Cristais Quebrados

Rilvan Batista de Santana
Ano 2016

1

Apresentação

O escritor realiza-se à medida que é lido e se ele não é lido, ele não é motivado
produzir, porém, pior de que sua obra não ser reconhecida, é não poder publicar o seu
trabalho intelectual em livro tradicional. É cada vez mais caro fazer um livro impresso,
as produções independentes ficam mais distantes do escritor de parcos recursos
financeiros, hoje, as antologias substituem o livro de um único autor, as despesas de
impressão, de edição e distribuição de um livro, são compartilhadas com vários autores
e custo menor.
Porém, com o advento da informática e da internet, ficou mais fácil produzir
ideias e publicar livros em forma de E-Books ou E-Livros, que são livros virtuais de
qualidade e veiculados para um mercado que não se pode medir de tão grande. Essas
empresas de comércio eletrônico, além de divulgar o livro para o mundo, elimina o
atravessador e os pontos de venda, além de disponibilizar uma biblioteca num pen drive
de 16 GB ou 32 GB do tamanho de um batom.
Estou entre os autores que até hoje, só publiquei dois livros em editoras
tradicionais, algumas participações em antologias, o restante dos meus textos, eu os
publico em sites e empresas que vendem produtos eletrônicos. Todos os dias, rezo a
Deus por ter alcançado este Século de revolução tecnológica informatizada. Hoje, a
robótica auxilia e é condição sine qua non na automação de toda a atividade científica,
lúdica e atividade de prazer.
Caro leitor, eu selecionei vários textos e os coloco, aqui, para sua leitura,
apreciação e crítica. São contos e crônicas, não obstante me preocupar com a língua
portuguesa, suas técnicas de redação e estruturas de textos, superestimo a criatividade.
A criatividade é o cerne principal de qualquer obra de ficção. Se a obra não prende o
leitor, não desperta sua curiosidade, se a história não é bem contada, são de somenos
importância as regras e as técnicas da gramática.

O autor
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Relação de Textos:
- Cristais Quebrados (conto)
- O agregador (crônica)
- Luíza (conto)
- Angústia de poeta (crônica)
- O pequeno cajueiro (conto)
- O crime do pastor Silas Petrov (conto)
- O triste fim do homem (crônica)
- A mulher tem arte (conto)
- A saga de um professor (crônica)
- Alf, o demônio (conto)
- Alf, o demônio II (conto)
- Franga saradona (conto)
- A cobra e o teiú (conto)
- João Victor e o mundo encantado (crônica)
- Educação e aprendizagem (crônica)
- Chat mal assombrado (crônica)
- Eu não gosto de Félix (crônica)
- Desejo mórbido de imortalidade (crônica)
- João “Zabelinha” (memória)
- O retrato (memória)
- Mãe Anastácia (conto)
- Otelo de Akira (conto)
- O cadáver (crônica)
- Maria Clara (conto)
- Zé Urubu
- Os sinos dobram no Natal
- A vida não é uma missão
- O poeta
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- Ser ou não ser
- Factoides políticos
- Desejo de matar
:
Cristais Quebrados
R. Santana

Doutor Fernando D´Angelo Consetti jamais desconfiou de sua esposa Maria
Eduarda, ambos tinham cumplicidade de vida invejável, ambos se amavam, ambos eram
referências de casamento, ambos eram presenças obrigatórias nos eventos sociais e
ambos se completavam com o amor das filhas Milena e Mariana. Porém, o destino faz
surpresa que a razão condena, naquela noite, enquanto Maria Eduarda dormia, o médico
Fernando Consetti, impulsionado por estranha curiosidade, pegou seu celular, no canto
do sofá, e começou bisbilhotar seu Whatsapp:
“O nosso segredo está cada dia mais insuportável... Fernando e as meninas têm
que saber, não dar mais para esconder, senão vou à loucura!”
“Depois que te encontrei, lamento o tempo que tivemos longe um do outro,
quero dizer ao mundo quanto tu és importante em minha vida.”
“Calma! Calma! Depois da formatura das meninas, irei dar um jantar de
apresentação, é difícil viver nessa farsa, todos irão nos compreender...”
“Posso comparecer à festa de formatura de Milena e Mariana?”
“Não! Como iria lhe apresentar?”
“Soube que será uma festa de arromba... ninguém daria por mim!”
“Sim!”
“Então?”
“Fernando é muito perspicaz...”
“Mas não me pedirá identificação!”
“De jeito nenhum!”

Naquela noite, Fernando Consetti não mais pregou os olhos, relutava em
acreditar que sua amada esposa o estivesse traindo, mas o diálogo e as imagens do
Whatsapp não lhe deixavam dúvidas: Maria Eduarda estava lhe traindo com um homem
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bem-apessoado e muito mais novo! Agora, ele tinha as respostas de suas saídas pra
visitar uma pobre tia paterna do outro lado da cidade, que Maria Eduarda resistia lhe
apresentar com pretextos estapafúrdios.
Quando ele a conheceu seu pai já havia morrido. Sua mãe possuía uma pequena
lanchonete e Maria Eduarda estudava faculdade de enfermagem, 27 anos atrás. Ambos
se amaram e se apaixonaram nos primeiros encontros, simbiose de sentimentos. Ambos
com trabalho e determinação construíram um patrimônio considerável e mais
importante do que o material, construíram uma família linda.
Daquela noite em diante, Fernando Consetti de comportamento alegre,
brincalhão, otimista, tornou-se sério, taciturno e arredio. Já não ficava nas refeições
conversando abobrinhas ou conjeturando projetos com a família, sentava-se mudo e saía
calado, quando Milena e Mariana cutucavam-no com o objetivo de lhe envolver nas
conversas de família, ele era econômico nas palavras:
- Paizinho, já contratou o “Buffet” para nossa festa?
- Sim! – então:
- Já contratou o mestre de cerimônias?
- Não! – as meninas aflitas:
- Ainda não contratou o mestre de cerimonias, paizinho!?
- Não se preocupem...
- Sugerimos-lhe o jornalista Egydio Antonelli!
- Tá!
Suas filhas conversavam e tergiversavam, às vezes, sobre coisas que não lhes
diziam respeito, a exemplo da bebedeira do vizinho, o sortudo da Mega-Sena, Bill
Gates, etc., mas ele não falava nem rosnava. Sisudo estava e taciturno continuava, nada
lhe cheirava nem fedia, um estranho no ninho.
Maria Eduarda não sabia mais como lhe agradar, pois o homem gentil,
carinhoso, amável, de antes, quase não lhe dava uma palavra, substituiu a doçura pela
rudeza, as palavras lhe saíam de estucadas, atropeladas, quase inaudíveis, com raiva,
deixando-a apavorada, aí se refugiava no quarto em choro contido e pressentimento
ruim.
Pressentia que o marido havia descoberto o seu segredo e se perguntava:
“Como?”, “Será que me seguiu?”, “Será que foi no celular?”, “O celular tem senha, e o
trago com cuidado. Será que ele realmente descobriu? Não vejo como?...”
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Uma força estranha brotava dentro de si, pressentia que algo sinistro estava pra
acontecer... O quê? Não tinha resposta. Esperava que todos lhe compreendessem, pois
Carlos Eduardo não carrega culpa, ela sim, escondeu de Fernando Consetti, das filhas e
da sociedade que tinha outra pessoa em sua vida, portanto, era a única responsável por
ter escondido das pessoas queridas o que não se esconde: o amor maior! Jurou pra si
que depois da formatura, revelaria o que já deveria ter sido revelado fazia tempo e não o
fez por falta de coragem.
Maria Eduarda conhecia bem seu marido, talvez ele resistisse, por amor próprio,
no primeiro momento, porque ninguém gosta de ser enganado, porém, com o tempo, ele
assimilaria tudo mais do que os outros, pois sabia que Fernando Consetti é mais coração
do que razão. E o bom coração não alimenta ódio, mágoa, desprezo, ou, ressentimentos
menores. Por isto, estava decidida por um fim naquela situação que lhe tinha dado o
destino.
Milena e Mariana amavam sua mãe, mas o prato da balança pendia mais pra o
pai. Ele desde cedo cuidou delas com cuidados extremos: do banho ao penteio dos
cabelos. Nas reuniões da escola, ele mais do que a mãe, era presença constante.
Qualquer folga no trabalho, saía e se divertia com as filhas, na rua, nos jardins, nos
parques de diversão, nas brinquedotecas, sempre com as filhas, por isto, a situação atual
deixava as moças preocupadas, aguardavam a formatura pra colocar os pontos nos ís.
A deslealdade da pessoa amada talvez seja o sentimento mais pérfido do ser
humano. Ninguém gosta de ser traído... A traição transforma o amor em ódio, destrói
todos os sentimentos bons alimentados por uma pessoa ao longo da vida, até o traidor
não justifica sua traição, mesmo em graves circunstâncias, o segredo mais pérfido, o
mal absoluto, a verdade liberta.
Maria Eduarda transformou o amor de Fernando Consetti em ódio, o tempo seria
o bálsamo para fechar todas as feridas, mas até lá, a deslealdade e o ódio deixariam
muitos corações despedaçados, mágoas e decepções eternas. Todavia, juízos
precipitados causam danos e injustiças irreparáveis.
A mansão dos Consettis parecia coisa de cinema: iluminação direta e difusa (em
alguns ambientes), garçons espelhados por todos os cantos, cadeiras e mesas espalhadas
à borda da piscina, cozinha repleta de servidores para que tudo fosse a contento, na
parede frontal, um grande banner exibia as imagens de formandos de Milena e Mariana,
Fernando Consetti se desdobrava em gentileza para ser um anfitrião perfeito e Maria
Eduarda, toda graciosa, vestida à moda de Grace Kelly.
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Não se podia reclamar do “Buffet”, comida e bebida de qualidades aos montões,
os garçons se esmeravam no atendimento.
Música para todos os gostos, a Banda “Xis” se revezava com dois vocalistas: um
com música jovem, popular; o outro, com música menos popular, afeita para homens e
mulheres cinquentões.
O jornalista Egydio Antonelli cerimoniava com competência, nada saía da pauta,
um vídeo lhe ajudava contar a trajetória de vida dos formandos, ambas tinham lutado
pra chegar até ali, porém, os pais tinham sido decisivos, mas num trecho do
depoimento, ambas destacaram a dedicação especial do pai.
A certa altura da festa, Egydio convidou os pais para falar, Maria Eduarda foi
sucinta: elogiou as filhas, agradeceu aos presentes o comparecimento e elogiou o
marido. Fernando Consetti fez um discurso:
“Senhores e Senhoras”:
“Os pais se realizam no sonho cumprido de seu filho. Quando o destino frustra
esse sonho não sofre somente o filho, os pais sofrem mais do que o filho, hoje, o destino
está do nosso lado, Milena e Mariana realizaram seus sonhos.”
“Embora ficasse lisonjeado com a fala de minhas filhas, não fui mais que minha
esposa nessa caminhada, pois se não fosse seu trabalho administrativo no hospital, nas
fazendas, na lida doméstica, no seu apoio emocional, jamais eu teria desempenhado
bem o papel de paizão! Maria Eduarda é guerreira, é companheira e mãe estremada.”
“Portanto, nós queremos agradecer a presença de todos os amigos e amigas nesta
festa, nossa felicidade, agora, nunca será empanada no que possa vir no futuro”
“Muito obrigado, que Deus lhes pague... E, Parabéns para Milena e Mariana!”

