
para trás, enquanto Itagiba em vão tentava controlar-se.
Nessa noite, ele não comeu leitão, falou sozinho o tempo todo,
pela madrugada afora, lamentando-se pela sandália: - “Essas
sandálias eram do tempo de faculdade!”, disse-me como se eu
não soubesse.
Um ano após sair do plantão, voltei no Natal apenas para
visitar os colegas médicos e ler a crônica escrita sobre Itagiba.
Lá estava ele com as mesmas sandálias agora consertadas...
Moral da História: jamais arrebentem as sandálias de um
psiquiatra, pois eles mantêm com elas uma total relação de
dependência afetivo-emocional-sexual!
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O galo da
madrugada

Dona “Dos Anjos” ou Maria de Durval, como é mais conhecida
Dona Maria dos Anjos, é casada com “Seu”Durval e foi uma
das primeiras moradoras da Boa Vista. Nascera ali, pelo que se
lembra. Ali se criara e se casara com Durval, jovem que
cultivava flores “de defunto” para vender na praça do
cemitério do Gavião. Durval é um homem forte e orgulhoso do
ofício, que só abandonou por imposição dos filhos, após um
AVC que o deixou meio sem juízo. A Boa Vista é uma
comunidade rural que surgiu entre São José de Ribamar e São
Luís, sem que ninguém soubesse dizer, até bem pouco tempo, a
qual dos dois municípios pertencia. Bom para alguns
políticos, que lá arrebanhavam votos e depois se eximiam da
responsabilidade de promover as benfeitorias que
prometeram, visto que era ali uma espécie de limbo
intermunicipal.
Dos Anjos é uma mulher vigorosa, de olhar severo, raciocínio
rápido e um humor peculiar. Matriarca no amplo sentido da
palavra é respeitada com reverência por filhos, netos e pela
comunidade. A conheci anos atrás, através de um filho seu que
se tornara meu funcionário e posteriormente meu compadre.
Fizemos amizade fácil, admiração mútua, coisa rara entre
mulheres, assim, logo de cara. Frequentar o sítio de Dos Anjos
é sempre um retorno à infância na casa dos meus avós, tudo
muito parecido. Costumava levar meus filhos lá para
brincarem enquanto ficávamos numa prosa gostosa à sombra
de uma mangueira. Me divertia muito com o papagaio, vendo
a criação de galinhas da terra e os porcos criados presos à base
de frutas e sobras de comida, além dos lindos canteiros com
flores “de defunto” de toda sorte, que seu Durval fazia questão
de mostrar cheio de orgulho e sempre me oferecia um buquê
que eu aceitava meio a contragosto, vai agourar outra. Uma
gorda galinha, guisada com batatas e famoso pirão de parida
eram servidos nestas ocasiões, acompanhados de arroz pilado
em casa, macarrão na manteiga de garrafa, fava, feijão com
jabá, salada de alface e tomates cultivados lá mesmo, e para
arrematar algumas cervejas estalando de geladas. O banquete
me nocauteava e eu caía em uma rede na varanda, onde
passava o resto da tarde.
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Sabedora de minha preferência pelas coisas do mato, vez
por outra recebo em casa uma galinha caipira, um capão ou
um pato, todos devidamente tratados, só no ponto de por na
panela, gentileza que Dos Anjos faz questão de manter,
ignorando meus falsos protestos para que não se incomode
comigo. Ela manda e ponto final.
Um dia, cedinho, recebi uma ligação, era Dos Anjos,
esbaforida e falando mais alto que de costume:
- Bom dia senhora! A senhora quer um galo pro seu almoço
amanha? É que tem um galo doido aqui que só ataca as
meninas! Acabou de dar uma esporada na barriga de uma
neta minha! Senhora, isso tá de um jeito que ninguém pode
mais ir no terreiro!
- Calma mulher! A menina tá muito ferida? Mande esse galo
pra cá que se dá uma boa serventia a ele!
Ao voltar do trabalho à noitinha, me deparo com um galo
enorme, vivo, amarrado dentro de um cofo, emitindo um
som macabro, quase um grunhido e muito ameaçador.
Pensei: pra Dos Anjos não ter dado cabo do bicho ele deve
ser o cão em forma de galo! Mas penalizada com a situação
do prisioneiro pedi ao meu funcionário que acabasse logo
com aquilo, mate logo esse bicho que amanhã eu tempero.
Tomei um banho e me deitei pensando nos galos que
povoaram minha vida, os garnizés valentes que me botavam
pra correr quando menina, o imponente galo branco com
rabo de penacho amarelo que mandava no terreiro da casa
da vovó, o galo azulado que só vi na casa do tio Zé e jurava
que era um urubu, o galo magro, coadjuvante no terreiro do
galo branco e que acabou sendo devorado por uma mucura.
Tantos galos, sono, cansaço... adormeci.
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Acordei de um salto com um barulho ensurdecedor, atordoada
tentava entender o que acontecera, o relógio marcava
4h20min! Outro estrondo! Outro susto! Que é isso? Parei. O
coração querendo sair pela boca! Silêncio... Devagar olhei
entre as frestas da janela, nada. De repente outro estrondo e
novo susto. Era o galo!!! Ele não matou o galo que agora estava
cantando, retumbante, rouco e forte, a plenos pulmões! E
assim se manteve até o dia clarear. E não houve na vizinhança
um cristão que não tivesse sido acordado pelo infame. Os
condicionadores de ar, as paredes à prova de som, nada,
absolutamente nada abafava o canto sobrenatural daquele
galo. Ao sair de casa deparei com alguns vizinhos na rua.
Todos querendo saber de onde surgira o galo da madrugada.
Com a cara mais limpa me fiz de desentendida: eu não ouvi
nada, estava tão cansada que apaguei na cama. E saí de
fininho, deixando em casa, recomendações severas quanto ao
destino do galo doido. Passei a manhã com sono, trabalhando
em ponto morto e pensando naquele galo. Ao chegar para o
almoço lá estava ele, lindo, ao molho pardo, numa travessa de
louça, acompanhado de arroz pilado em casa e pirão de
farinha d’água. Abri uma cerveja trincando de gelada, depois
dormi a tarde toda.
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Serra,
moto-serra,
serra

A grande arma chegou, todo verde foi por terra.
Larga, meu caboclo, larga esta motosserra.
Amazônia dois mil, acabaram com teu pau-brasil.
Tua restinga já virou caatinga.
Ontem desaguaste em pororoca,
No futuro serás uma simples rocha.
Todo este verde, toda esta terra,
Já vão indo no ronco da motosserra.
Serra, serra, serra o vento, serra a vida.
Acaba logo com a Amazônia querida.
O poeta já não rima, o artista não mais pinta.
Nos ares da noite não cantarás Matinta.
Tudo agora é branco, é terra sobre terra.
Só tem alango, mas ainda se escuta
O gargalhar da motosserra.
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Ronda
nostálgica

Entrado na casa dos enta, começo a render-me à fila dos cartões de crédito, dos planos de saúde, dos passes livres para as
indefectíveis pongas nos coletivos dos motoristas apressados.
O último esculápio com quem me consultei, nos quinze minutos que recomenda a Organização Mundial de Saúde, afirmou
sem me olhar nos olhos, onde estavam as marcas da traição e
da mentira, que eu tinha uma saúde de ferro, meus dados
pressóricos estavam ótimos. Iria passar apenas uma série de
exames de rotina e me recomendava fazer umas caminhadas
que eram a coqueluche do momento. A lista de exames perdia
um pouco para os volumes de meu Pequeno Dicionário de
Língua Portuguesa o que começou por desencorajar-me. Sem
mexer um músculo facial e sem demonstrar dúvidas quanto às
recomendações médicas, saí daquele consumitório sentindome com a vida por um fio. Restavam-me as caminhadas. Parti
pras caminhadas matinais, por minha velha e querida Cidade
do Salvador na tentativa dum reencontro nostálgico. Não
gosto do termo porque nostalgia sempre me dá idéia de coisa
antiga, ultrapassada, estradas sem volta. Mas já que me foi de
há muito a adolescência fui curtir a jovem senhora de pouco
mais de quatrocentos anos. Temos, portanto, muito que recordar. Caminho por suas ruas de outrora passeios bem cuidados,
varridos, lavados e até, por vezes, perfumados pra tirar o odor
da necessidade fisiológica do cãozinho desavisado que deixou
sua marca por ali. Na esquina um edifício modernoso, de
arquitetura, cujo autor não deve ter empunhado mais que uma
colher de pedreiro. Mais adiante uma ruela onde sofri minha
primeira desilusão amorosa. Faz tanto tempo que sequer me
recordo da face da suposta doce amada. Só me lembro de ter
amargado uma ressaca homérica de cachaça e coca-cola.
É um pouco mais que madrugada e o silêncio já foi rompido
por coletivo fumacento, motorista de maus bofes que passa
tirando fino nas minhas pernas já não tão ágeis. Ouço uma voz
que a princípio não me dou conta. Passados alguns segundos
repete-se a mesma indagação. Miro em volta e não há, no
momento, vivalma. Tento testar-me a percepção e, parece, as
coisas estão nos seus devidos lugares. Se não estou sendo vítima de alucinações a voz é de minha cidade.
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Lembro-me de ter lido nalgum periódico que as cidades são
organismos vivos. Então é isto. A voz é da minha cidade. Procuro responder a primeira indagação que é sobre a perplexidade de tanta mudança nas suas artérias. A partir daí estabelecemos um salutar diálogo meio surrealista, é claro, porque
dava a entender pelas pessoas que iam cruzando comigo, que
alguns neurônios tinham escapado de minha cachola. Não dei
tratos à bola e fui dando asas à minha imaginação. Perguntei
pelas marinetes, pelos bondes da linha circular, alguns números ainda guardados na memória, que diziam do destino:
Mata Escura, Fazenda Garcia, Ribeira, Barra.
- Estão nos álbuns de fotografias dos saudosistas. Estou sofrendo as mesmas doenças de que certamente você está acometido
e não me resta fazer muita coisa. Não tenho médicos, mas
paisagistas, arquitetos que cortam minhas entranhas com
retroescavadeiras e vão levando, Deus sabe pra onde os meus
vestidos de menina-moça, meus sapatinhos de cristal de
Cinderela e, pior, não vejo no fim dos diversos túneis que
escavaram, uma luz onde possa vislumbrar um príncipe que
num beijo mágico venha me despertar desta letargia. Aos
olhos dos desavisados estou sendo rejuvenescida, sem se darem
conta de que estou perdendo a fonte de aconchego dos meus
diletos filhos de que você é um exemplo que estou perdendo.
Falo de minha última consulta, da mentira estampada na cara
do médico que me atendeu, conto as mazelas dos desgovernos
que nos atormentam. Digo dos meus cabelos brancos, das
pernas a esta altura meio trôpegas pelo que peço que me
deixe sentar num dos bancos da pracinha à minha frente que
ainda guarda uma corbeille e fitinhas de recente inauguração.
Confesso que não fui feliz no elogio que fiz do logradouro
público que agora mitiga o meu cansaço.
- Fique à vontade. Onde está este banquinho era um pé de
goiabeira em que alguns sanhaços matavam a fome devorando
seus suculentos frutos e descansavam de seu vôo às vezes fatigante. Ainda me presenteavam com uns gorjeios meio desafinados, mas eu ficava feliz.
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Quem não gosta da voz da Natureza? Alguns moleques que
voltavam da escola às vezes lhe atiravam pedras de baleadeira,
mas pra minha felicidade tinham péssima pontaria e os
passaricos tinham asas velozes. Eu ria e eles se assustavam
pensando ser alma do outro mundo e saiam em desabalada
carreira.
Longe de mim, magoar minha cidade, mas a pracinha e seu
banco de design moderno tinham aliviado as contrações dos
meus músculos fatigados. Deixei que ela completasse a queixa
e fui andando. Chego à beira mar e olho aquele mundão de
água a transformar-se em ondas e quebrar na praia. Fico
indignado porque com os sargaços deixados pela maré que
agora retorna em vazante, vem uma garrafa plástica certamente deixada em alto-mar por desavisado navegante. O mar tem
uma cor indefinida. Não me sinto à vontade pra descrever o
seu matiz. Fico entre perplexo e indignado. De novo me chegam aos ouvidos um murmúrio de voz que de imediato a
reconheço.
- O mar / quando quebra na praia / é bonito / é bonito.
- Sei que está pensando como hoje eu penso. Pedir ao vate
cantador que mude o tempo do verbo. Já me levaram o verde,
cortaram minhas entranhas, trocaram à revelia meus vistosos
trajes de que tanto me orgulhava. Confesso que estou apreensiva, pois um dia podem entender de me levar a alma.