Às 3 h: 30 min do dia seguinte, os convidados deixaram pouco e pouco a
mansão dos Consettis, a festa foi encerrada.

12 horas depois:

Os empregados da mansão dos Consettis estranharam os patrões dormindo
àquela hora, evidente que a festa de formatura terminou de madrugada, mas não era
costume o casal dormir até tarde, festa ali era constante e os patrões acordavam sem
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prejuízo de suas atividades de trabalho, naquele dia, os ponteiros do relógio marcavam
15 h:30 minutos, nada... Então, eles levaram suas preocupações pra Milena e Mariana.
A surpresa e o pavor tomaram conta de todos: Fernando e Maria Eduarda
abraçados na cama e a caminho da eternidade... Tudo estava em seu lugar, exceto dois
cálices de cristais quebrados!

Um mês depois:

Cedo ainda, o mordomo anuncia a presença de um moço às herdeiras Consetti:
- Ele deseja falar com as senhoritas!
- Quem é? – apresentou-lhes um cartão onde se lia: “Carlos Eduardo N. Souza Engenheiro Civil”
- Mande-o entrar! – minutos depois:
- Meus pêsames!
- Obrigado! – responderam ao mesmo tempo Milena e Mariana e completam:
- Deseja o quê?
- Meu nome é Carlos Eduardo... – interromperam-no:
- Lemos o seu cartão!
- Eu sou filho... filho... filho... – desembuche rapaz!
- Eu sou filho bastardo de Maria Eduarda Nascimento Consetti!
Elas desabaram em choro, e choraram... Compreenderam que aquele segredo
mantido por sua mãe por mais de três décadas, fez de seu pai vítima e assassino-suicida!
Jamais a perdoariam...

Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons
O agregador
R. Santana
Segundo o Aurélio, pai dos “burros”, agregar é reunir, congregar, acumular e
associar. Quem não agrega, desagrega... O agregador é diferente do líder, este, nem
sempre agrega, Hitler e Napoleão, por exemplo, foram líderes de seu povo, mas
desagregaram países e continentes, o agregador não impõe, põe, ele não se faz aceitar, é
aceito.
O desagregador destrói, o agregador constrói. O desagregador desestabiliza, o
agregador estabiliza. O agregador estabiliza o ambiente, o desagregador o desestabiliza.
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O agregador sempre de bem com a vida, o desagregador é um indivíduo de
personalidade ciclotímica, ora deprimido, ora exuberante.
Pegando carona no episódio Domingos Montagner, segundo depoimento dos
seus colegas, era um agregador, por onde passava, deixava saudade: família, amigo,
sorridente, generoso, elegante, nobre, modesto e sociável. É sabido que quando se
morre, mesmo o inimigo, não se tripudia sobre o cadáver, guarda-se o melhor de sua
memória, porém, quando a pessoa é de má índole, perdoa-se, mas não se acende vela
nem deixa saudade, o menos polido diz: “... já vai tarde pra os quintos do inferno”.
Nenhuma entidade pública ou empresa privada é desenvolta quando o dirigente
é desagregador, os prepostos, inconscientemente, não produzem quanto se fosse dirigida
por um líder, um agregador, pois o desagregador, naturalmente, é egoísta, manipulador,
autossuficiente e arbitrário.
O papel do agregador numa entidade pública ou empresa é diferente, ele procura
juntar todos os indivíduos com o mesmo objetivo, para isto, administra os dissidentes,
delega poder, compartilha as tarefas e promove um ambiente funcional de segurança e
psicológico de paz.
Porém, o líder e o agregador não se forjam na escola, conta a lenda que Gengis
Khan e Maomé eram analfabetos; o primeiro, unificou a Mongólia e estendeu seu
domínio até a China no ano 1162, uma área equivalente três vezes o Brasil; o segundo, é
o Jesus Cristo dos muçulmanos. A educação pode ilustrar o líder ou o agregador, mas a
disposição psicológica é inata, ambos nascem pra liderar, o ambiente e a educação dão o
toque final.
A diferença do líder e do agregador, é que o agregador sempre usa o bom senso,
enquanto o líder, às vezes, usa o contrassenso. Mas ambos são importantes pra História
da Humanidade.
Não é tarefa fácil agregar, principalmente, cabeças pensantes, pois cada um
enxerga o mundo de acordo os seus princípios morais e suas convicções ideológicas. É
comum alguém dizer que os governantes preferem o povo ignorante, pois é mais fácil
de liderar, agregar, enquanto o povo letrado, pensante, é difícil enganá-lo, este não tem
nada de tolo.
Portanto, é condição necessária que o povo seja instruído, educado, assim, irá
conter os falsos líderes e os desagregadores, povo ignorante, é povo que se deixa levar,
“Maria vai com as outras”, não possui discernimento aguçado, age mais com o coração
do que com a razão. O homem ignorante só pensa em si, nas necessidades imediatas, ao
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passo que, o homem de conhecimento não pensa só em si, mas o que é bom para todos,
o que será bom para seus filhos e seus netos.
O processo político partidário eletivo é o único instrumento democrático que
temos para separar o joio do trigo, o bom do ruim, o honesto do desonesto, o
empreendedor do não empreendedor, o líder do falso líder e o agregador do
desagregador.

Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons

Luíza
R. Santana
Nós tínhamos a idade da inocência. Os nossos olhos expressavam o que era
proibido aos nossos corpos. Não nos tocávamos, exceto, quando sua mãe falhava no
zelo. A “Escola Sagrado Coração de Jesus” era o nosso dia a dia. Lá estudávamos, lá
aprendíamos o conhecimento dos livros, lá, eu e Luíza brincávamos de amor, lá, a
professora Name, sua mãe, cuidava de nosso futuro.
Hoje, lembro-me a dedicação de Luíza nos estudos, não obstante sua mãe ser
nossa professora, ela estudava com gosto, desenvolta em todas as matérias, com
exceção da aritmética. Sua dificuldade em tabuada levava-me, a contragosto, usar a
palmatória em suas mãozinhas nas sessões de sabatina de vez em quando, pois eu tinha
mais facilidade nessa matéria mais do que nas outras. Certa feita, sua mãe deu-me meia
dúzia de bolos para aprender usar a palmatória: “... é assim que se bate!”, Luíza chorou
por dó e sentimento de culpa, eu chorei de ódio da professora Name.
Sua mãe relaxava o cuidado com Luíza em acontecimentos especiais: 7 de
Setembro, competições esportivas, representações teatrais de Natal, da Semana Santa,
eventos comunitários de arte e cultura, mas esperávamos ansiosos as festas juninas,
professora Name curtia o forró, todos os anos, contratava um marcador para formar e
desenvolver as quadrilhas juninas e, no dia de São João, a escola abria para
comunidade.
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A dança junina é freudiana, o instituto sexual fica à flor da pele, os cavalheiros
dançam quase colados às damas, quanto mais desenvolto for o corpo, maior é o
desempenho do par, o cavalheiro arrasta a dama pelo salão com leveza e requebro, o
tempo da música é demorado, nenhum casal se destaca, todos os casais são
contemplados pelo som gostoso do forró e do baião, os pés acelerados e de forma
regular, dão o ritmo da dança.
Marcar a quadrilha exige experiência e conhecimento, o marcador é o maestro
da dança, todos os atos estão sob seu comando, ele não usa a batuta, mas usa os
“comandos” que regem os movimentos dos dançarinos com harmonia e graça.
Eu ficava em frente à Luíza na fila dos homens, ela, na fila das mulheres,
esperávamos, somente, o primeiro comando pra começar e quando o marcador gritava
“balancê”, o corpo começava balançar, em ritmo alternado, ora homem, ora mulher,
quando ele gritava “en avant” todos caminhavam avante com os braços balançando e
voltávamos aos nossos lugares quando ouvíamos o comando: “returner”.
No “tour”, eu abraçava Luíza na cintura enquanto isto, ela colocava o braço
esquerdo no meu ombro e girávamos para direita. No ritmo da dança, os cavalheiros
cumprimentavam as damas e as damas os cavalheiros. Na quadrilha junina, as evoluções
são várias: primeiras marcas no centro, grande passeio, troca de damas, troca de
cavalheiros, o túnel, “en avant tour”, o caminho da roça, caracol, desviar... Divertíamonos muito, quando o marcador gritava: “olha a cobra”, “é mentira”, aí os grupos se
refaziam do susto.
Após formar grandes rodas, em galope, sempre no ritmo da dança, os
cavalheiros e as damas despediam-se, encerrava-se a quadrilha, os músicos continuavam
tocando e o espaço era liberado para os adultos dançarem, enquanto, eu e Luíza
aproveitávamos o descuido de sua mãe, às escondidas, íamos “namorar”.
Luíza não gostava de fogos, tinha um medo mórbido de bombas, quando
insistíamos, ela se aventurava soltar “chuvinhas”, traques, “cobrinhas”, ou seja, fogos
que não ofereciam riscos explosivos. Eu não gostava nem destes fogos, uma “cobrinha”
tinha invadido minha bota e me deixou com o pé queimado por algum tempo. No São
João, gostávamos mesmo de dançar, comer canjica, bolo de tapioca, milho verde e,
quando os adultos deixavam, tomávamos dois dedos de licor de jenipapo, de cacau, ou,
nos empanturrávamos de doces.
Ah, bons tempos eram aqueles, tempos de inocência, acreditávamos em nossas
juras de amor sem pejos, nós não éramos o dono do mundo, mas éramos filhos de Deus,
11

o dono. Tudo era cor de rosa e o ceu de brigadeiro, a maldade passava distante da gente,
a dor e o sofrimento não eram nossos aliados. Em casa, nossa preocupação maior, era
realizar as tarefas escolares de Name, a vida valia a pena...
Não nos beijávamos, aliás, não conhecíamos o beijo com gosto de sexo dos
adultos, conhecíamos, somente, o beijo como expressão de afeto dado na face, quando,
eu e Luíza demos a nossa primeira “bitoca”, nos sentimos culpados, uma mistura de
prazer e pecado ficaram em nossas mentes por algum tempo.
Eu amava Luíza, amava sua inocência, seu jeito meigo, sua voz delicada, seus
cabelos cor de mel, e, amava sobremaneira suas mãos... Mãos cor de jambo, mãos
delicadas, mãos de dedos compridos e unhas aparadas, cor de rosa, mãos inteligentes,
mãos divinas, mãos de deusa.
A “Escola Sagrado Coração de Jesus” ficava num princípio de bairro, onde havia
mais mato do que casa, com muitas árvores esparsas, no recreio, os mais velhos iam
brincar futebol no campinho da escola, os pré-adolescentes iam brincar embaixo de
árvores frondosas, eu e Luíza ficávamos entre os últimos, os últimos, pois ficávamos a
sós, ali, embaixo de uma jaqueira ou um pé de jambo, trocávamos juras de amor eterno,
então, brincávamos de médico, marido e mulher, ou, pais ardorosos:
- Amor, que é de Juninho?
- Foi jogar bola com os vizinhos!
- Mas... ele é pequeno, vai se machucar...
- Oxente querido, Juninho é um rapazinho... – ou, brincávamos de médico:
- Doutor... uma dorzinha no coração... – eu colocava o “estetoscópio” no peito...
- Mas... seu coração está batendo normal, senhora! – Luíza retrucava:
- Doutor, este aparelho está ruim, ouça o meu coração! – deitava a cabeça no seu
peito...
- Senhora... o coração contou-me que seu mal é de amor!...
- Que coração abusado, doutor?... – arrependia-se:
- Coitado... ele deve ter razão... tem cura doutor?
- Sim!
- Prescreva o remédio já, doutor!
- Aqui, não!
- Onde, doutor?
- No hospital!
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- Pois, leve esse coraçãozinho pra lá, doutor! – enlaçava Luíza e levava-a pra
outro ponto mais escondido da jaqueira.
- E agora, doutor?...
- Deixe de pressa, senhora!...
Amor infinito, juras eternas, inocência sempre, maldade exorcizada, carinho
sublime, momentos eternos, felicidade sem fim, eu e Luíza, Luíza e eu...

Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons

Angústia de poeta
R. Santana
Fazia tempo que o poeta Kiko Salles angustiado se debruçava sobre suas
medalhas na mesa quando sua mulher de forma afetiva, mas dura, chama-o pra cama:
- Meu velho, o tempo está frio, vamos dormir! – ele não responde, ela insiste:
- Cuidado com sua bronquite!
- Sara, não me apoquente, não vês que estou refletindo!?
- Os poetas vivem no mundo da lua... – brincou.
- Não brinca, Sara!
- Meu velho, tristeza não paga dívida, a saúde vem antes, sem a saúde ninguém
produz, portanto, vem pra cama homem! – ele continuou onde estava.
Kiko Salles já estava acostumado com Sara, muito tempo de convivência não
mudou sua natureza prática, ela lê como ninguém, sua produção literária, gosta dos seus
contos infantis, não gosta de seus poemas, ela adora suas crônicas, principalmente, as
crônicas do passado, dos seus amigos de infância, as situações vividas pela família e as
crônicas que Kiko fala da mãe, por exemplo, são poemas em prosa e Sara goza de
prazer em lê-los.
Porém, ela é prática, mulher de ação no trato com os serviçais e com a vida,
sensível, mas não a ponto de deixar de dormir uma noite fria como aquela por questões
literárias. Não entende aquelas brumas do marido, de quando em vez, ele refugiava-se
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em si mesmo, deprimia-se, demorava sair do estado de “catarse” e voltar ao cotidiano,
mas isto ocorria com frequência quando algum crítico de expressão literária lhe era
severo.
Naquele dia, Kiko Salles não se angustiou em vão, havia sofrido o maior
desapontamento que um artista da palavra pode passar: o não reconhecimento público, a
prova in loco de não ser lido. Ele havia sido convidado para abrir o seminário de
“Literatura do Sul da Bahia” promovido pelo “Colégio Estadual Zeus” e quando o
diretor o apresentou como o poeta vivo mais importante da região, o entusiasmo do
auditório foi nenhum, não houve vaias, mas um silêncio acusador, ninguém o
reconheceu nem pelo nome nem pela presença. Não se soube depois se a saída
espirituosa do diretor atenuou o constrangimento do poeta, mas justiça lhe faça que
tentou: “Prezados alunos, o CEZ irá premiar 5 alunos inscritos em 1000, no final do
seminário, que apresentar melhor resumo biográfico do nosso convidado. O primeiro
prêmio, um “Computador”; o segundo, um “Celular”; o terceiro, o mais novo “Aurélio”;
o quarto e o quinto, um DVD com as questões do ENEM dos últimos três anos. Nunca
mais ninguém daqui, vai ignorar o poeta Kiko Salles!” – deu-se início ao congresso
cultural.
Naquela noite, enquanto Sara dormia, ele refletia sobre sua atividade produtiva
literária, além de poemas, fez ensaios, novelas, crônicas, contos, contos infantis, e
romance, por isto, não compreendia não ser popular em sua cidade, cidade que tantos
versos lhe foram dedicados, tantos trabalhos literários divulgam seu nome. Agradeceu,
mas não gostou do arranjo do diretor do colégio de ensino médio CEZ, a emenda foi
pior do que o soneto, salvo se o concurso de sua pequena biografia já estivesse
programado. Tranquilizou-se depois com o pensamento objetivo de Sara: “Meu velho,
nenhum profeta é reconhecido plenamente onde nasceu, Jesus Cristo não é unanimidade
em Israel”.
Embora Kiko Salles seja septuagenário, é alto, forte e, fisicamente está bem, não
apresenta fraqueza intelectual próprio da velhice, produz como moço, não faz muito
tempo, publicou seu único romance. Todavia, seu humor não é mais o mesmo, seu
estado de espírito é instável: ora bem humorado, ora mal-humorado. Porém, as más
línguas sustentam que o seu mau humor é histórico, não chegou com a velhice, quando
moço teve fama de intratável, despótico, egoísta e autossuficiente.
Alguns dias depois do episódio CEZ, o poeta voltou apresentar comportamento
estranho: nervoso, taciturno, inapetente, leitura compulsiva, escrita frequente, desleixo
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pessoal e rabugento. A boa Sara já estava acostumada aos transtornos psicossomáticos e
às ansiedades sem motivo ou quase sem motivo do marido, sua intervenção era
providencial, no início, ele resistia lhe contar suas angústias, na casa do sem jeito, abriase como macaxeira e desembuchava seus ressentimentos:
- O filho da puta da RBS não quer publicar o meu romance!
- Se você bancar o livro?
- Sara, que proposta estapafúrdia! Além de produzir, eu vou bancar o livro?
- Manuel Bandeira, Fernando Pessoa e Monteiro Lobato bancaram seus livros...
– Kiko Salles explodiu:
- Endoideceu Sara? Quem lhe contou essas maluquices?
- Li em algum lugar!...
- Ah ah ah... – Sara não gostou:
- Não deboche!...
- Não estou debochando, mas não deixa de ser risível, tu entendes de literatura o
que entendo de missa!
- Deixe de ser presunçoso! Eu sou pedagoga e boa leitora, além de conhecer
toda ginástica que faz para publicar seus livros, sempre sua produção foi independente e
o Editor: $$$.... – Kiko Salles levanta o braço...
- Vai me bater!? Faça isto e o mundo vai conhecer o grande embuste da
literatura baiana! – Kiko Salles cai em si, pede-lhe desculpa:
- Perdoe-me, foi um gesto insensato, não irá mais acontecer!
- Acho bom... Juízo homem!
Kiko Salles encerra-se no quarto de visitas e só saiu de lá dois dias depois, sem
comer e beber, com ajuda dos filhos e da própria Sara.

Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons
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O pequeno cajueiro
R. Santana

Ele tinha um pouco menos de três metros de altura, aliás, sua altura não passa de
palpite, apenas, sabíamos que dentre todos os cajueiros da chácara, o nosso era o menor,
o mais aconchegante, o mais estimado, aquele que alimentava as nossas fantasias, os
nossos sonhos, as minhas esperanças e as esperanças da minha prima Gilcélia, às vezes,
passávamos a tarde ou a manhã embaixo do cajueiro brincando de “casinha”, de
“médico”, de “carrinho de madeira”, de “boneca”, então, trepado nele gozando a
paisagem, ou, trotando-o como um cavalo, o cajueiro parecia gostar de nossas
brincadeiras, o cajueiro parecia gostar de dois pirralhas de 8 e 9 anos de idade.
O nosso pequeno cajueiro nasceu na chácara do meu avô João Zabelinha,
cresceu lá e ainda está lá no Coqueiro, na cidade sergipana de Lagarto. Hoje, ele está
maior e mais robusto, mesmo com o tempo, não perdeu o viço e a boniteza: frondoso,
tronco forte, rijo, galhos compridos, brotos que nascem ao redor, folhas esverdeadas,
amareladas e avermelhadas.
No inverno chorava sempre e as lágrimas escorriam em suas folhas. No outono,
ele curtia a temperatura amena, mas amarelava de medo de perder essa temperatura
suave; vinha o verão, ficava irrequieto, ardiloso, vivo, alegre e provocante, e quando a
primavera chegava, abria-se para vida e reflorescia e brotava vida por todos os lados e
sorria pra natureza.
O sol sinalizava meio dia e Gilcélia, arteira, improvisava o nosso almoço
embaixo do nosso pequeno cajueiro: os pratos de esmalte, as colheres, os garfos e o
feijão eram trazidos de sua casa; a farinha, o arroz, a carne e a cabaça de água potável
eram trazidas da casa do meu avô, a minha casa. Depois do almoço, refestelávamo-nos
no seu tronco e com voz desafinada, nós cantávamos “Cajueiro” de Jackson do
Pandeiro:
Cajueiro
Cajueiro, êê, cajueiro ê-á
Cajueiro pequenino
Todo enfeitado de flor
Eu também sou pequenino
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Carregadinho de amor.
Tradicional cajueiro
Dos meus avós traz lembrança
Testemunha evocativa
Dos meus tempos de criança.
O cajueiro não dá coco
Coqueiro não dá limão
O amor quando é de gosto
Não produz ingratidão.
Cenário de festa contemplado lá de cima pelo nosso pequeno cajueiro, talvez a
gozar de nossas invencionices, de nossas estripulias, do nosso amor, das nossas vozes
desafinadas, de nossa ingenuidade, de nossa inocência... Eu batia o pé que nosso amigo
entendia-me, Gilcélia me chamava de maluco, então, na casa do sem jeito, eu a
desafiava:
- Eu vou lhe pedir o maior caju... – ela interrompeu-me:
- O quê? Tu estás maluco, onde já se viu o cajueiro lhe dá caju? – não me fiz de
rogado:
- Meu pequeno cajueiro! Meu pequeno cajueiro! Meu pequeno cajueiro manda
um caju pra mim! – não se sabe se coincidência, o caju despencava no chão.
Ó Deus! Ó Deus! Quê razão Tu fizeste de mim um homem? Porque Tu não me
deixaste menino? O tempo não recua e os momentos de felicidade também, já que não
sou mais menino, Vós não apagues de minha alma esses momentos de criança e permita
que minha alma goze essas recordações sempre! Que elas sejam eternas enquanto um
sopro de vida me restar!...

Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons

17

O crime do pastor Silas Petrov
R. Santana

Ali está o cadáver no caixão sobre a bancada de mármore. Cadáver que ontem
foi uma linda jovem de 21 anos de vida. A família Petrov já não tinha mais lágrimas
para chorar a morte de sua filha Raissa, se o casal não fosse religioso, a dor seria maior,
pois é lancinante a perda de um filho, ainda mais quando o filho é único e boa
índole. Larissa era o mimo da família Petrov, bonita por fora e por dentro, estudiosa,
líder de nascença, amiga de todos e admirada por todos. Ultimamente, estagiava num
escritório de advocacia, estudava pra ser advogada, sonhava um dia ser juíza.
Silas Petrov a encontrou estirada na cama, com marcas de esganadura,
esgoelada, e nua abaixo da cintura. Não havia sinal de arrombamento na casa, a porta
da frente estava fechada no trinco. Afora a desordem no quarto da vítima, a televisão
ligada e alguns livros espalhados no tapete da sala, tudo estava em ordem. O assassino
não simulou roubo nem deixou vestígio aparente de sua identidade. A polícia técnica
periciou e vasculhou a residência e o corpo da moça levado para o IML para exames
mais apurados.
Raissa tinha muitos admiradores. Namorado nenhum! Ela brincava que não
queria problema afetivo em sua vida, que as relações conjugais quase sempre são
conflituosas: o amor é arrebatado na juventude, acomodado na maturidade e esquecido
na velhice. Ela prezava a amizade dos amigos, das amigas, dos parentes e o amor
infinito dos pais.
Não era de curtição, festas somente as de sua igreja, seu gosto musical era
gospel. Seu hobby principal era a leitura. Quando ela tinha um bom livro, trancava-se
no quarto e não saía de lá enquanto não o lesse da primeira à última página, por isto, a
turma da faculdade apelidaram-na carinhosamente: “Lepisma Saccharina” que é a traça
de livros.
Foi de grande comoção o crime de Raissa, de revolta, e, difícil de solucionar,
porque não havia suspeito imediato, todos de sua intimidade eram suspeitos. Ela não
possuía inimigos declarados, foi grande o número de amigos, conhecidos e não
conhecidos no velório e no seu sepultamento, todos consternados, todos com grande
pesar.
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Silas e Natasha, os pais da vítima, estavam absorvidos em seus pensamentos ao
lado do caixão, de quando em vez, passavam a mão no rosto e nos cabelos da filha e
resmungavam palavras ininteligíveis, mas para o dotado de agudeza de espírito, lia nos
lábios que eles clamavam por justiça e queriam entender o motivo de tanta maldade, de
tanta brutalidade, de tanta desumanidade.
20 dias depois:
- Eu não matei sua filha!!! – gritava o jovem Marcelo com as mãos e os pés
amarrados no meio da noite em lugar deserto.
- A polícia diz que sim!
- É mentira! – recebeu um safanão na cara, mas continuou:
- Fui liberado pelo juiz por insuficiência de provas ou não?
- O seu advogado foi convincente. A polícia está no caminho... – começou
enumerar as provas:
- As marcas de suas digitais estavam em vários lugares lá em casa, seu RG
dentro de um dos livros de Raissa, o registro pelas câmaras da rua de sua entrada e saída
de minha residência. Mais provas do que essas?
- Não nego que estive em sua casa naquele dia. Nós éramos colegas de
faculdade, do curso de direito, fui lá para Raissa me orientar numa prova de Direito
Penal, portanto, as minhas digitais estavam espalhadas por alguns lugares da casa, só
não soube explicar para polícia o paradeiro do meu documento de identidade, quanto às
câmaras, elas registraram a minha entrada em sua casa às 20 horas e minha saída antes
das 22 horas, Raissa foi assassinada na madrugada daquele dia... – foi interrompido por
Dimitri, irmão mais novo de Silas:
- Atire logo neste falastrão, Silas!
- Calma Dimitri, eu quero vê-lo bufar de medo, implorar pra não morrer,
confessar por que matou minha filha, antes de seu último respiro!
- Não vou lhe implorar... Sou inocente!
- Não vai confessar nem pedir perdão!?
- Não! – levou uma bofetada de Dimitri.
- Assassinos! – selou sua morte.
Naquela noite:
- Como entrou aqui?
- Pela porta, claro!
- Nesta hora!?
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- Vim pra te proteger!
- Deus é meu protetor!
- Mas, Ele não está aqui!
- Não blasfeme!
- Você não gosta de mim, não é?
- Não!
- Por quê?
- Você sabe a razão!
- Que tal unirmos os nossos corações?
- Saia daqui, filho do incesto!
- Se eu não saí?
- Chamo a polícia!
- Tu tens coragem?...
- Claro!
- Tu me dás um beijo antes da polícia chegar?...
- Verme! – Raissa pegou o celular, mas foi agarrada...
30 dias depois:
A polícia civil e a polícia militar prenderam Silas e Dimitri numa operação
conjunta, em suas residências, às 8 horas, em uma sexta feira 13, do mês de Janeiro de
2012, à Rua “X”, Brotas, cidade de Salvador. Não esboçaram resistência, o aparato
policial foi uma satisfação para comunidade que rico, também, é punido.
Diz a sabedoria popular que não existe crime perfeito, mas investigação ruim. A
polícia descobriu o criminoso de Raissa pelo DNA de uma bituca de cigarro, algumas
imagens distorcidas de uma câmara vizinha, mas o desfecho foi o depoimento de um
casal do prédio em frente à casa do pastor que conhecia Dimitri desde rapaz. Na casa do
sem jeito, ele destrinchou toda história e justificou que a matou sem querer, algo tomou
conta do seu corpo e o deixou insensato, fora de si.
Silas não tomou como surpresa sua prisão. Fazia algum tempo que a polícia
rondava discretamente sua casa. A morte de Marcelo deixou a sociedade soteropolitana
revoltada! O rapaz era muito querido, o povo baiano clamava justiça, só a prisão do
assassino ou dos assassinos, arrefecia os ânimos exaltados.
Surpresa e revolta foi quando Silas soube do verdadeiro assassino de sua
filha. Chorou como criança na delegacia. Jamais perdoaria seu irmão nem se perdoaria,
pois sujou as mãos de sangue inocente.
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Nada justificaria sua barbárie, mas a morte brutal da filha deixou Silas Petrov
cheio de ódio e desejo de vingança. Dimitri usou esse ódio para destruí-lo mais uma
vez, primeiro a morte da filha, depois foi decisivo na morte de Marcelo. Silas não se deu
conta que justiça feita ao arrepio da lei, pelas próprias mãos, deixa o justiceiro refém da
ilegalidade, ele não é menos criminoso do que aquele que cometeu crueldade e
perversidade intoleráveis.
A justiça é a saída para todos os males da conduta humana, sem a prática da
justiça, o homem é primitivo.

Autor: Rilvan Batista de Santana
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O triste fim do homem
R. Santana

Hoje, estimado leitor, estou completando mais uma era conforme a sabedoria
octogenária de tio Pedro: “pobre não faz ano, faz era”. Ele tem razão, o pobre faz era
(tempo), o rico faz aniversário que no linguajar popular significa: comemoração, festa
suntuosa, presentes caríssimos, viagem, bacanal, etc. O pobre quando é querido, recebe
os cumprimentos dos parentes achegados, da esposa, dos filhos e alguns telefonemas de
amigos distantes que sempre encerram desejando saúde e muitos anos de vida. O pobre
ousado coloca uma churrasqueira no quintal, algumas cervejas na geladeira e faz festa
com gente de sua iguala.
Mas leitor amigo, deixemos essas coisas pra lá porque não iremos mudar o
mundo, pois “quem nasceu pra vintém nunca será tostão”, portanto, nos prendamos,
somente, ao título desta crônica.
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O homem nasce, cresce, se moço não morre, velho não escapa, é a lei da vida,
nada que se pense ou se fale muda esta realidade. Há séculos o homem repete: “Quem
sou eu?”, “De onde vim?”, “Para onde vou?” e não encontra respostas necessárias que
satisfaçam sua curiosidade. No V Século a. C, Sócrates usava com frequência a máxima
de Delfos: “Conhece-te a ti mesmo”. Passamos pela vida e não nos conhecemos
plenamente nem ao outro.
O significado da vida sempre será discutível, tanto para o agnóstico, tanto para o
ateu ou mesmo para o religioso, este não nega nem duvida de Deus, mas no recôndito
do seu ser hesita entre a fé e o desconhecido. Não existe certeza de realidade além túmulo, o desconhecido é nebuloso, o desconhecido dá medo, o desconhecido é
estranho e sombrio assim como a morte. A morte em si não aterroriza, mas a hipótese
provável de que não existe vida eterna, vida além-túmulo, que tudo será pó, é que dar
medo.
O suicida tem consciência que a vida não tem significado quando perde a fé nas
promessas do mundo e o gosto de viver. Faz-se necessário esclarecer que o suicida é
movido, também, por problemas de desestruturação da personalidade, falta de
discernimento, perda da autoestima, depressão profunda, patologias da mente, todavia,
muita gente tida como normal, vive por viver, sem objetivo material ou profissional, e
não pratica o suicídio por falta de coragem ou formação religiosa arraigada.
Quando jovem, o homem vê a morte e a velhice como realidades distantes, a
morte não lhe ronda e a velhice é um futuro longínquo, sua elevada autoestima não dá
lugar ao mau agouro, ao sentimento negativo, o jovem se sente o dono do mundo ou
filho do dono. Se ele persegue um objetivo, mesmo que no caminho da vida encontre
muitas pedras, ele o realiza.
O homem não deseja outra coisa, senão a felicidade, grande é seu
desapontamento quando descobre que a felicidade é relativa, não existe felicidade plena,
mas momentos felizes, assim como a paz e o amor. Não se tem sossego o tempo todo e
harmonia social sempre, nem se encontra disponível todo tempo o sentimento do amor,
da benquerença, do desprendimento, da filantropia.
Se o amor fosse cultivado por todos os homens como recomendação divina:
“Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Mateus 22:39), não haveria conflito social e
a paz seria universal e a felicidade seria para sempre, mas “Lupus est homo homini non
homo – Plauto”, popularizado depois por Thomas Hobbes: “Homo homini lupos”, que
na linguagem do dia a dia, significa: “O homem é o lobo do homem”. O homem é mau,
22