Peço socorro a Casemiro e retorno pra casa a recitar-lhe uns
versos em respeitoso silêncio “ Ah que saudades eu tenho/ da
aurora da minha vida/ da minha infância querida...”
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Chuva

A chuva cai devagar
e faz sons mnemônicos
um pingo na telha de barro,
um caminho nas valas ao lado
pingo, pingo, pingado
e o frio da madrugada
convida a todos se enrolarem
aos lençóis de algodão.
Lembranças nos são repassadas
de ninhos de passarinhos
acalentados pela mãe:
mão natureza.
Todos se escondem na festa
Animais da floresta
aguardam o sol raiar.
Enfim a passarada
toda animada
vê o rei Sol sair.
E o mundo retorna
aos braços da vida nova
que surgiu ao amanhecer.
Bom dia a todos.
O sol nasce
Todos os dias
com alegria.
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Dona Inês de
Castro: no
sossêgo de
Alcobaça

O Ano Inesiano da Cultura promove uma série de eventos
importantes em celebração dos 650 anos de morte da figura
mítica de Inês de Castro, tão bem decantada no episódio
narrado por Camões, no Canto III, do poema épico “Os
Lusíadas”, tornando-a uma das mais célebres personagens da
História portuguesa, conforme versejou o notável vate:
“As filhas do Mondego a morte escura
Longo tempo chorando memoraram,
E, por memória eterna, em fonte pura
As lágrimas choradas transformaram.
O nome lhe puseram, que inda dura,
Dos amores de Inês, que ali passaram.
Vede que fresca fonte rega as flores,
Que lágrimas são água e o nome amores.”
A consulta ao sítio eletrônico (www. pedro-ines.com), que
explicita a programação traçada, dá acesso à emblemática
logomarca, de uma beleza singular, onde dois corações vermelhos, lado a lado, fundem-se parcialmente, e de cada um de
seus vórtices brota uma pequena lágrima preta, ambas
encimando os nomes em letras góticas: Pedro e Inês, tendo
por conjunção aditiva uma cruz, com trava e haste compostas
por minúsculas lágrimas negras e a intercessão delas assinalada com a singela figura cordiana encarnada.
Era bela, doce, apaixonada, triste, ... tirada brutalmente do seu
sossego, assassinada na Quinta das Lágrimas, em Coimbra,
por razões de Estado. Foi protagonista de uma das mais belas
estórias de amor da humanidade em todos os tempos, tendo
sido vítima da aristocracia lusitana, que temia pelo fim de sua
monarquia, quando Pedro, o príncipe herdeiro e seu amado,
assumisse o trono, pois, sendo ela de origem castelhana, poderia influenciá-lo no sentido da re-anexação portuguesa ao
reino de Castela.
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A destruição física de Inês não cessou o imorredouro e
arrebatador amor de Pedro que perpetrara, na sequência,
uma vingança incomum, cabendo-lhe, com as próprias mãos,
matar, um a um, os assassinos de sua dileta amada, a exceção
de um deles que o infante precisou encomendar a execução
em Paris, onde o facínora encontrava-se homiziado. Não
menor foi o seu gesto revanchista, ao exumar o corpo de sua
ducílima Inês e colocá-lo no trono de Portugal, obrigando a
nobreza “portucalense” a reverenciá-la e a beijar-lhe as mãos,
sacramentando-lhe o reconhecimento como “a que foi rainha depois de morta”.
Em uma atitude tardia, porém terna, os corpos de Pedro I e
sua Inês repousam hoje na mesma igreja, no Mosteiro de
Alcobaça, em sarcófagos marmóreos, que foram violados
pelas tropas napoleônicas, comandadas por Junot, quando
Portugal foi ocupado, após a fuga de D. João VI e da realeza
portuguesa para o Brasil; os belos arranjos esculpidos nas
urnas funerárias foram mutilados pelos soldados franceses
que esperavam ali achar ouro e pedrarias preciosas, e não
apenas os restos mortais do inditoso casal.
D. Inês de Castro é o mito revificado. A estória de Inês e de
Pedro é, seguramente, a maior narrativa portuguesa de
encontro e desencontro que se filia no conjunto mais amplo
das tragédias de amor, reais ou lendárias, da Europa
(Abelardo e Heloísa, Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, dentre
tantas). O descanso em paz de seus restos mortais, no sossego
monástico de Alcobaça, merece, realmente, ser observado;
contudo, a sua memória precisa ser cantada, para preservar a
imortalidade de sua lembrança nas gerações vindouras.
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Apologia ao
amor em
tempos de
coração triste

Um brinde aos corações tristes. Amor. Dor. E uma caixa de
isopor repleta de corações congelados. Quem vai querer?
Preferiria mil vezes ter rimado amor com Morena Flor, mas
não deu certo. Erramos por um mundo faminto de respostas.
Fazer o quê? São coisas que acontecem. Mistérios que lotam
igrejas mantêm a mística, fazem girar moedas. Vocês não fazem
ideia do quanto eu queria andar, andar, andar até gastar os
pés, as pernas, o quadril, o corpo inteiro e sumir na paisagem
derretida feito uma das estátuas de cera de Madame Tussauds.
Ando cheio de tudo isso, de gente vazia, do trânsito parado,
do giro dos motores, da náusea, do calor do momento, da
frieza nos olhares, dos milhares de estranhos se estranhando
nas entranhas da cidade, dos motoristas gesticulando com
histeria, homens e mulheres (que vergonha!) enlouquecendo
mutuamente com a falta de espaço, com o excesso de pressa,
com um tempo perdido rumo ao trabalho, o qual, claro, não
volta nunca mais, senão nas decrépitas recordações da velhice.
Será melhor perder totalmente a memória, para não ter o que
lamentar? Não há novidade alguma em questionar a vida que
se leva. Raro mesmo é ter coragem para desmamar do caos. A
gente se amarra em tragédias.
Vejo um mundo guinando celeremente à direita, sendo
estúpido, arrogante e individualista a cada dia, enquanto
esbraveja palavras de ordem com peito aberto: “Eu quero
muros!”. Os truculentos nunca se sentiram tão confiantes.
“Quem não tem competência não se estabelece.” Ora, quem
estabeleceu essa joça? Não tenho competência, mesmo assim
tenho sobrevivido, aos trumps e barrancos, é verdade. Estou na
luta. Quase na lata. Mas estou na luta. Não sou sapo, mas dou
os meus saltinhos. Velejo sem leme, solenemente entregue a
fiapos de esperança por dias melhores. Eu me arvoro numa fé
bisonha, é impreciso confessar. Pior que navegar sem rumo é
remar com confiança na direção dos destinos de sempre, sem
nunca pestanejar, como se fosse a coisa mais certa a fazer.
Quisera pular pela escotilha, fugir da matilha que rosna nos
calcanhares desse mundo cão, e ser capitão no meu próprio
mar de lágrimas.
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Um brinde sincero e condoído aos corações sofridos. Eu tenho
uma compaixão danada pelos miseráveis. Temos os corações
tão parecidos. Essa aqui eu escrevi para os que se sentem um
tanto fora dos padrões vigentes. Já vi gente pulando de
prédios. Isso não se faz com as plantas dos canteiros, parceiros.
Um viva aos que tem pensado em se matar. Parem com isso,
chapas! Vamos juntos sobreviver para quebrar a espinha dorsal
desse estado de coisas. Se fracassarmos, dancemos.
Um brinde aos desempregados. Aos que quebraram uma
perna ou uma empresa buscando empreender. Aos que deram
com os burros n’água. Às que se sentiram extremamente sós
durante um estupro coletivo. Aos que viram a própria mãe
surtar. Aos que enterraram um filho. Aos que plantaram uma
árvore, mas ela murchou. Aos que escreveram um livro, mas ele
encalhou. Aos desenganados pela medicina. Aos que foram
enganados por gente séria, honesta e de muita confiança. Aos
que nunca viajaram de avião, mas tiveram a sua vila
bombardeada. Aos que disputam migalhas de atenção em
campos de refugiados. Aos judiados pelo resto da
humanidade.
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Lorde: lenda
urbana

Minha casa dista quinhentos metros da Avenida Doze de
Outubro, sobre o capeado Córrego do Nado, afluente do
Vilarinho, seu desemboque a cerca de dois quilômetros.
Ambos, emissores de esgoto da imensa bacia do Córrego do
Vilarinho, capeado sob a avenida de mesmo nome. Em
admirável e clássico erro de engenharia, a área, grande
criadora de ratazanas, é recordista em desastrosas enchentes
em Belo Horizonte. Estrepitosas da divulgação midiática
nacional. Minha casa fica em desnível significativo, salva de
nem poder ver as enchentes. Temos notícias. Interposta a casa
e aos vaus, largas avenidas, ruas, prédios comerciais e
domiciliares, vasta área bem urbanizada. Mesmo assim, pelo
esgoto, ratazanas dão-se a casa.
Vitimado, quando criança, por mordidas de cachorros. Por
quatro vezes me laceraram. Trago marca no lábio superior
direito, cicatriz de um cão Fila Nacional. Tenho ojeriza deles e
sou obrigado a tolerar cinco, no sitio de meus filhos em Capim
Branco, onde meu lazer. Além de cães, meu pai era
apaixonado por gatos. Andava e os bichanos entre suas
pernas, roçando, querendo leite. Carinhoso, ele os servia em
um pires.
Tenho receio de gatos; doença da arranhadura do gato,
hidrofobia. Toxicoplasmose me mete medo; microcefalia,
cegueira. Tive irmão de criação levado à fazenda para minha
mãe enterrá-lo. Indiozinho da tribo Gê, recém-nato molambo.
Sua mãe Ana e o pai Chico Bravo levaram-no aos recursos. Do
contrário, matá-lo-iam; hábito indígena de eliminação dos
natos incapazes. Minha mãe o tomou a si e junto ao
farmacêutico, irmão de meu pai, o tio Antônio, criaram órteses
para sustentar a cabeça do infante de pescoço mole. O
ensinaram a andar, a balbuciar palavras e atividades auxiliares
domésticas. Ele sobreviveu. Minha mãe e ele conversavam e se
entendiam em linguajar próprio. Meus pais e o tio faleceram.
Minha irmã caçula, Miriam, tomou conta do Sebastião até vir a
falecer, aos setenta anos.

28

Lorde: lenda
urbana

}

Sou notívago. Nas madrugadas estudo, escrevo, vejo televisão.
Apesar dos cuidados e da limpeza, olha os ratos jogando truco
na sala, na biblioteca e onde for. Remédio para matar ratos; a
solução. Seria? Ratos são estrategistas à sobrevivência.
Selecionam entre eles os primeiros comedores; velhos, doentes
e fracos. Caso morram perto das iscas, ordem invisível
determina; hígidos, fêmeas em reprodução e filhotes não
comam. Assim, continuam os roedores em cópula e suas
fêmeas engravidam dias antes de parir. Parem já grávidas.
Desmamam em quase imediato nascer de outra barrigada.
Praga. As iscas têm que matar distante de onde eles as comem.
Os danados vão morrer nos cantos, nas tocas, entre livros, nos
seus ninhos e os cadáveres apodrecem, fedem. Onde o rato
morto? Inferno.
Vejo televisão deitado no sofá. Às vezes, cochilo. Assim, senti
algo me roçar a mão pendente, fora do sofá. Depois, roçava
meu pé em igual situar. Que diabo é isso? Abri meus olhos ao
lindo gato persa marrom escuro avermelhado e olhos azulados
claros. Ele subiu no sofá e deitou-se entre minhas pernas.
Continuei a soneca e ele, lá. Acordei. Levantei e ele, idem. Saí
à cozinha e ele atrás, roçando em minhas pernas, miando.
Lembrei meu pai. Tomei de um pires e o enchi de leite. O
ofereci. Ele bebeu e agarrou-se a mim. Chego para almoçar, ele
vem e se posta no meu colo. Deito no sofá, ele entre minhas
pernas. Não sei quem adotou a quem. Embora nunca o tenha
visto matá-los, os ratos sumiram. Passei a tratar do bichano.
Apareceram outros gatos. Ele trouxe uma gata com quatro
gatinhos. Dois deles ficaram; um casal. A gatinha pariu.
Nasceram quatro gatinhos que os netos vêm à casa só para
brincar com eles. O gato persa, às vezes some e reaparece
carinhoso como só; rabo estendido, elegante, passos
compassados, simétricos, graciosos e comedidos querendo
atenção. Roça em mim e pede comida. Ele lidera a turma e
compro um saco de ração de dez quilos a cada quinze dias.
Esse é o Lorde, assim posto por meus netos, em eleição
democrática, para lhe escolher e o batizar de nome. Meu
amigo Adilson de Castro quis castrá-lo. Dei-lhe ultimato:
- Se castrar o gato, Adilson, te Castro também.
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Enferrujado

Eu sou ferro velho,
ferro batido,
ferro forjado
a ferro e fogo.
Mas sou ferro doce.
Na vida levei ferro,
para anemia, tomei ferro.
Ferrei-me.
Passei a ferro,
passei o ferro.
Malhei em frio ferro,
Trabalhei em ferrovia.
Lancei ferro.
Agora,
Como já não sou tão de ferro,
vou tomar um “ferro”
para não enferrujar,
antes de levantar ferro
e desaferrar-me deste inferno.
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Aborto da
natureza

Há uma língua geral e expressões típicas, próprias de cada
região. Trouxemos várias delas que em sua época e tempo
estavam na língua do povo viamonense. Ainda não vivíamos a
globalização de hábitos e costumes na proporção avassaladora
de agora. E “globo” era somente uma das designações do
planeta ou da bola terrestre. Hoje estar na Globo, fazer parte
da Globo ou simplesmente aparecer na Globo significa “vida
inteligente”. Para quem botocudo? É um “aborto da natureza”!
Expressão das crianças aos políticos no palanque na Praça da
Borracheira estava na voz das pessoas. De significado
abrangente que transitava por algo extraordinário a uma
aberração. Nós gaúchos somos criaturas de extremos. O
dualismo está em nosso cerne. Somos sobreviventes de inverno
e verão no mesmo dia. Torce-se pelo Grêmio ou para o
Internacional...
As professoras do meu saudoso Grupo Escolar Setembrina
corrigiam, explicavam, mas aceitavam nas redações – por favor,
acreditem que aluno tinha que estudar, fazer redação, provas,
passar de ano por mérito – que o estudante se manifestasse
com a linguagem da sua vida. Depois sentavam com o aluno
ou discutiam as redações no quadro negro. Guris como eu e o
amigo Dálcio Dorneles recebíamos “boas” orientações e
algumas admoestações. Um aborto era uma desgraça na vida
de qualquer família e Viamão era território cristão e católico.
A perda de um filho ou de uma filha, a perda de uma vida
humana abalaria a família intensamente e por toda a sua
existência. Dor e sofrimento marcados por missas e visitas à
sepultura, afinal “morrera um anjo” e como tal seria
eternamente pranteado e reverenciado. Abortos propositais,
intencionais, premeditados por qualquer método ou aquelas
pessoas “aborteiras” carregariam a mácula da morte “mais
criminosa”, mais cruel, uma morte inominável.
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natureza
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Hoje tudo é transitório, exceto a ideologia do poder a
qualquer custo. Tudo é facilmente descartável, do carro à
máquina, dos objetos, dos relacionamentos e das pessoas. Essa
sensação de transitoriedade invade as almas das criaturas e
jogam-nas num mundo de valores também descartáveis.
Jamais generalizamos. Vivemos uma época de transição em
que diferenciamos e nos apercebemos com mais facilidade do
bom e do ruim. Daquilo que nos serve e daquilo que não
presta. A globalização abriu essas fronteiras. “Estás no
Google?” – se positivo, você existe. Luz e escuridão. Sombras e
penumbras estão nesse caminho. O “fruto do conhecimento”
na árvore ancestral do Éden, do Adão e da Eva nos traz a
responsabilidade da opção. Abre-se o universo do
conhecimento e da busca necessária à evolução, ao
aperfeiçoamento, à iluminação da mente e do espírito.
Somos seres de ódio que caminhamos para o amor Crístico. A
“tartaruga no topo do poste” seria um aborto da natureza.
Olhamos para nosso entorno de cidade, de Estado e de país e
o que vemos? Viamonenses de antanho estariam abismados
com tantos e tamanhos abortos da natureza. Absolutamente
nada é casual no mundo ou sob o manto do firmamento, há
causa e efeito e não basta desligar-se, fazer de conta que o
problema é dos outros, e sempre apontar para alguém como
causador ou culpado. Até a fé deve ser “raciocinada” ensinounos o grande mentor espiritual. Somos porque permitimos ou
porque resultamos de nossos atos ou de nossas omissões.
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Chuva
incontrolável

Em tempos de chuva incontrolável há hora para o sensual.
Muito tarde ela já com o corpo cansado e alma em chamas,
Troca entre si todos os excessos, espremidos pelo tempo,
Naquela hora de pouca luz e de falta de ar indescritível .
Ninguém na rua molhada, com reflexos dos lampiões.
Arrebata o pijama e corre para a chuva como lenitivo.
Molha os seios e declara guerra aos extraterrestres.
Pede que a venham buscar com a nave mais ligeira.
Sente que vai estourar com o peito arfante.
Com a falta de ar pela emoção de a qualquer momento
serem todos absorvidos pelo maior orgasmo,
Retidos há anos, mistura de desejo e ódio, pelo que faria
e vagarosamente, prefere aguardar a explosão dentro de si.
Satisfazê-la em todos os sentidos?
Nem sabe de onde veio!
Tremeu! Gemeu! Chorou! Molhou-se!
Perdeu a visão da chuva e das gotas que escorriam.
Encontrou-se mulher.
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Sonhos de
Verão

Nessa linda noite de verão eu sonho
com livres veredas, floradas na serra.
Esqueço o sertão de um cortiço tristonho
e a vida que seca em ciranda de pedra.
Caminho sem pressa. O campo é de centeio.
Eu olho alguns lírios luzindo no escuro.
Um sítio amarelo, um clarão, e eu me vejo
com múltiplas faces, desfile sem prumo.
Na hora da estrela, eu me sinto Iracema,
espuma flutuante no tronco de Ipê.
Sou Macunaíma? Isaura? Julieta?
Sou compadecida esperando Romeu.
Quixote, desmancho uma grande odisseia.
Casmurro, duvido do amor, perdição.
Traições miseráveis, pareço Medeia,
sem crime ou castigo – só enganos da solidão.
Memória alquimista anarquiza a miragem.
No encontro marcado, um encanto geral.
Sou metamorfose: raízes, viagem.
Guerreira da paz, sou poeta, afinal.
Em tons guarani, sou morena, Pirama,
um pequeno príncipe velho no mar.
Orfeu desvairado que, uivante, reclama
mais vento no tempo, mais verbos amar.
Se a terra é sonâmbula estou bem atenta
aos sinos que dobram em desassossego,
predizem aos maias senzala e tormenta,
almejam baladas de amor e chamego.
Em nome da rosa eu me fiz Gabriela.
Agora, senhora, mantenho a paixão.
Divina comédia, a vida é tão bela.
E eu sonho acordada... Ainda é verão.
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Dragão

Um poema pronto
é um poema vivo
um bicho solto
com palavras-asas
voando contra o vento.
Um poema pronto
extrapola o próprio corpo;
tem aura imensa
que cintila para além.
Um poema pronto
permanece calmo:
é pluma e pedra
leve e fortemorna lava de vulcão.
Não é claro nem esfinge,
não disfarça mas desvia ,
permite aos olhos
diversificadas visões.
Um poema pronto
acelera corações.
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Sobre
navegar