o homem é egoísta, se faz alguma coisa pelo seu próximo, faz movido pela promessa de
recompensa divina ou gozo pessoal.
A velhice é a idade de dor e sofrimento. Os eufemismos: “melhor idade”, “idade
da experiência”, “terceira idade”, “coroa”, “idade da razão”, apenas, suavizam a derrota
do homem perante a vida e a morte. A velhice é o cutelo que Deus usa para cortar as
aspirações mais legítimas do homem e lembrar-lhe de sua finitude, de sua limitação
física, de sua limitação moral e intelectual, que ele é matéria corruptível e à matéria
retornará um dia.
Por isso, a necessidade da religião – o ópio do povo de Karl Marx - para
alimentar sua fé na ressurreição, na reencarnação, na promessa de um paraíso terrestre,
esperança de vida eterna, pois se fosse alimentado desde cedo seu triste fim, que ele vai
nadar, nadar, e, morrer na praia, que o valor da vida é subjetivo, que a vida é uma
realidade tangível, o homem já teria virado pelo avesso este mundo setenta vezes sete.
Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons

A mulher tem arte
R. Santana

Eu não estava lá nem vi com os meus olhos que um dia a terra há de comer,
mas o meu amigo Tanaguchi estava lá, ele e a mulher tinham ido comemorar as bodas
de prata no “Motel Carinhoso”, o primeiro do gênero nas bandas de Itabuna, antes, os
jovens e os menos jovens recorriam aos castelos das caftinas. Deve-se esclarecer, para
o bem da verdade, que não existe diferença objetiva entre os bordeis do passado e os
motéis de hoje, salvo, na sofisticação dos serviços e no luxo.
Depois de muito “sapeca-iaiá”, boa bebida, boa comida, o casal Tanaguchi
resolve esticar a comemoração de suas bodas de prata em uma boate, aliás, dançar é o
hobby principal de Tanaguchi e esposa, fregueses assíduos da boate “House Music
Bar”, fecharam a conta do motel. Na saída, em frente à guarita, encontraram uma
mulher descontrolada que esculhambava o marido:
- Vagabundo! Galinha! Filho de uma puta! – o marido apaziguava:
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- Calma, não é o que você está pensando... - lívido.
- Ah! Não? Estou pensando o quê? Não me venha com churumelas, deixe de
cinismo... não estou pensando... eu lhe vi com esta vagabunda - tentou agredir a moça
- saindo do motel... você quer tampar os olhos com uma peneira, cachorro!? – irritada
cada vez mais.
- Amorzinho...
- Não me chame de “amorzinho”!
- Está bem! Eu deito o rei! Mas, não sou o mais culpado!
- Ah, existe outro culpado?
- Sim!
- Desembuche!
- Deixe pra lá... – de repente, bateu-lhe uma desconfiança:
- Compadre Josué com você... Aqui!?
-Ai de mim se não fosse o compadre Josué... Você está desconfiando deste
homem de igreja, bem casado, hein?
-Longe de mim duvidar do compadre. Só queria entender como vocês vieram
parar neste lugar!

-Simples: recebi um telefonema anônimo que ia lhe encontrar aqui, aí, chamei
o compadre para me acompanhar. Queria que eu viesse sozinha para este antro de
perdição?
- Não amorzinho, você é uma mulher séria, jamais duvidei de sua fidelidade, eu
que pisei na bola. Perdoa-me?
- Quem perdoa é Deus!
- Então, me desculpa?
- Está desculpado, mas não torne outra! – depois que valorizou o pedido.
Tanaguchi jurou de pés juntos que os entretantos e os finalmentes foram
resolvidos. Pouco tempo depois, parecia que nada havia acontecido: a esposa se jogou
nos braços do marido, o compadre se orgulhava do dever cumprido e a moça causa do
imbróglio tomou chá de sumiço. Se um viandante desavisado passasse por ali, diria
que em suas andanças nunca havia encontrado outro casal mais feliz.
-Tanaguchi não tem nada de especial nesta história! – explodi:
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- A presença de espírito da mulher, mais dissimulada do que Capitu!
- Não entendi!
- Depois que o casal saiu com o compadre, o porteiro muito discretamente,
cheio de dedos, contou-nos que ela e o “compadre” eram useiros e vezeiros ali.
Naquela noite, ela tinha dado de testa com o marido na entrada do motel, aí, aprontou
aquele barraco e saiu-se muito bem. Entendeu, agora, a saída espirituosa da mulher?
- Que coisa, Tanaguchi! Meu Deus!
- Meu amigo Narvil, a mulher tem arte...

Autoria: Rilvan Batista de Santana
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A saga de um professor
R. Santana

Nos idos de 1970, o país era comandado pelo regime discricionário da
Revolução de 1964. Os militares ocupavam todos os postos políticos e administrativos
do governo brasileiro. Muitos políticos civis foram cassados e exilados. Os comunistas
e os terroristas foram perseguidos, muitos não sobreviveram ao regime ditatorial e
acabaram mortos nos porões dos órgãos repressivos do exército DOI-CODI. Os jovens
de ideias sociais avançadas eram reprimidos e presos, os sindicatos engessados ou
extintos, a imprensa e a cultura censuradas e reprimidas pelos órgãos repressivos do
estado, a Constituição substituída pelos Atos discricionários. Foi neste período da
história brasileira que eu comecei no magistério com a idade de 24 anos.
Eu trabalhava em um bar da família, não possuía aspirações revolucionárias,
não queria mudar o mundo, a mim bastava mudar minha situação profissional,
financeira e social e que o país e o mundo seguissem seu curso histórico em favor da
humanidade, enfim, não alimentava o ardor revolucionário dos jovens daquela época,
a minha preocupação imediata era a sobrevivência, pois descendia de família muito
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humilde, não podia me dar ao luxo de ter ideias revolucionárias, ademais os
revolucionários que conheci, eles tinham família bem situada, movia-lhes, apenas, o
desejo de poder e usavam métodos tão radicais inescrupulosos quanto os militares.
Não encontrei trabalho no magistério na minha cidade de Itabuna, o mercado
me exigia uma qualificação maior de que de um estudante que cursava a faculdade de
filosofia, porém, surgiu na cidade circunvizinha de Itajuípe uma oportunidade de
trabalho, no turno noturno, no colégio Dr. Diógenes Vinhaes.
O diretor do colégio Diógenes Vinhaes era o juiz da cidade, Dr. Orlando
Pereira. Sem conhecê-lo nem apadrinhado, apresentei-me ao meritíssimo e o meu
desejo de ingressar no magistério. Doutor Orlando não era esnobe. Afeito conhecer
gente por força do seu trabalho de juiz, contratou-me sem muita exigência burocrática,
como professor de Biologia e Organização Social e Política Brasileira – OSPB.
Biologia não me era matéria desconhecida, possuía a experiência de 3 anos no antigo
curso “científico” e OSPB uma disciplina da organização política e administrativa do
estado brasileiro.

Desde o começo no exercício de orientar o aluno a aprender que tomei como
divisa: ter em conta o outro com suas qualidades e defeitos e fazer bem feito o meu
trabalho, lá se foram 34 anos no exercício da profissão.
Trabalhei 2 anos em Itajuípe, anos que me deram embasamento profissional
necessário para uma longa caminhada. Descobri que o aluno como sujeito da
aprendizagem só se interessa por aquilo que lhe é significativo, se não, não existe
aprendizagem, mas um processo decoreba sem assimilação que após a avaliação o
sujeito tende a esquecer. Porém, se o objeto da aprendizagem tem significado para o
aprendiz, ele assimilará facilmente e jamais irá esquecê-lo.
Deixei o Diógenes Vinhaes por motivo de horário (noturno) e dificuldade de
transporte, também, porque surgiram novas oportunidades: fui contratado pelo Colégio
Estadual de Itabuna – CEI e pelo Instituto Municipal de Educação Aziz Maron –
IMEAM, duas escolas públicas, uma estadual e a outra municipal. Naquela época, as
maiores escolas de Itabuna e que ofereciam melhores condições de trabalho. Porém,
entendi que tudo começou na cidade de Itajuípe, no colégio Dr. Diógenes Vinhaes e
expressei sentimento de gratidão do porteiro ao diretor desse estabelecimento de
ensino, Dr. Orlando Pereira.
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Naquela época, as escolas públicas tinham um corpo docente qualificado e
vocacionado... Os baixos salários no magistério eram discutidos, ninguém era
sacerdote da educação, mas o salário não era condiçãosine qua non para que os
trabalhadores da educação não desempenhassem bem o seu ofício.
Não obstante a clientela fosse de classe média baixa, muitos de periferia, ainda
havia o conceito de família, a autoridade do professor, o gosto pela escola e droga não
se falava. O educando tinha compromisso, ele estudava com o desejo de aprender e a
promessa dos pais de ascensão social e formação profissional. A matéria de ensino,
objeto de aprendizagem, trazia um conhecimento básico necessário à formação moral
e intelectual do educando. Os conteúdos não eram estéreis ou sem significado, a
leitura e a escrita eram mais exigidas, havia o interesse maior pelo português e pela
matemática sem prejuízo das demais.
O magistério para mim, representou mais do que uma profissão, representou
um sacerdócio, que exerci com gosto e dedicação durante 34 anos, afora algumas
passagens na administração, todo esse tempo em sala de aula com carga horária de 80
horas semanais, distribuída em 3 turnos.