A precisão para tudo tem sido uma busca inglória em nosso
cotidiano tão afetado por ocorrências e circunstâncias.
Marinheiros já foram instigados à coragem navegante com a
frase “Navigare necesse, vivere non est necesse”. Quantos
sentidos cabem nesta frase? Quantas buscas correspondem ao
desejo de levantar âncoras e içar velas? Ampliando o alcance
para o âmago das inquietações humanas, cada um encontrará
a própria carta de navegação sob caminhos estelares, pois sabe
o que precisa, ainda que o caminho não seja muito preciso.
No viver contemporâneo, a precisão de uma viagem orientada
por instrumentos cada vez mais sofisticados com o avanço da
tecnologia digital, leva-nos a alcançar muito além da
imaginação, rompendo barreiras de tempo e espaço que
aproximam e distanciam pessoas com a velocidade de um
toque.
O universo virtual - que reúne e impulsiona informações e
diversidades disseminando conteúdos e imagens - tem
revolucionado a geografia ao conectar territórios. É preciso
apenas construir pontes simbólicas de acesso para navegar
juntos.
O blog da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores SOBRAMES tem a missão de aproximar suas regionais neste
sidéreo virtual que aqui se apresenta.
Começaremos hoje nossa viagem, embarcados nas caravelas do
ciberespaço. Timoneiros dispostos a navegar buscarão
caminhos de comunicação em diversos ancoradouros,
governando suas embarcações para a navegação acessível às
pontas dos dedos.
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Que a viagem prossiga rumo ao destino de difundir cultura e
compartilhar arte literária, com a disposição dos que desejam
conquistar outros horizontes, o ânimo dos que pretendem
realizar novos feitos e a confiança daqueles que se dispõem a
fazer a diferença.
Naveguemos, com ou sem precisão, mas com a necessidade
primeira de ter coragem para aceitar o movimento das marés
interativas, ajustando o que for necessário para juntos
vencermos os desafios de uma viagem inesquecível.
Bem-vindos a bordo!
Sigamos!
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Peso e
altura

Qual é o seu peso?
Combina com sua altura
e com a ossatura?
Afinal, que importância isto tem
e perdura?
Sempre fui eu desde embrião
era quase imponderável e cresci
o que mudou, se não percebi
ou era cego e nada vi?
Onde está o que sou?
Na impressão digital
na íris, no sistema nervoso
ou na chamada alma imortal?
Mistérios nos acompanham
dúvidas nos martirizam
na dissecção desta peça
de carne e osso e poeira
Conhece-te a ti mesmo
máxima revestida de
total impossibilidade
e apregoada aos quatro ventos

que nos varrem e impulsionam
rumo ao eu desconhecido
e mutante e perecível
que desfigura e descaracteriza
O peso aumenta, diminui
a altura aumenta, diminui
O que é, então
isto que não para de crescer dentro de mim?
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A viúva e a
trepadeira

Acordou bem cedo como todas as viúvas gostam de acordar.
Ainda na cama seu pensamento concentrou-se no que faria
naquele dia. Um raiozinho de sol entrava pela janela,
anunciando que o dia poderia ser muito bem aproveitado com
afazeres externos e foi quando veio a grande ideia: podar a
trepadeira do jardim. Naquela época do ano não havia uma
única folha sequer e era preciso tirar os galhos mais velhos
para que ela voltasse a brotar linda e majestosa.
Imediatamente pulou da cama, não como pulam da cama os
mais jovens mas como a idade lhe permitia e começaram os
preparativos. Uma calça escura, destas o que tempo esqueceu
de destruir e que fica guardada para serviços gerais foi
prontamente retirada do armário juntamente com aquela
camisa que também fazia parte da indumentária para estas
ocasiões.
Devidamente paramentada partiu para o quintal em busca da
escada que não precisaria ser aquela que alcança o telhado,
pois a trepadeira não tinha igual altura. Bastaria uma escada
de poucos degraus como a usada para se alcançar roupas no
maleiro do quarto. Cinco ou seis degraus seriam suficientes
mesmo porque era o máximo de altura que se arriscaria a
subir. O alicate cortador, um saco de lixo grande e nada mais.
Um serviço bem simples que seria executado rapidamente.
Abriu a escada, que era daquelas que formava um triângulo no
chão como devem ser todas as escadas que fornecem
segurança para as pessoas subirem mesmo que tenham
passado da idade de subir nelas. Já no topo dela olhou a
galhada seca e pensou por onde começar. Um emaranhado
sem começo e fim.
Respirou fundo, ajeitou os óculos e tentou aleatoriamente fazer
o primeiro corte. O galho partiu-se mas ficou no mesmo lugar
enrolado entre os outros. Arriscou mais outro corte e de novo
nada caia ao chão. Tentou mais uma vez, e outra e mais outra.
Os galhos permaneciam suspensos como se não quisessem cair
por terra e a viúva não sabia mais onde cortar, onde estava o
fio da meada de tão intricada natureza.
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Assim olhou para seu cachorro São Bernardo que com seu
olhar de interrogação também estava surpreso não tanto pela
teimosia da planta mas pela situação inovadora de vê-la
suspensa daquela maneira e a melhor ideia surgiu. Cortou a
planta próximo ao chão e puxou a galhada.
O cachorro saiu correndo, parou distante e arriscou olhar. A
viúva estava vestida de planta. Galhos na cabeça escorriam
pelos braços enquanto se debatia para livrar-se de tal
incômodo ao mesmo tempo palavras inéditas saiam de sua
boca. Aproveitou o alicate cortador e fez em pedaços os
maiores.
Ensacá-los não foi tarefa fácil também, pois como todo galho
seco teimoso tentavam escapar rasgando o plástico e para
complicar ainda mais a situação seu cachorro curioso,
sentindo-se livre do perigo, cheirava sua dona e babava sua
imensa baba na calça preta que afinal era guardada para estas
ocasiões.
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Limites por
detrás

Quero chegar como um sonho laico,
tocar teus lábios de fluído mosaico,
deitar sobre teu dorso ondulante e prosaico,
acariciar tuas costas,
a princípio suave, tal como gostas.
Tocar-te por detrás, inexprimivelmente
guiado por ferormônios,
liberar instintos naturais, abufelados,
cândidos, mas carnais.
Contracenar com tuas curvas nervosas,
penetrar teu mundo opulento,
fremir em teu fundo suculento.
Desejo tocar seios, lábios e meios
Trocar leites sob corpos imbricados
Breve agrado de permeio
Num lançar sem cuspir
Num sugar que não suga
Num sentir querer mais.
Hei de vibrar teu ondular lento,
lancetar tua aura adormecida,
arrancando-te um brado quase inumano.
-Liberdade de alma fremida
ao final do ato profano.
Exoro. Suporto tudo, gramo teu relento,
que oscila entre a devassa e a dama
ora santa, ora insana,
e todas as lamúrias de viúva branca.
Aceito jungir sob o ferro e a tranca,
permito que me tornes prenda,
mas..., não queiras entecer-me. Viúva-negra!
Expilar meu dia seguinte, que tanto preciso!
Teso e em tempo de repeso:
Ao meu amor,
sempre darei o dia seguinte,
desde que as noites sejam extricáveis,
livres e minhas!
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Vocação
literária

O atributo principal da vocação literária é o fato de que quem
a possui vivencia o exercício dessa vocação como recompensa.
O escritor sente que escrever é a melhor coisa que jamais lhe
aconteceu, pois escrever significa para ele uma maneira
possível de viver, independentemente dos resultados que
possa alcançar. Se não estou errado em minha suposição, uma
pessoa desenvolve precocemente, na infância ou na
adolescência, uma predisposição para fantasiar situações,
casos, mundos diversos do mundo em que vive, e essa
inclinação é o ponto de partida do que mais tarde poderá se
chamar vocação literária.
A vocação literária, além de ser um passatempo, um esporte,
um lazer refinado que se pratica nas horas vagas, é também
uma dedicação, uma prioridade à frente da qual nada pode
passar. A literatura passa a ser uma atividade permanente,
algo que ocupa a existência, pois a vocação literária se
alimenta da vida do escritor. Como dizia Flaubert: “Escrever é
uma maneira de viver”.
A raiz de todas as histórias está na experiência de quem as
inventa. O que se viveu é a fonte que Irriga a ficção. E, em
toda ficção, mesmo na mais livremente concebida, é possível
rastrear um ponto de partida, uma semente íntima, ligado à
soma de vivências de quem a forjou.
O estilo é um ingrediente essencial, mas não o único. Os
textos são feitos de palavras, o que significa que a maneira
como o autor escolhe sua linguagem é fator decisivo para que
sua história tenha poder de persuasão. É necessário buscar e
encontrar o estilo. Para escrever um bom texto é
imprescindível ler. E não seria exagero dizer: ler muito! Ler
muitíssimo, porque é impossível ter uma linguagem rica e
desenvolta sem ler um bocado de boa literatura. E tentar
repetidamente, pois não é tão fácil assim. Evitar imitar os
estilos do escritor que admira e que ensinam a amar a
literatura. Imitá-los apenas na devoção, na disciplina e nos
hábitos.
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Flaubert tinha uma teoria sobre o estilo. A palavra certa era
aquela, única, capaz de expressar cabalmente uma ideia. A
obrigação de quem escreve é encontrá-la. Como, então, saber
que a encontrará? Seu ouvido lhe dizia: a palavra certa era
quando soava bem. Aquele ajuste, entre palavra e ideia,
traduzido em harmonia musical. Por isso ele saía para ler em
voz alta o que havia escrito em uma pequena alameda. Nela,
ele lia o mais alto possível o que escrevera, e o ouvido lhe
confirmava se encontrara o que queria ou se teria que
continuar experimentando palavras e frases até atingir o
ponto ideal.
O poeta Manoel de Barros entesourava frases assim: “Imagens
são palavras que nos faltam”.
E Cecília Meireles esperava que as palavras viessem:

“Uma palavra caída
das montanhas dos instantes
desmancha todos os mares
e une as terras mais distantes”.
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Eu era piloto
de avião de
guerra

Eu era piloto de avião de guerra! Eu tinha o melhor avião da
esquadra americana! Eu tinha todas as regalias porque tinha o
melhor avião e eu e meu copiloto éramos considerados os
melhores. Avião de dois motores, todo blindado contra
qualquer tipo de agressão dos inimigos. Voava no céu como
um tubarão deslizava no mar, não respeitando nenhum
inimigo. Por falar em tubarão, ele tinha o apelido de "tubarão
do ar" e em sua fuselagem estava gravado em suas duas laterais
o desenho de um grande tubarão com a bocarra aberta! Eu era
o comandante da tropa! Eu comandava toda a aviação
americana do país! Dava as ordens e interpretava as pequenas
picuinhas que havia entre os demais pilotos da Força Aérea!
Na época eu tinha 55 anos de idade e vendia saúde! Nunca
havia me acidentado! Nunca tivera uma pequena dor de
cabeça que pudesse impedir-me de alçar voo! Nunca tive um
pequeno acidente que pudesse causar um pequeno arranhão
a mim e ao meu grande avião! Era o piloto mais comentado e
mais temido do mundo!
Quantos combates tive de enfrentar e quantas aeronaves
destruí em pleno voo, em batalhas que algumas vezes eram
tidas como de difícil vitória! Eu, entretanto, nunca tive medo
de enfrentar inimigos de qual raça fossem. Com a minha
ascendência na aeronáutica rapidamente cheguei ao cargo de
brigadeiro e poderia ficar tranquilamente em um gabinete
com cafezinho quente a toda hora e lendo sossegadamente
meus livros na sala de ar condicionado! Eu, entretanto deixava
o uniforme e minha medalha de brigadeiro, vestia o uniforme
de guerra e saia com meu copiloto no "Tubarão do ar" para
onde fosse necessário. Quase nunca era necessário, mas eu
estava sempre à frente da tropa! Eu era o espírito guerreiro da
tropa que nada temia! Era o exemplo! Outros aviões mais
novos foram chegando, mas eu nunca deixei o meu "tubarão
do ar" na mão de um subalterno! Certa ocasião tive de
aterrissar em uma estrada alguns quilômetros distante do
centro da batalha, mas nada aconteceu conosco (pilotos e
avião)! Isto me fez mais destemido! Eu era invencível! Nada
poderia acontecer-me!
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Certo dia, entretanto, senti que o avião fora atingido e
estávamos prestes a cair no oceano! Eu e o copilado
aprontávamos para saltar no mar! Pela primeira vez em minha
vida senti que meu corpo estava congelado e não podia
movimentá-lo! Num repente, num esforço descomunal, dei um
salto e consegui libertar-me!
Minha mulher, que dormia ao meu lado, levou um tremendo
susto ao acender a luz e ver-me de olhos esbugalhados após ter
dado um salto que nunca havia dado em minha vida! Que
sonho! Que susto! Hoje, quando entro calmamente em um
avião de carreira, sinto um calafrio percorrer-me a espinha!
Teria sido eu um piloto de guerra em uma esquadra
americana em outra geração?
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A vida é
quase cinema