A remuneração do professor sempre deixou a desejar, ainda hoje se sucedem
os movimentos paredistas, alguns de embasamento político, a maioria com
reivindicações justas de melhores salários e boas condições de trabalho. Participei de
todos os movimentos paredistas não à frente de sindicatos ou associações, mas
solidário à classe sofrida e não reconhecida por parte da sociedade e pelos governos.
Não obstante não ser omisso às reivindicações da classe, nunca envolvi o aluno
nessa demanda de classe com o estado ou o município. Jamais justifiquei minha aula
ruim ao meu baixo salário. Sempre fiz questão de separar o joio do trigo, eu não estava
na sala de aula a pulso, tinha o livre arbítrio de exercer outra atividade, portanto, tinha
que fazer a coisa bem feita e comprometida.
Não permitia que o aluno negligenciasse suas atividades escolares, mas sem ser
arbitrário, mais pelo exemplo de dedicação e domínio do conhecimento. Somente em
casos raros, eu deixava de dar aula, era no linguajar dos jovens atuais, um CDF. Nunca
tive problema grave com nenhum aluno, o respeito era recíproco, ainda hoje, depois de
mais de 10 anos de aposentadoria, recebo o carinho e a atenção deles quando
involuntariamente nos encontramos.
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Em 1988 cheguei à direção do Colégio Estadual de Itabuna – CEI. No início,
como vice-diretor, depois, como diretor geral, aí conheci o lado do patrão. O
funcionário público, estatutário ou celetista, não possui o mesmo compromisso do
trabalhador da empresa privada, os vícios e os artifícios são diversos e contribuem
para irresponsabilidade e falta de compromisso de muitos trabalhadores da educação.
Não é novidade o mesmo profissional ter papéis diferentes quando ele trabalha na
escola pública e na escola privada. Na escola privada ele ajuda o aluno a aprender e na
escola pública, ele faz que ensina...
Porém, parodiando D. Pedro II, se voltasse no tempo, não queria outra
profissão que não fosse professor, ensinar é promover mudança, o professor não só
mexe na faculdade cognitiva do sujeito da aprendizagem, mas é responsável pela sua
formação moral quando além de orientar no objeto do conhecimento, ele é um
educador.
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Alf, o demônio.
R. Santana

A velha Astrid não sabia explicar a origem de Alf, o gato surgiu, foi ficando e
ficou. Astrid não gostava de gato, seu animal preferido era o cachorro, ultimamente,
criava dois cachorros: Tupã era o guardião do sítio, e uma cachorra de raça Basset, que
Astrid chamou-lhe de “Jéssica” desde novinha. Jéssica e Tupã conviviam em perfeita
harmonia.
A velha Astrid morava numa pequena fazenda de boa aguada, na região
Sudoeste da Bahia, onde criava galinhas, patos, perus, porcos, pavões, pequeno
rebanho bovino, alguns pássaros de estimação, além de cultivar milho, batata doce,
aipim, mandioca, abóbora e frutas. Ela, o marido, e seus dois sobrinhos (não teve
filhos) davam conta do trabalho da fazenda. O lazer da família de Astrid era assistir à
missa aos domingos em povoado não muito distante e ouvir um rádio de pilha de
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várias faixas nas noites de verão no alpendre da casa grande.
No início, Alf e os cachorros se estranharam, a velha Astrid interveio, mas
ficaram alguns resquícios de má convivência, então, Alf escolheu o celeiro da fazenda
como seu habitat permanente, de quando em vez, visitava a casa grande de maneira
sorrateira, geralmente, pelo telhado, de lá só saía quando Jéssica e Tupã cismavam
com sua presença e não paravam de latir. Astrid ensimesmava-se com o
comportamento dos animais, porém, não podia negar que o surgimento de Alf, a
fazendeira não podia mais se queixar de prejuízo: o celeiro ficou livre de ratos calunga
e ratazanas, seguro para se guardar os mantimentos.
Alf tinha uma aparência não muito comum: olhos castanhos marcantes, o pelo
do focinho, cabeça, pescoço, era negro piche e o resto cinza escuro rajado, corpo
comprido e magro. Era admirável sua rapidez quando enfrentava Tupã e Jéssica,
esbofeteava e unhava os cachorros com extrema facilidade, se incomodava mais com
os latidos, do que com a ferocidade dos cães.

Três meses depois do aparecimento de Alf:

- Tia Astrid, Jéssica está morta!
- Morta? Morta como!?
- Não sei. Eu sei que ela foi mordida na goela!
- Mordida de cobra?
- Acho que não!
- O que faz pensar assim?
- A mordida de cobra seria nas ventas, nos olhos, ou, noutra parte do corpo,
menos na jugular de onde o sangue foi chupado!
- Que história é essa, rapaz?
- Tia, o bicho que matou Jéssica fez dois orifícios bem definidos e sugou todo
sangue...

Quatro meses depois do aparecimento de Alf, Tupã foi encontrado atrás do
celeiro com as mesmas marcas dentárias de Jéssica e os olhos esbugalhados fora da
caixa craniana, um quadro horrível. Todos da fazenda ficaram apavorados, inclusive,
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os vizinhos da fazendeira. Quando todos buscavam respostas, José de Astrid, seu
marido, teve um insight inexplicável:
- Querida, será que não foi Alf?
- Alf, José!?
- Pressentimento, querida...
- Embora eu não goste de gato, Alf é dócil, José!
- Não! Alf enfrentava Jéssica e Tupã com bofetadas e arranhões e se não
ralhássemos, ele teria matado os cães...
- O pobrezinho se sentia acuado, não é assim até com a gente? – olhe as patas
dele pra ver se existem marcas de sangue, insistiu José.
O pessoal saiu atrás de Alf, mas não o encontrou, o gato desapareceu, Astrid
inconformada, justificou:
- Ele ficou atemorizado com a quantidade de gente, voltará à noite,
certamente... – Alf não voltou.

Alf sumiu. A família de Astrid e os vizinhos vasculharam as roças num raio de
um quilômetro quadrado e não encontraram o gato. O mistério continuou... Depois dos
cachorros, as galinhas e os porcos foram atacados, em duas semanas, três porcos e
várias galinhas e frangos foram sacrificados com o mesmo modus operandi na
matança. A família de Astrid e os vizinhos apavorados criaram grupos de vigília para
que dia sim e dia não, realizarem ronda na área da fazenda, onde se concentrava a
maioria da criação, em vão, o bicho driblava os vigilantes!...
Naquele dia, sexta-feira 13, às 24 horas, o vento forte soprava fora da casa
grande, o galo no terreiro cantava antes do dia amanhecer, se ouvia longe o canto
agoureiro da coruja, a noite escura indicava Lua nova, a chuva caía lentamente na bica
da casa grande, as dobradiças da porteira do curral rangiam com se chorassem, o touro
berrava, o galinheiro alvoroçado, os porcos danados na pocilga, a temperatura
despencou, mesmo assim, neste inferno de Dante_Alighieri, Astrid e José de Astrid
deixaram o leito e com candeeiro suspenso na mão direita, foram ver o que se passava
quando encontram Alf em cima da mesa, a velha Astrid e José de Astrid correm para
pegá-lo, mas uma voz cavernosa, soturna, ecoa no ambiente:
- Saiam daqui velhos carolas! Baba-hóstias! Baratas-de-sacristia! Saiam de
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minha fazenda!!! – os velhos não se intimidaram, cruz e terço levantados enfrentaram
o demônio Alf:
- Vade retro Satana! Afasta-te desta casa Satanás! O teu lugar é o mundo das
trevas! Nunca mais volte a esta casa do Senhor – o bicho quadruplicou em tamanho, se
debatia, vomitava chispas de fogo, o rabo e a cabeça rodopiavam no corpo, os olhos
faiscavam, das ventas saiam um vento quente, mas os velhos continuavam fortes e
firmes na fé com a oração do terço:
- Creio em um só Deus/Pai todo-poderoso.... Pai Nosso... Ave Maria... Pai
Nosso... Ave Maria...
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Alf, o demônio (II)
R. Santana