Qual será o desfecho do filme que iniciamos há cinquenta
dias? Sabemos quem são os protagonistas, os coadjuvantes e a
época em que a trama se desenrola. Exibiremos um musical,
uma aventura, um drama, ficção, comédia ou cinema de arte?
Caminhamos nosso destino abrindo veredas de possibilidades,
ora seguindo contentes, ora ressabiados com os reveses. A
andança é cheia de surpresas, mas também recheada de
eventos previsíveis ao alcance da mão e da escolha. O
espetáculo descortina um mundo de acontecimentos rápidos e
de sequências dinâmicas, onde falta fôlego e sobram cenas.
São muitos cenários, muitas falas, muitos acontecimentos.
Quase estávamos no ontem quando o amanhã chegou,
trazendo o início do ano letivo e as folias de Momo. O ritmo
célere dos veículos nas ruas, o calor a encharcar as roupas e o
fim do horário de verão sinalizam que a vida começa a mudar
seu aspecto para outro momento, contrastando a sutileza de
suas mudanças com a passividade contrita de que quase tudo
inevitavelmente permanecerá igual. As promessas das
festividades do final do ano anterior se vão exaurindo com as
altas temperaturas, deixando para depois tudo o que
pretendia acontecer. Em comum? O tempo que passa.
Mergulhados na projeção da nossa história, em câmara lenta
observamos o tempo desprender as folhas da bela árvore da
vida, e a trilha sonora de compasso lento nos remete às
questões íntimas que teimam em incomodar. Se a sequência
seguinte for ágil e cheia de felizes expectativas, pouco importa
o que trará a próxima cena, imersos que ficamos no êxtase da
alegria, ensurdecidos aos apelos fora de nós.
Ansiosos e vorazes, devoramos nossas pipocas
metamorfoseadas em bebidas, relações frágeis e consumismo
desvairado, fazendo ecoar nosso barulho mastigatório de
incisivos e caninos selvagens no entorno de quem deseja o
silêncio, ignorando os papéis secundários do enredo comum.
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O ar refrigerado da sala de projeção vez por outra se traduz na
lágrima que alivia nosso olhar, na maior parte do tempo
coberto pela névoa da indiferença. A escuridão que convida à
paz interior recebe os golpes das lanternas de celulares, cujos
apitos sonoros avisam que o tempo não é mais uma questão
abstrata, mas de curtição, comentário e compartilhamento. E a
polarização dos discursos nos diz que as cortinas da sala de
espetáculo não podem ser vermelhas nem azuis.
Na sala de projeção desse tempo sobre a terra, a vida é quase
cinema que enreda sonhos e vida real. Que ao menos seja uma
história interessante, plena de arte e de momentos vividos com
genuíno interesse, oferecendo oportunidade para cenas de
romance e alguns intervalos para o adeus.
Eis o espetáculo do viver eloquente, bem ao gosto dos poetas:
festejar o amor e a vida antes do início... lamentar a finitude
antes do grande final. No recheio, memoráveis interpretações
e cenas antológicas, um filme de intensidade. E o Oscar vai
para quem?
Que o Blog da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores –
SOBRAMES seja rara e preciosa película, onde possamos
contar nossa história e exibir nossos artistas, esses artífices das
palavras que difundem e valorizam a beleza nostálgica de
todos os cenários que adornam a vida, tornando-a uma
experiência cinematográfica de foro íntimo, grande
subjetividade e compartilhamento mútuo.
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Palavra que voltou à moda com relação à sabatina de
candidato a magistrado da Suprema Corte
Plágio é a ação de copiar obra alheia. O hábito da leitura é
fundamental para quem escreve, além de ser um dos
entretenimentos preferidos dos escritores. Samuel Johnson
(1709-1784), o grande lexicógrafo dizia: “uma pessoa revira
metade de uma biblioteca para escrever um livro”.
Não poucas vezes um escritor cita, sem perceber, algo que não
é dele e que incorporou como seu. O plágio tornou-se
frequente depois da difusão do livro impresso. Leis para
proteger o trabalho intelectual foram criadas a partir do
século XV na Itália: o arquiteto Filippo Brunelleschi (1377
1446), construtor da cúpula da Catedral de Florença, a mais
alta construída no período, patenteou seu projeto. Ao tornar
a cúpula mais pontiaguda, conseguiu que ela ganhasse mais
altura, além de aumentar sua resistência às forças laterais dos
ventos. A Lei dos Direitos Autorais britânica, promulgada no
ano de 1710, foi logo adotada por vários outros países. Assim a
Convenção de Berna (1886), a convenção Universal de
Direitos Autorais (Genebra, 1952), juntamente com a
Convenção de Estocolmo, estabeleceram protocolos de
patentes que serviram de base para a criação da Organização
Mundial de Propriedade Intelectual (1967), sendo que a
Diretriz de Bases de Dados da União Europeia, aprovada em
1996, foi ultrapassada pelo aparecimento da Internet.
Na Roma Antiga, alguém que roubasse um escravo de outrem
era denominado de “plagiarius” e parece que foi o poeta
Marcial quem primeiro aplicou o termo plágio ao ato de
copiar ou imitar obras alheias. Desde a mais remota
Antiguidade os processos ou acusações de plágio estiveram
presentes nas praças e tribunais. Já em Atenas, Eurípides e
Platão foram acusados de roubar ideias de outros filósofos.
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As culturas de Atenas e Roma eram intensamente competitivas,
fato que não surpreende, e foram numerosas as acusações de
plágio desde a Época Clássica. Na Idade Média essas
acusações eram raras, porém dizem que São Tomás de Aquino
(1225-1274), italiano, teólogo e religioso cuja doutrina é
considerada fundamental para o pensamento católico, não
ficou livre da acusação de ter plagiado as ideias de Aristóteles
(384-322 a.C.), discípulo do Platão.
No Renascimento, os dramaturgos eram acusados de plágio,
não fugindo desta pecha o próprio William Shakespeare, pois
na realidade o “Hamlet” e o enredo de “Romeu e Julieta”
foram baseados em lendas conhecidas.
O mundo da ciência não está imune a essas acusações. Assim,
no final do século XVII os seguidores do matemático inglês
Isaac Newton (1643-1727), afirmaram que Gottfried Wilhelm
Leibniz. (1646-1716), filosofo e matemático alemão plagiara
os princípios do cálculo diferencial enunciados por Newton.
No universo das ciências humanas, passou-se a usar notas de
rodapé a partir do século 17, como prova de consulta a outros
pensadores. Muitos escritores não o faziam, fosse por
esquecimento ou má fé. Os impressores (numa tentativa de
coibir o plágio) começaram a incluir o retrato dos autores nos
livros, como se conhecer a aparência de uma pessoa facilitasse
ou garantisse a originalidade do que ela havia escrito. O
espanhol Camilo José Cela, Nobel de Literatura de 1989, está
sendo investigado “post-mortem” por um tribunal de
Barcelona, sob a acusação de plágio. Se sempre foi difícil
legislar a respeito de plágios, agora com a Internet o
problema se tornou ainda mais complexo.
***
O poeta Fernando Pessoa ao declamar: Navegar é preciso/
Viver não é preciso –seria um plagiador? Nas bandeiras da
Liga Hanseática estava escrito o seguinte lema em latim:
(‘Navigare necesse est, vivere, non necesse’).
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Devo recordar que a LIGA HANSEÁTICA foi uma
confederação mercantil das cidades do norte da Alemanha.
Originou-se de duas antigas confederações das cidades de
Colônia e Lübeck, existentes no século XII. No séc. XIV, os
membros dessas ligas passaram a compreender outras cidades
alemãs situadas nas costas dos mares Báltico e do Norte. A
herança mais positiva deixada pela Liga Hanseática foi o
sistema de estatutos reguladores do comércio marítimo. A Liga
dominou o comércio de peles com a Rússia, o comércio de
peixe com a Noruega e a Suécia, e o comércio de lã com
Flandres.
Hoje ela seria classificada com empresa multinacional. Em
1370, o rei dinamarquês tentou acabar com o poder da
aliança, fechando o canal que leva ao Báltico. Uma esquadra
hanseática tomou Copenhague e impôs um rígido tratado de
paz à Dinamarca. No séc. XVI a Liga Hanseática entrou em
decadência, acentuada pela guerra dos Trinta Anos. O
contexto empregado por Fernando Pessoa é muito diverso do
lema econômico-guerreiro de uma empresa mercantilista.
***
“A morte de qualquer homem me amesquinha, porque faço
parte da humanidade; por isso, nunca mandes saber por
quem os sinos dobram. Eles dobram por ti “ John Donne
(1573-1631). Foi esse o trecho que Ernest Hemingway utilizou
para título do seu: Por Quem os Sinos Dobram. Seria o prêmio
Nobel de literatura e um dos maiores escritores do século
passado um mero plagiador?
A trágica história de Romeu e Julieta é da autoria de certo
Arthur Brooke, que a baseou numa lenda folclórica sobre um
melancólico príncipe da Dinamarca chamado Hamlet. Da
história de um autor italiano sobre um comandante mouro e a
mulher, Otelo o Mouro de Veneza e sua desventurada esposa
Desdêmona, que ele mata injustamente por ciúme, nasceu o
Otelo de Shakespeare. E da crônica de um historiador sobre
reis escoceses, entre eles Macbeth, Shakespeare escreveu o seu,
homônimo, com o aproveitamento integral de grandes partes
do texto e até de outra peça.
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A verdadeira história do Rei Lear e suas três filhas é de autoria
desconhecida, mas tenho minhas dúvidas se permaneceriam
como lição de vida se não fosse pelo teatrólogo William
Shakespeare. Além de frequentemente se inspirar em Ovídio e
Plutarco, Shakespeare aproveitava tramas e personagens e às
vezes trechos inteiros de outros autores.
Já o livro do escritor Quentin Reynolds, autor de Guerra no Ar
– Cia Editorial Continental, S. A. México D. F adverte quanto
ao perigo da acusação de plágio.
“(…) alguns de meus escritos. Fico preocupado com o
pensamento de que o que escrevi seja ou não de minha
autoria, ou apenas uma bricolagem. Tomei o pensamento de
várias pessoas. Esta não é uma desculpa, é uma explicação.
Agradeço a eles terem me ensinado tanto”
Portanto, muito cuidado devemos ter ao acusar alguém de
“plagiarius”.
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O Sol deita-se no horizonte e os raios afogueados, matizados
de púrpura, amarelo e arroxeados, produzem um quadro
deslumbrante, diante de nossos olhos.A penumbra se
avizinha, diante do ocaso do nosso Astro Rei.
Enquanto desce o Sol no horizonte, a borda do globo terrestre
vai, aos poucos, interceptando os raios solares, projetando uma
sombra na abóbada celeste que, pouco a pouco, vai
escurecendo até se transformar numa noite escura.
A negritude da noite, como num passe de mágica, de repente
se ilumina e, em todo o hemisfério celeste, surgem luminares
que cintilam, enchendo o céu de milhares de pontos
luminosos, irradiando suas luzes:vermelhas, amarelas,
brancas, azuladas e d´outros matizes, indicando a presença
dos Sois e constituindo os sistemas solares de nossa Galáxia.
A Via Láctea, com seus numerosos braços espiralados,
salpicados de Estrelas, Planetas, Globulares, Nebulosas e um
Buraco Negro no seu centro, uma grande compactação de
matéria, dotada de uma extraordinária força gravitacional,
atraindo tudo que passa por perto, incorporando-o à sua
massa. Até a luz é atraída, coagulada e transformada em
matéria densa.
A sombra, a escuridão e a noite eterna, predomina neste
“Buraco Negro”, porque a atração gravitacional é tão grande
que condensa a poeira das estrelas, as nebulosas, galáxias e as
luzes dos seus numerosos sois, transformando numa massa
compacta e escura.
Os Eclipses, são interceptações da Luz solar, pela Terra ou Lua,
projetando um cone de sombra, sobre o nosso planeta ou
nosso satélite. A depender da incidência dos raios solares e da
distancia em que a lua se encontra do sol, poderá projetar um
cone de sombra que cobre totalmente a Terra, produzindo o
Eclipse Total do Sol. Se a Lua estiver mais afastada do Sol e, a
incidência da radiação solar estiver na mesma tangente ou
seja: Sol, Lua e Terra alinhados tangencialmente, forma-se um
cone de sombra, que cobre parcialmente a Terra e temos o
Eclipse Parcial do Sol.
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Nestas mesmas condições, mudando apenas o alinhamento
dos três astros:Sol, Lua e Terra, a incidência , em vez de
perpendicular, agora é inclinada, o cone de sombra sobre a
terra, também será parcial e um Eclipse parcial se forma.
Ao invertermos a posição da Lua, colocando a Terra como
obstáculo sombreador, é esta que vai projetar o cone de
sombra sobre a Lua, formando os Eclipses Lunares: Totais e
parciais, nas mesmas condições já descritas para os eclipses do
sol.
Tudo isto, compõe a dança do Universo: este bailado
sincrônico, temporal, sazonal e eterno, de todos os corpos
celestes, componentes deste corpo de “ballet” da Grande
Companhia Universal .
A sincronicidade dos movimentos de rotação e translação,
marcam o ritmo desta dança no grande palco das galáxias.
As Estrelas, através de suas reações atômicas , produzem Luz,
brilho e iluminam o grande palco galaxial, onde Planetas,
Satélites e Luas, dançam suas valsas nupciais , numa
demonstração de paz, alegria e respeito em relação ao grande
Maestro que, com sua batuta, rege e comanda toda esta
Orquestra e todo este Corpo de Baile, com destreza e precisão,
buscando a perfeita afinação dos instrumentos, para que a
música não fique semitonada; orientando os seus bailarinos,
para que não errem o passo, evitando choques com os colegas,
produzindo assim o espetáculo perfeito da Natureza, que
agradece ao seu Maestro e seu Criador, pela oportunidade de
participar desta dança universal.
Agradece também, pela Luz, que ilumina e aquece e pela
Sombra, produzida pelos movimentos rotacionais planetários,
criando um Ciclo de Luz e Sombra, Dia e Noite, indispensável
para a nossa vida neste planeta Terra.
Sombra que significa noite, noite que significa mistério,
mistério que revela a alcova das Nebulosas, o Berçário Estelar,
donde sairão as novas Estrelas que continuarão iluminando e
participando da grande Dança do Universo.
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Infelizmente não tenho conhecimento musical suficiente para
discutir o assunto ópera, porém, sempre que posso, procuro
assistir uma ou outra apresentação; desta vez não foi diferente,
aproveitamos (Marília e eu) nossa estada em Nova York e
fomos tentar assistir “Anna Bolena”.
Disse-o bem, fomos tentar, porque na verdade não
conseguimos ingressos, embora tenhamos usado todas as
artimanhas possíveis para consegui-los; ao chegarmos às
bilheterias do “Metropolitan Ópera” informaram-nos que os
mesmos já estavam esgotados, porém, se tivéssemos paciência
e, sobretudo um pouco de sorte, poderíamos tentar a fila da
lista de espera, na expectativa de desistência de alguém.
Enquanto aguardávamos, felizmente sentados em confortáveis
poltronas, encontrei um livro na livraria do teatro que me
chamou a atenção; comprei-o e iniciei a sua leitura; tratava-se
do relato da escritora Johanna Fiedler, cujo título, “Molto
Agitato” e a leitura do seu prólogo, deixavam claro a intenção
da autora: contar fatos pitorescos ligados ao mundo dos
cantores, regentes de orquestras, produtores e dirigentes do
“Metropolitan Ópera”, desde sua fundação em 1880.
Na volta, aqui no Brasil, continuei a ler o intrigante livro, cuja
autora havia trabalhado por quinze anos junto à
administração do teatro; portanto, tinha muito conhecimento
dos bastidores como se pode observar nesta passagem em que
ela fala a respeito da personalidade de Pavarotti:
“Pavarotti era temperamental e nervoso, algumas vezes agia
como criança birrenta; chegava ao Metropolitan com a sua
secretária, sua nutricionista e quase sempre com dois agentes
de imprensa que o assessoravam, cumprimentava poucas
pessoas e se dirigia para o camarim de onde saía apenas para
cantar; algumas vezes cancelava apresentações na última hora;
não era respeitoso com seus colegas, aconteceu mais de uma
vez, no meio de um dueto de amor, ao sentir sede, caminhava
para fora do palco para buscar água, deixando a soprano em
pânico”.
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Por ter muito interesse em assuntos sobre a 1ª. guerra mundial
chamou-me a atenção, sobremaneira, o capítulo que ela dedica
a este acontecimento e sua repercussão sobre o funcionamento
do teatro; leiam comigo, resumidamente, o que ela diz: “Antes
dos Estados Unidos entrarem na guerra em 1917, Giulio Gatti,
o diretor geral do Metropolitan vinha recebendo pressão, que
ele resistia, para cancelar as óperas alemãs que estavam
programadas e dispensar os artistas oriundos daquele país,
porém, após a declaração de guerra, ele não conseguiu,
embora tentasse, que as apresentações da ópera “Parsifal” do
compositor alemão Richard Wagner não fosse interrompida,
tendo em vista a xenofobia contra os teutônicos que passou a
imperar nos Estados Unidos”.
É de se salientar, no entanto, que a imprensa, neste e em
outros episódios semelhantes, tenha se colocado do lado do
diretor com o argumento que infelizmente não prevaleceu, de
que Bach, Wagner, Beethoven e Brahms se colocam no mesmo
patamar da cultura mundial que Shakespeare e Dante;
sequencialmente, entre 1917-1918, cerca de quarenta e cinco
óperas de autores alemães foram canceladas.
Por esta mesma ocasião o Metropolitan recebeu ordem do
governo americano para deixar o teatro às escuras uma vez
por semana (às segundas-feiras), no sentido de economizar
combustível; como este dia da semana era considerado o de
maior impacto social, houve enorme resistência do público;
embora os americanos fossem patriotas e mesmo xenófilos,
não aceitaram que a guerra tivesse interferência na sua vida
social.
A primeira guerra mundial terminou no dia 11 de novembro
de 1918, coincidentemente no dia em que, adrede
programado, abria-se oficialmente a temporada de óperas do
Metropolitan; Giulio Gatti, naquela época o diretor do teatro,
programou para esta apresentação a ópera “Sansão e Dalila”,
sob a regência do maestro francês Pierre Monteux; Enrico
Caruso foi o tenor e Louise Homer a soprano; era a triunfal
homenagem à França vitoriosa na guerra.
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Antes de concluir este texto, acredito que alguns leitores
podem estar se perguntando: eles conseguiram os ingressos?
Infelizmente não, porém, fomos informados que naquela
mesma noite, em plena “Times Square”, na Broadway, o
espetáculo seria transmitido ao vivo, direto para três enormes
telões montados ao ar livre; é de surpresar o cético
emperdenido. Sentamos em confortáveis cadeiras adrede
colocadas em plena praça, na companhia de mais de três mil
pessoas e assistimos, estupefatos, sem nada gastar, a
maravilhosa exibição.
Foram quase três horas que ficarão inolvidáveis nas nossas
lembranças, pois vivemos, juntos com o público que estava ali,
todas as emoções da “avant premiére” de Ana Bolena, com
aplausos, vozes em grita (bravos! bravos!) nos intervalos, como
se estivéssemos no interior do Metropolitan
----O ENREDO DA ÓPERA (2 atos) prende a atenção do público
assistente até o último minuto:
O rei da Inglaterra, Henrique VIII (1536), não mais ama sua
esposa Anna Bolena e procura o amor de outra mulher
(Giovana) e para poder se desvencilhar de Anna, "inventa" que
ela tem um amante e traz para dentro do Palácio um seu
antigo namorado (Lord Percy), que havia mandado buscar no
exílio; Henrique VIII pede que ela seja julgada pela Corte de
Justiça. Anna é abandonada pelos seus seguidores e fica
isolada no Palácio e se queixa ao rei sobre o tratamento a que
está sendo submetida e este a acusa de traição amorosa.
Lord Percy, na tentativa de salvar Anna, inventa que os dois ja
eram casados e, com isto, o casamento do rei com Anna tornase nulo e os dois são levados para a prisão. O Conselho de
Justiça condena Anna à morte.
O "Gran Finalle" um coral canta em louvor ao rei que está se
casando, enquanto Anna caminha com passos firmes para o
suplicio da execução.
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Estamos vivendo um tempo de mudanças bruscas, nos hábitos
e correspondentes significados. Casar já não mais significa
zelar pela perpetuação da espécie humana que por sinal, anda
muito desacreditada de valores, dantes preservados. No reino
animal, o homem foi o único agraciado com a racionalidade.
Mas ao que parece, está regredindo no sentido contrário ao
que seria de esperar quanto à evolução. A destruição
galopante que promove, no planeta em que habita, e a
violência desenfreada contra os semelhantes, não deixam
dúvidas quanto ao futuro sinistro reservado aos sobreviventes.
Voltando ao tema do acasalamento, entre os animais cumprese um ritual de cortejo que precede o ato. De tanto tornar-se
rebuscado o ritual humano passou a ser supérfluo. Não mais
anuncia o início, ou reinício, das atividades sexuais, tanto nos
casos de um primeiro casamento, quanto nos que põem fim à
viuvez. Aliás, vale lembrar que o homem é o único entre os
animais, que exerce o acasalamento, sem fins reprodutivos.
Além da capacidade de raciocínio e elaboração de uma
linguagem complexa, o homem foi beneficiado com o desejo
sexual, independente do período da fertilidade feminina.
Graças a ele, esse complemento da afetividade antecede a
cerimônia ritualística, seja ela religiosa ou profana.
Pois bem, enquanto a biologia apostava nos métodos naturais
de procriação, as mulheres apoiadas pelos parceiros, que hoje
correm da paternidade como o diabo da cruz, deixaram de
considerar o instinto maternal como prioridade. Entrou no
mercado de trabalho com a determinação de alcançar a
igualdade de direitos, pouco ligando para a sobrecarga que
enfrentaria no futuro, quando a maternidade viesse a
concretizar-se. Atualmente fala-se até em produção
independente, em lugar da união compartilhada dos
encargos, sejam eles divididos com pessoas diferentes ou iguais
em gênero. Vale mais se garantir independência financeira
antes de subjugar-se a uma união supostamente estável que
muitas vezes se desfaz por motivos os mais banais. A prática de
congelamento de embriões, e posterior seleção discriminativa
são passíveis de processo e condenação, pelas normas da
Bioética. Mesmo assim, são exercidas.

57

Casamento
tropical

}

Todo este preâmbulo foi elaborado com a segunda intenção
de relatar, a seguir, uma cerimônia matrimonial atípica. Pelas
características do local escolhido, pela indumentária dos
convidados, e os acepipes gastronômicos oferecidos, dei-lhe a
alcunha de “Casamento Tropical”!
O convite, feito com a antecedência de apenas uma semana,
surpreendeu os frequentadores de uma praia nordestina,
restritos a uma faixa de uns cinquenta metros, onde o mar é
protegido pelos arrecifes. Na fase de maré baixa, forma-se ali
uma pequena baía, apelidada de “Aquário de Deus”. Lá,
tubarão nenhum consegue encalhar! A casuística de mortes é
alta, apenas porque esse pedaço da natureza é o preferido dos
idosos do bairro. Vez em quando, alguém desaparece de cena.
Se demorar um mês sem dar notícias, já se providencia uma
missa para encomendar a provável transposição da alma
penada. A figura mais carismática do local tem lugar cativo no
banco de concreto, que estabelece o limite entre a calçada e a
areia da praia. Fica situado ao lado de um quiosque, onde são
comercializados cocos verdes, garrafas d’água, e outros
produtos comestíveis. Pela assiduidade e liderança intelectual
exercida, é um “jovem jornalista” passando já dos oitenta, com
experiência profissional respeitável e contador de estórias
memoráveis, jocosas e por vezes, inacreditáveis... Há cerca de
uma década, namorava uma senhora que apesar de aparentar
um pouco menos de idade que ele, já é bisavó. Muitos
caminhantes do calçadão fazem uma pausa para divertirem-se,
escutando-o.
Depois de algumas cenas públicas de ciúme, protagonizadas
pelo casal, resolveram oficializar a relação. Seria armado um
toldo na areia, caso houvesse ameaça de chuva. Ali, existe uma
rampa que dá acesso à areia. Todos os frequentadores do local
se conhecem. Relacionam-se, em geral com bom humor e
carinho. Uma barraquinha volante vende abacaxi e empresta
“apoio de guarda” às sacolas das “meninas da praia”, quando
estas se encorajam para entrar no mar. A princípio veiculou-se
o boato de que o Pastor, celebrante do casório, chegaria à
praia a bordo de uma jangada. Esse fato não veio a acontecer
pois as manhãs estavam nubladas e os ventos poderiam
atrapalhar a pretensa curta navegação.
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No dia e hora marcados, cheguei pontualmente, vestida de
modo esportivo. O cenário já estava armado. Uma mesa
ostentava o majestoso bolo branco ornado com flores de glacê
na cor das rosas. Outra mesa, também armada sobre a areia,
estava cheia de frutas da época, cortadas em pedaços e
espetadas por palitos, para facilitar o serviço. Abacaxis,
melões, mamões e melancias disputavam espaço com fatias de
bolo de rolo e brigadeiros. Salteadas, caixas de sucos de frutas
alertavam que não haveria brinde alcoólico. Bancos e cadeiras
de praia formavam um círculo em torno dessas mesas.
Penetras ocasionais logo se chegaram, curiosos e tentados a
usufruir do banquete. Outros queriam saber se havia algum
golfinho, ou tartaruga, que o mar rejeitara por estarem
feridos, casos já registrados anteriormente no local. Logo se
formou uma multidão. O sol foi esquentando. Não havia
assentos suficientes. Houve um discreto reboliço causado pelo
receio de que o glacê do bolo se derretesse. Mas isso não
aconteceu apesar do discurso prolongado do pastor.
Engessado, dentro de uma camiseta de mangas longas e
bermuda sustentada por um suspensório, o celebrante
segurava a Bíblia com a mão direita e, talvez por força do
hábito, mantinha, na mão esquerda, a aba de um boné com a
concavidade disponível para receber uma dádiva, caso alguém
resolvesse ter a feliz iniciativa. O público presente era
diversificado, com uma ligeira predominância de mulheres.
Os comentários paralelos não paravam de acontecer. Aí, deuse a inadequação do conteúdo do discurso: Em alto e bom som
dizia o homem de Deus: “O Macho foi delegado pelo
Altíssimo a prover as necessidades da mulher. Dotado de toda
a criatividade, ele seria ajudado pela fêmea a qual, por sua vez,
deveria lhe jurar submissão”. Seguia com alegações explícitas
de homofobia. Exaltava a Bíblia como proclamadora da
heterossexualidade, sendo a única possibilidade justificável da
satisfação carnal. Cochichos proliferaram-se. Homens diziam:
“Vou gravar esse discurso para transmiti-lo a minha mulher”.
Outros murmuravam, entre os dentes: “Em que época esse
pastor está vivendo? Nem Jesus Cristo era tão rigoroso...” As
mulheres revoltavam-se com a humilhação.
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Aos poucos, sorrateiramente, foram se aproximando da mesa
de quitutes, pois a maioria comparecera em jejum, dada a
precocidade da hora matinal anunciada para a celebração.
Todos estavam famintos, sedentos e afogueados. A princípio,
faziam pequenas incursões aos alimentos para em seguida,
disfarçadamente, afastarem-se. Contudo, antes mesmo de ter
sido dada por encerrada a cerimônia, a comida voou. Aí,
resolveram partir o bolo. De imediato, formou-se uma fila.
Mas, já não havia mais pratinhos de plástico, para servi-lo.
Encorajaram os convivas a pegar guardanapos e copinhos no
quiosque. Na turbulência que se criou, ninguém se lembrou de
guardar um pedacinho de bolo, que fosse, para o dono do
quiosque que de tão antigo no lugar já estendeu as funções do
atendimento à segunda geração da família. Não restam
dúvidas de que foi uma solução criativa, achada pelos
nubentes, em tempos de celebrações caríssimas em que os
casamentos atuais se transformaram. Porém, um pouco mais
de cuidado na escolha do celebrante não faria mal. E fica um
alerta quanto à escolha dos convivas: É arriscado convidar-se
um escritor! O tiro poderá sair pela culatra. Um cronista
sempre estará atento às circunstâncias pitorescas de um evento.
Pois, é de lá que ele absorve matéria-prima para as suas
“criações ficcionais”!
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A nuvem
e eu

A 10 mil pés, voando do norte ao sul do Brasil
neste imenso céu azul
consegui enfim extrair de ti, além das gotas da chuva,
a tua essência.
Notei-te tão pertinho de mim, ora homogênea, pura e
límpida,
leve plenitude que segue, sem destino.
Ora densa, escura, informe e resistente ao vento, como eu.
Ora divinamente útil e até suficientemente sábia
para assim poder abrandar a ira do sol.
Ora revolta, uma verdadeira inversão do mar,
que deságua torrentes naufragando na terra,
culpados inocentes.
Tal qual a nuvem, multiforme em suas várias dimensões,
tento harmonizar na minha inquietude,
a terra, o mar e o céu,
em chuvas de versos em linhas de qualquer papel.
Assim como a nuvem, evaporo-me neste torrão
transpasso em muito ares sem perder jamais
de vista a minha missão.
Sou a própria substância em sentimentos
que inesperadamente se decompõe em gotas
trazendo refrigério ao mais ambíguo coração.
Está aí, enfim, a minha vocação.
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Lauro Maia:
um poeta que
também é rua