O Sol a pino queimava o rosto da velha Astrid e dos seus sobrinhos que
naquela manhã estavam cuidando do gado algumas varas distantes da casa grande. O
Sol não queimava mais porque todos usavam chapéu de abas largas e camisa de manga
comprida, mas o suor escorria pelos corpos, principalmente de Astrid que usava uma
saia cobrindo as botas.
José de Astrid e o vizinho tinham ido ao povoado comprar mantimentos. Todo
final de mês, repetia-se a rotina: José de Astrid selava o seu cavalo preferido, colocava
a cangalha e os panacuns no jegue e arribava pra feira-livre do povoado Panelinha e
voltava de lá quase noite, naquele dia não foi diferente.
Não se falava mais na casa de Astrid de Alf. Quando os sobrinhos e o marido
tocavam no assunto, ela benzia-se três vezes, depois daquele dia que o gato encarnou o
demônio. Ela trouxe o padre de sua paróquia que espargiu água benta em todas as
pegadas de Alf da soleira da porta da casa grande aos lugares onde ocorreram os
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sinistros, o gato sumiu.
Naquela manhã, quase meio dia, um redemoinho muito forte começou na
frente da casa grande numa grande espiral e foi se reproduzindo em série por vários
lugares próximos da casa grande. O redemoinho enrolava e arrastava tudo que
encontrava pela frente, as portas e as janelas da casa grande batiam com força, as
árvores tremiam como se estivessem de sezão, as folhas das árvores caíam aos montes,
a roupa do varal foi sugada em redemoinho e espalhou-se por distância, o tufão
arrancou, também, algumas telhas do curral, num instante o céu se fechou de nuvens e
a chuva começou cair em braçadas, alagando tudo, um pandemônio, um inferno...
O gado fugiu em debandada, Astrid e os sobrinhos correram pra laje da casa
grande, lugar mais seguro, enquanto a chuva caía aos borbotões e o tempo escurecia
ainda mais rajado de relâmpagos e trovões. A velha Astrid buscou na escrivaninha a
Bíblia e o terço e começou orar:
- Deus tem misericórdia dos seus filhos, perdoa os nossos pecados, não permita
que essa tempestade nos faça nenhum mal, não permita que essa tempestade desabe a
casa dos nossos irmãos necessitados e que as nossas cabeças sejam alvos desses raios
sem rumo, tenha piedade da gente, ó Senhor!!! – com o terço sobre a Bíblia:
- Creio em um só Deus/Pai todo-poderoso.... Pai Nosso... Ave Maria... Pai
Nosso... Ave Maria... Santa Maria... Pai Nosso... Ave Maria... Santa Maria, mãe de
Deus... – de repente, surgem os sobrinhos assombrados, a velha se espanta:
- Viram fantasma, rapazes!? – os sobrinhos falaram, ao mesmo tempo,
nervosos e arquejantes:
- Tia, há um gato enorme na cozinha em cima do armário!!! – a velha
eufemiza:
- Ô rapazes, deve ser gato da vizinhança!
- Não tia, é um gato preto com os olhos vermelhos, parece com o arrenegado, é
um bicho estranho!!! – Astrid estremece, lembrou-se de Alf, então, pegou no quarto
mais alguns apetrechos sagrados: uma grande vela, um vaso de água benta, uma cruz
de madeira e convidou os rapazes:
- Vamos, se for algum Anjo Rebelde, ele vai deixar esta casa em nome de
Deus!
Os rapazes acompanharam a tia, pé ante pé, a luz trêmula da vela adiante,
todos
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escudados pela velha Astrid, os rapazes com medo, a velha firme, quando ficaram
frente a frente, um pouco mais de 3 metros, a coisa começou grunhir e ameaçar:
- Saiam daqui seus carolas! Baba-hóstias! Baratas-de-sacristia! Saiam de minha
fazenda!!! – eles não se intimidaram, cruz e terço levantados enfrentaram o demônio,
Astrid quase gritava:
- Vade retro Espírito das Trevas! Afasta-te desta casa Belzebu! O teu lugar é o
mundo dos arrenegados! Sangue de Cristo tem poder! – Astrid espargia água benta na
coisa, os sobrinhos afrontavam-no com a luz de vela e com a cruz. A água benta
quando tocava no Tinhoso riscava fogo, mas ele resistia, vomitando porcaria e
ameaçando, quando Astrid embasada na fé começou surrar o arrenegado com o terço e
orava:
- Pai Nosso... Ave Maria... Santa Maria... Pai Nosso... Ave Maria... Santa
Maria, mãe de Deus...
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Franga saradona
R. Santana

Não foi por acaso que encontrei o velho Tanaguchi, novamente, na Praça
Olinto Leone, dizer que foi por acaso seria faltar com a verdade aos meus estimados
leitores, não faria isso nem pra ganhar a sorte grande da Mega-Sena ou o prêmio
Jabuti, é que “a palavra voa, a escrita fica e o exemplo permanece”, portanto, mentir
não é bom exemplo, conheço todos os hábitos do velho Tanaguchi e parodiando o dito
a Maomé: “Se Tanaguchi não vai a Narvil, Narvil vai a Tanaguchi”, acrescento ainda,
que o velho estava bem humorado e recebeu-me cheio de pilhéria:
- Lá vem o bisbilhoteiro do conhecimento!
- Você quis dizer curioso, né?
- Além de mexeriqueiro e intrometido...
- Se é assim, fui! – zangado.
- Estou brincando Narvil, gosto de sua bisbilhotice, incita a minha imaginação
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– continuou:
- Hoje, estou alegre, descontraído, ainda não percebeu?
- Percebeu o quê?
- Estou menos formal, não usei os pronomes e os verbos na 2ª. pessoa como
dantes, eu estou brincalhão e você quer contrariar meu humor?
- Desculpe-me Tanaguchi, estou uma pilha!
- Para lhe relaxar, vou contar a fábula da “Franga saradona”, quer que lhe conte
ou não?
- Claro, ó homem dos livros! Que o meu mau humor vá para as Cucuias!
- Então, sente-se e ouça:
- Em uma fazenda não muito longe daqui uma franga tinha desde cedo um
comportamento diferente: ciscava bastante, brigava com as galinhas, ranzinza, criava
caso com os pintos, com os frangos, com as frangas, com as galinhas e só esbarrava na
autoridade do galo, não por medo, mas por admiração porque um dia seria, também,
galo daquele terreiro.
Seus pais preocuparam-se desde cedo com o comportamento estranho da filha
e levaram-na a vários especialistas da mente, todos foram unânimes no diagnóstico:
megalomaníaca, superestima e concluíram que a franga não era frango, mas uma
fêmea igual às outras, exceto, na personalidade exacerbada.
A franga não ficou contente com o diagnóstico, não tinha nada de cabeça,
apenas pensava como um galo, isto não é doença, mas uma opção de vida, portanto, ia
buscar na ciência médica, complementos físicos que lhe faltavam e contratou os
serviços dos doutores Zé Galo e Zizi Pavão – aí, eu o interrompi:
- Meu caro Tanaguchi, os médicos não diagnosticaram que seu problema era
de super autoestima, pra que mais médicos?
- Médico de físico é outro, continue ouvindo:
- Doutor Zé Galo fez as cirurgias plásticas: aumento das cristas e o implante de
esporões pontiagudos para defesa e ataque e conformou o pescoço; a Drª. Zizi Pavão
cuidou da beleza: hormônios para tornarem as penas mais brilhantes no pescoço, asas
e costas, encompridar as penas do rabo e para o crescimento, enfim, eles deixaram a
franga um “galo”.
Fez-se no galinheiro uma grande festa para apresentação do novo “galo”...
Todos os galinheiros circunvizinhos foram convidados, no auge da festa o mestre de
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cerimônia anunciou o canto dos machos velhos e o canto do novo “macho”, os machos
velhos estridularam seus cantos com um som agudo e penetrante:

- cocoricó, cocori, cocori, cocoricó, cocori, cocori!!! – os machos velhos
fizeram seus cantos serem ouvidos por toda fauna arredor, mas quando o “macho”
novo cantou...
- có, có, có, có!... – o som foi grave e abafado, uma vergonha, protestou o
galinheiro, não era canto de macho, a franga não era macho, um engodo, uma
falsidade, propaganda enganosa!!!
O novo “galo” quedou-se e chocou, chocou, chocou...
- Eis aí a lição meu caro Narvil: mexe-se na aparência da criatura, mas a
natureza é obra de Deus.
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A cobra e o teiú
R. Santana

Naquela manhã que não vai muito longe, encontrei o velho Tanaguchi na
Praça Olinto Leone em Itabuna. Não foi um encontro acidental, sabia, a priori, que o
descendente de pais da “Terra do Sol Nascente” estava ali, fazendo o que mais
gostava: ler e refletir. Fiz-me surpreso:
- Quê faz aqui homem dos livros!? – o velho olhou-me com cara de poucos
amigos, mas relaxou:
- Estou lendo “Histórias da Bahia” de Jolivaldo Freitas. É um livro de crônicas
humoradas da cidade soteropolitana – fez uma pausa e continuou:
- Narvil, o poeta teve razão quando afirmou: “... o Céu é do Condor, a Praça é
do povo!” A praça é uma coisa mágica Narvil, aqui, sentam-se ricos, pobres, pretos,
brancos, amarelos, bons e maus, todos unidos pela magia da praça. Todos são velhos
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conhecidos e desconhecidos ao mesmo tempo. Cada um tem sua história... Se alguém
puxa conversa com seu parceiro de banco da praça, dentro de poucos minutos, suas
vidas tornam-se comuns – de repente, perguntou-me:
- E você? – eu não entendi, ele percebeu:
- Tu fazes aqui, o quê?
- Ah! Vou ao Banco do Brasil, pagar minhas faturas!
-Não tenho preocupações com essas coisas, moro com meu filho, dou-lhe o
dinheiro da aposentadoria, ele que se vire!
-É por isso, velho nissei, que você ler o tempo todo, não tem preocupação
cotidiana! – brinquei.
-Engana-se Narvil, trabalhei na lavoura como um louco no interior de São
Paulo, mas nunca me desgrudei de um bom livro, lia-o no horário das sestas, o genial
Monteiro Lobato disse que: “Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê”, portanto, meu
amigo, o ócio não me fez leitor nem pensador, mas me fez mais leitor e mais pensador
– fez uma pausa e falou:
-Dizes aí lagartense? Tu não estás aqui por acaso! – o velho é perspicaz, fiz-me
de desentendido...
-Filho de oriental, não é o que vos dizeis!
-Estou brincando, Narvil! – aproveitei seu espírito desarmado e o cutuquei:
-Tanaguchi, tu estás me devendo a história: ”A cobra e o teiú”, que tu
começastes naquele dia e não terminastes!
-Diz a sabedoria popular: “Quem conta um conto, aumenta um ponto”. Por
isto, escuso-me quando posso, de não recontar história que li em algum lugar...
-Pelo menos, desta vez, homem dos livros!
-Não sei se me lembro dos detalhes, mas vamos lá!...

***

A cobra e o teiú
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-Por aqui dona cobra? – saúda-a o teiú.
-A fome é a mãe de todas as necessidades...
-Espero que não me dê um bote!
-Não, não será necessário, não muito longe daqui tem uma lagoa com sapos
apetitosos – completou:
-Além disto, amigo teiú, os nossos embates são violentos!
-Não seja modesta dona cobra sua picada tem derrubado muitos homens, seu
enrosco tem amassado os ossos de muitos animais!
- Folclore...
- Folclore?
- Folclore, meu amigo teiú, o que mata é o susto, não a picada!
- Eu quero prova, dona cobra!
- Vou lhe dar...
- Que é de a prova!?
- Amigo teiú, só é possível se me ajudar!
- Como, ó espécime do bem e do mal?
- É fácil...
- Fale, senão, irei voltar para minha toca! – a cobra cochichou no ouvido do
teiú, ele de pronto concordou e lá se foram para beira da estrada.
Certo viandante passava despreocupado pelo caminho quando sofreu uma
fisgada no calcanhar, olhou de lado, viu um enorme lagarto, o caminheiro fez um
rapapé e o lagarto se escondeu dentro do mato. Tempo depois, surgiu na mesma
estrada outro viajante que sofreu, também, uma pontada no calcanhar, quando se vira,
um enorme jaracuçu, o susto foi enorme e foi-se ao chão!...
A cobra comentou:
- Eis aí a prova meu amigo lagarto, você mordeu e apareci, o viajante morreu e
o contrário o viandante fez pouco caso.