"Deus reprova os arrogantes
Pois, para engano de alguns,
Sempre esconde os diamantes
Pois bem, com esta trova desejo retratar Lauro Maia Teles como poeta e compositor – senão a nossa maior expressão
litero-musical, seguramente, um lapidado e burilado
diamante, postado de forma humilde entre grosseiras pedras.
Lauro Maia nasceu na casa de nº 1966 do Boulevard Visconde
de Cauype, atual Avenida da Universidade, em 06 de
setembro (Cartório João de Deus) ou 06 de novembro
(Verbum ad Verbum) do ano da Graça de 1913. Filho do
odontólogo Antônio Borges Teles e da professora de piano
Laura Maia Teles.
Seu aprendizado musical certamente se inicia no berço, com
sua mãe e, já aos 10 anos de idade, vestindo calças curtas,
substituía o pianista oficial do Cine Majestic. Além de exímio
ao piano, dedicou-se,outrossim, ao estudo da flauta e do
acordeom. Como acordeonista foi o mais jovem integrante da
orquestra da PRE-9 regida pelo maestro Euclides Silva Novo.
Na pioneira emissora de radiodifusão do Ceará, logo assumiu
o cargo de Diretor Artístico e já era um festejado compositor.
Enquanto criança esteve matriculado no Colégio Marista e,
adolescente, transferiu-se para o Liceu onde cumpriu todo o
resto da programação ginasial e do científico. A essa altura da
vida, já era frequentador da roda boêmia de Fortaleza e, pelo
menos duas vezes na semana, acompanhado do seu amigo e
parceiro – notável violinista – Aleardo de Freitas, fazia
serenatas, conquistando amores diferentes pelos
desempenhos poéticos e românticos de suas composições.
Aos 25 anos, bacharelando em direito, compõe a “Valsa do
Rubi” para a cerimônia de formatura que, disseram as línguas
ferinas, não compareceu por haver esquecido a hora,
enquanto festejava, em um bar, bebendo com alguns amigos.
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Seu nome, já consagrado como compositor musical, letrista e
arranjador, constou da lista negra dos Integralistas de
Petrópolis, com vários outros cearenses ilustres, entre os quais
o Dr. Bié eo Professor Cláudio Martins.
Em 1940, após dois anos de namoro, casou com Djanira, irmã
de Humberto Teixeira (que, por residir no Rio de Janeiro,
embora cearense de Iguatu, não o conhecia pessoalmente).Em
junho de 1942 nasceu sua primogênita, Eva, e em dezembro
de 1943 veio ao mundo Lauro Filho, já residindo na antiga
Capital da República (Rio de Janeiro). De principio entregava
suas composições para a interpretação e gravação pelos
Vocalistas Tropicais e/ou 4 Ases e 1 Coringa. Dentre as muitas
gravações do início, poderia citar o batuque “Eu vi um leão” e
a marcha “ Eu sei o que é”, além dos sambas “Eis o meu samba”
e “ Nosso cruzeiro”. Com os “Vocalistas Tropicais” – vitorioso e
harmonioso conjunto cearense – lançou um novo ritmo,o
balanço,com a música “Balancê” -“oi balancê, balança/balança
pra lá e pra cá/ eu vou até de manhã só nesse balanciá”. Com o
sambista Ciro Monteiro, deixou a composição “Deus me
perdoe”, que foi gravada -“Deus me perdoe, mas levar esta
vida qu’eu levo é melhor morrer...”.
Com Orlando Silva, o cantor das multidões, gravou muitos
sucessos, tais como “Febre de Amor”, “Poema Imortal” e
“Quando dois destinos divergem” – “Acaso poderás dizer qual
de nós é o culpado/ e qual a razão de tudo ter desmoronado/
Nossa vida agora é um verdadeiro caos/ semeada de incrível
solidão/ e pontilhada só de pensamentos maus...”.
Em 1942, volta a Fortaleza, conhece e integra a Escola de
Samba, que foi batizada com o seu nome. É bom que frise: A
Escola de Samba Lauro Maia foi criada pelo músico
Canelinha, obviamente para conquistar o compositor que
sempre abiscoitava o 1º prémio, disputando pela “Escola de
Samba Prova de Fogo”. Em sua criação, a Escola de Samba
Lauro Maia contava em suas fileiras com o também pianista e
compositor Luiz Assunção. Desde a sua fundação até 1945 a
Escola de Samba Lauro Maia sempre foi vitoriosa.
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Passada a época carnavalesca, Lauro volta ao Rio de Janeiro
onde se emprega na Firma Irmãos Vitale – Editor de Música e também foi contratado pela Rádio Tupi, como arranjador e
orquestrador dos variados temas musicais dos seus programas
de estúdio. Além desses dois estafantes encargos, ainda firmou
expediente noturno – como pianista – com o Cassino
Atlântico. Fumava muito, bebia em demasia e se alimentava
pouco e mal. Confessava para seus amigos de boemia,
especialmente Chiquinho da Lapa, seu quase irmão, que
morria de saudades da sua terra. Com esse sentimento de
ufanismo, compôs:“Eu bem sei que é bem nosso/ o orgulho de
um gesto que eleva e seduz/ um gesto altaneiro de audaz
jangadeiro/ mandando que todo navio negreiro/ passasse bem
longe da Terra da Luz”.
Em 1947, ano de sua última visita a Fortaleza, já com a saúde
gravemente abalada, os dois pulmões invadidos pela
tuberculose, teve de retornar ao Rio para um internamento no
Hospital Santa Maria em Jacarepaguá, famoso por recuperar
pacientes tísicos. Debalde foram os esforços. No dia 05 de
janeiro de 1950, por coincidência data do trigésimo quinto
aniversário de Humberto Teixeira, às vinte horas e trinta
minutos, Lauro Maia faleceu.
Em 1952 - e eu estava lá - o samba intitulado “Lauro” foi
cantado e chorado por todos nós, no desfile de carnaval da
Escola de Samba Luiz Assunção:
“Lauro, eu vim lhe homenagear
Ah, se você fosse vivo
Pra ver sua escola passar,
Oh Lauro!’’.
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As fogueiras
ainda ardem

Muitas comemorações em torno da fogueira, alegria, muita
cachaça e outras águas mais ou menos ardentes; de repente,
num ímpeto irresistível, ela – uma bela jovem – jogou na
fogueira pistolões, busca-pés e bombas que trazia nas mãos.
Labaredas gigantescas surgiram da fogueira e atingiram seu
rosto, braços e tórax. Dores lancinantes, gritos agudos. Foi
levada às pressas ao Hospital de Pronto Socorro com graves
queimaduras; sua vida corria perigo.
Fui procurado pela família da paciente, pois ela havia sido
minha cliente em tempos passados. Insistia em ver-me.
Impressionei-me com o aspecto das lesões. A família desejava
saber se era necessária sua transferência para outro hospital.
Desaconselhei a remoção; tudo o que se podia fazer estava
sendo feito. Lembrei-me de sua vaidade e beleza. Formara-se
em Psicologia, mas não exercia a profissão; tornou-se gerente
de uma grande empresa. O consumo excessivo de bebidas
alcoólicas vinha alterando seu comportamento. Agora, no
leito do hospital, culpava-se pelo acidente provocado,
preocupada com as conseqüências de seu gesto de
irresponsável arrebatamento.
Dúvidas assaltavam seu espírito. Seria esse o seu destino?
Estaria escrito que esse acidente faria parte da história de sua
vida? Os conselhos da família tinham sido em vão.
Embriagara-se no prazer de viver em toda a plenitude, sem
limites; largara deveres religiosos e familiares. Julgava-se
elegante, saudável e bem remunerada; o resto pouco lhe
importava. Naquele momento, estava acometida por um
estranho medo, medo e remorso. Quase destruíra sua vida
num ato inconseqüente. Havia estado cega pelo orgulho,
imersa num período no qual predominara uma fogueira de
vaidades.
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Procurei acalmá-la. Perguntei onde estavam a coragem que
sempre demonstrara, o poder de reação, a vontade de vencer
obstáculos e transtornos da existência. O que lhe acontecera
poderia servir de incentivo para recomeço de uma nova vida.
Afirmei que há sempre um momento de verdade na trajetória
de cada um de nós. Ela me respondeu que sentia a alma esvairse do corpo. Perdera a vontade de viver.
Foi bem longo o período de sua recuperação. Depois da alta do
hospital conseguiu, na empresa, transferência para Recife.
Perdi-a de vista. Vez por outra, seus familiares davam-me
notícias dela. Estava bem, fizera plásticas e tratamentos
especializados. Na força espiritual, encontrara meios de vencer
os sofrimentos.
Anos se passaram. Reencontro-a e quase não a reconheço. Estava
sorridente, autoconfiante e vestida no fino da moda. Cicatrizes,
entretanto, eram visíveis. Explicou-me, que além do emprego,
dedicava-se a uma obra social: cuidava de pessoas que
apresentavam extensas cicatrizes de queimaduras e de jovens
que se perdiam no alcoolismo precoce, nas drogas e na
violência.
Estava feliz. Fizera de sua vida um ato de compromisso com
pessoas sofridas, a quem já faltavam esperanças de futuro.
Enfim, tentava apagar fogueiras que ainda ardiam em corpos e
almas de seus semelhantes.
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PIERRE
AUGUSTE
RENOIR

Pierre Auguste Renoir foi um importante artista plástico francês. Fez parte do
impressionismo e destacou-se por suas lindas pinturas. Nasceu em 25 de
fevereiro de 1841, na cidade francesa de Limoges. Morreu em 3 de dezembro
de 1919 em Cagnes-sur-Mer (cidade no sudoeste da França).
Já na infância demonstrou grande interesse pelas artes plásticas. Quando
criança trabalhou como decorador em uma indústria de porcelanas em Paris.
Com 18 anos, Renoir começou a pintar e decorar persianas e leques. Em 1862,
foi estudar na Academia de Belas Artes. Estudou também na academia do
pintor suíço Charles Gabriel Gleyre. Nesta academia conheceu outros artistas
famosos da época como, por exemplo, Claude Monet e Alfred Sisley. De Monet,
Renoir recebeu influência no tratamento da luz, sendo que o trabalho com as
cores foi influência recebida de Delacroix.
Seu estilo artístico era marcado pela presença de cores fortes e brilhantes,
texturas e linhas harmônicas. O sentimento lírico é outra característica
importante nas obras de Renoir. Em suas pinturas prevaleceram as formas
humanas individuais, grupos de pessoas e paisagens.
Sua primeira exposição artística ocorreu em Paris, no ano de 1864. Porém, não
conseguiu muito reconhecimento. O reconhecimento veio somente em 1874,
durante a primeira exposição de artistas da nova escola impressionista. Em
1874, sua pintura Le Moulin de la Galette foi reconhecida como uma grande
obra de arte impressionista.
A carreira artística de Renoir foi consolidada com a exposição individual
realizada em Paris, na galeria Durand-Ruel, no ano de 1883.
Os últimos 20 anos de vida, Renoir sofreu com sua saúde. Portador de uma
doença articular (artrite), o artista continuou pintando com dificuldades.
Amarrava o pincel em seu braço para poder realizar suas obras. Mesmo assim,
criou trabalhos ricos e importantes.

José de
Sousa
Saramago
Portugal
16 Nov 1922 // 18 Jun 2010
Escritor [Nobel 1998]

“No fundo, todos temos
necessidade de dizer quem
somos e o que é que estamos a
fazer e a necessidade de
deixar algo feito, porque esta
vida não é eterna e deixar
coisas feitas pode ser uma
forma de eternidade.”
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