***

MORAL
- Faça sua fama e deite-se na cama – arrematou Tanaguchi.
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João Victor e o mundo encantado
R. Santana

Eu estive 15 dias no mês de maio com João Victor em Salvador. O
pituquinha me surpreende cada dia que passa. Agora, com 2 anos e 8 meses de idade,
ele fala as coisas explicadas, não fala mais “nhan”, “papá”, “mamã”, “vô” e “vavá”,
mas “não”, “papai”, “mamãe”, “vovô” e “vovó”. Ainda não deixou de usar fraldas,
não chegou ainda o seu tempo, mas um dia ele se libertará desse incômodo vestuário
de fazer xixi e coco.
Hoje, meu pituquinha está mais sabido, assim que acorda, toma banho, bebe o
seu “gagau”, vai para o playground do edifício brincar de velotrol ou de moto movida
à bateria elétrica, senão, aperta o play do seu DVD e vai ouvir e ver patati patatá,
galinha pintadinha, borboletinha, dona aranha, ou, o sapo não lava o pé, quando
enjoa, ele pede-me, aliás, ordena que eu ligue o notebook:
- Vovô, Lepo Lepo!.. – aí ele dança igual às meninas de Psirico, se eu não
reconhecesse que sou vovô babão, diria que dança melhor do que as meninas de
Márcio Victor.
Porém, o xodó de João Victor, atualmente, são as histórias do mundo
encantado, principalmente, as fábulas infantis adaptadas pelos Irmãos Grimm, dentre
elas, “Chapeuzinho Vermelho”, não a história de “Chapeuzinho Vermelho” contada
pelos bardos na Idade Média, sem autoria definida, onde o lobo mau comia todo
mundo, mas a história atual preocupada com os animais em que o lobo mau é poupado
pelo caçador, inclusive, ele dá-lhe remédio para curar sua dor de barriga causada pelo
bolo que “Chapeuzinho Vermelha” levava na cesta para vovozinha.
Li, sem exagero de contador de histórias, o livro infantil de ”Chapeuzinho
Vermelho” dezenas de vezes, quando menos esperava, meu pituquinha, ordenava:
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“leia mais, vovô!”, eu começava: “Em um vilarejo perto da floresta morava uma
menina com sua mãe, seu nome era Chapeuzinho Vermelho”, recomeçava na outra
página: “Certo dia sua mãe falou, Chapeuzinho vai levar esta cesta de bolo e este
remédio, sua vovozinha está doente e fraca, mas cuidado, não fale com estranhos.”
A história continua, “Chapeuzinho Vermelho” vai serelepe pela floresta, de
repente, encontra o lobo que lhe pergunta aonde ia, ela o despista e vai colher flores,
então, o lobo mau corre à casa da vovó, tenta lhe agarrar, a vovozinha foge e se
esconde no guarda-roupa, enquanto isso, o lobo mau se empanturra com o bolo da
vovozinha e tem uma tremenda dor de barriga. “Chapeuzinho vermelho” pede socorro
ao caçador que ao invés de socorrer- lhe, socorre primeiro o lobo que está com forte
dor de barriga, o lobo fica curado e devolvido para floresta, enfim, todos ficaram
salvos e felizes.
Se a leitura ocorre no início da noite, quando as pálpebras de João Victor
teimam não fechar, eu imploro ao deus Morfeu para que ele permaneça mais algum
tempo acordado, então, provoco-o com versos populares que a minha querida tia Celsa
gosta de declamar:
- Vitinho, fale rápido e ganhe um pirulito!!! – aí ele desperta.
- Falar, vovô!?
- Sim, preste atenção! – a custo, ele fica todo ouvido:
- Quem a paca cara compra, paca cara pagará! – Vitinho tenta:
- Que cara... cara...paca...paga... – compreende o seu erro e cai na gargalhada...
- Ah ah ah ah ah... – Vitinho fica contagiado com minha risada e quer repetir,
mas lhe jogo outro verso:
- Uma velha atrás da moita, estirou uma perna e encolheu a outra. Uma velha
atrás da moita, estirou uma perna e encolheu a outra. Uma velha atrás da moita, estirou
uma perna e encolheu a outra... – repeti várias vezes para que pituquinha entendesse,
mas não gostou:
- Vozinho, é feio, a outra... – entendi:
- Quem a paca cara compra, paca cara pagará. Quem a paca cara compra, paca
cara pagará. Quem a paca cara compra, paca cara pagará... – João Vitor tenta:
- Paca cara... cara pagará...paca... paca... – Vitinho se atrapalha mais uma vez
como era esperado... Ele olhou para mim, eu olhei pra ele e caímos na risada:
- Vovô maluco, vovô maluco, vovô maluco... – fugiu para cama e alguns
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minutos depois, estava nos braços de Morfeu de sono solto.
Certamente, a felicidade não está nas grandes realizações humanas, mas nos
gestos e inocência dos pequeninos.

Autor: Rilvan Batista de Santana
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Educação e aprendizagem
R. Santana

Não é fácil falar de educação nos dias atuais, para quem não é um
especialista da área, apenas, conhece “an passant” os teóricos tradicionais: Vigotsky,
Piaget, Anísio Teixeira, Paulo Freire e os mais em voga no momento: o sociólogo
Suíço Phillippe Parrenoud, o abade Júlio Houssay, Içami Tiba e Fernando Hernández todos têm em comum a preocupação com o sujeito da aprendizagem e os agentes de
mudança -, porém, não é tão difícil falar de educação e aprendizagem quando se tem a
prática de três décadas de ensino.
É sabido que aprendizagem é, somente, um dos aspectos da educação. Já
ouvimos enésimas vezes alguém dizer: “fulano não estudou, mas é uma pessoa
educada”, ou, “doutor fulano é um cavalo”... Educar é a formação moral e intelectual
do sujeito, pois além do cognitivo, afetivo e motor, é necessário que o sujeito da
aprendizagem desenvolva sua consciência moral, política e social, enfim, sua
consciência cidadã, porque o homem não é uma máquina de funções mecânicas,
repetitivas ou programadas, mas um ser físico-psíquico complexo.
O binômio família-escola não possui mais o papel decisivo de antes na
educação e aprendizagem de crianças, adolescentes, jovens adultos, da sociedade
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contemporânea, pelos mais diversos motivos, dentre tantos, não seria demais citar:
presença crescente da mulher-mãe no mercado de trabalho, conflitos familiares e
instabilidade

do

casamento,

profissionais

do

ensino

desmotivados

e

descompromissados, currículos inadequados e políticas educacionais desastrosas.
O episódio comovente que ocorreu em Nova Iorque no ano de 1857 foi
decisivo para independência profissional e financeira da mulher, de lá pra cá, a mulher
deixou de ser Amélia e definiu pra sempre sua posição no mercado de trabalho e na
vida familiar. Não existe mais a marca: “atrás de um grande homem existe uma grande
mulher”, hoje, a mulher não fica atrás do homem, mas caminha ao lado do homem, é
parceira nas decisões, não dependente, muitas vezes, assume sozinha a casa e os filhos
com a separação do cônjuge. Porém, essa ascensão profissional e social da mulher tem
tido reflexos negativos na aprendizagem e educação dos filhos, por necessidade
profissional e social, ele transfere seus deveres básicos pra escola e babás nem sempre
qualificadas.
Conforme Piaget, só se aprende quando o objeto da aprendizagem tem
significado para o sujeito, não é correto o professor responsabilizar unicamente o
aluno pela não aprendizagem: “o aluno de hoje não quer nada”, quantas vezes já
ouvimos isto de professores não vocacionados? Inúmeras vezes. O aprendiz, nos dias
atuais, que o conhecimento está ao alcance de todos, jamais irá se interessar por
conteúdos inadequados, sem sentido, dados apenas por exigência curricular e
cumprimento de carga horária escolar. Os planejamentos anuais de cursos e os
planejamentos semanais de aulas são conteúdos repetidos ano após ano, aqui e ali, têm
fatos novos, portanto, não surpreende a ninguém que o aluno crie resistência para
aprender aquilo que não lhe desperta interesse – a recíproca é verdadeira.
É do conhecimento da sociedade que a política salarial do trabalhador da
educação é desastrosa, no entanto, num país em desenvolvimento, que não existe
assalariado satisfeito, não procede a péssima qualidade de ensino na escola pública
justificada pelo baixo salário do professor e/ou melhores condições de trabalho.
Quando alguém se inscreve em um concurso público, a priori, ele conhece o valor do
salário, por isto, é cinismo não cumprir sua obrigação profissional por ser mal
remunerado, quem gosta do que faz não se limita, somente, fazer bem, mas fazer o
melhor.
Não se pode falar em aprendizagem institucional sem análise dos diferentes
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tipos de avaliação e os critérios de promoção do aluno. Não vai longe o tempo que o
aluno da escola pública para ser promovido de uma série pra outra, teria que aprender,
no mínimo, 50 % do conteúdo e a escola privada 70 %, todavia, no final do ano letivo,
far-se-ia um somatório de todas as notas e prevalecia a média aritmética de 50% para
aprovação tanto na escola pública quanto na escola privada.
Hoje, não se avalia o aluno considerando aspectos puramente quantitativos,
agora, o sujeito da aprendizagem é avaliado como um todo: avalia-se suas
potencialidades cognitivas, psicológicas e aptidões. Atualmente, entende-se que não é
de bom alvitre reprovar, já se fala em “aprovação automática”, “aprovação contínua” e
“progressão continuada” que são artifícios usados para promoção do aluno mesmo que
ele apresente falhas de aprendizagem.
Enfim, não existe uma fórmula mágica para solucionar todos os males da
educação de imediato. Acredita-se que no futuro, todos os segmentos sociais terão que
se envolver por exigência do mercado de trabalho que cada dia se torna mais
sofisticado, afora a necessidade de nosso país não ficar a reboque dos demais em
conhecimento e tecnologia.

Autor: Rilvan Batista de Santana
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Chat mal-assombrado
R. Santana

- Olá, Carol!
-Oi, Paulo! Você é muito jovem... Quantos aninhos?
- Adivinhe!
- Bem, essas espinhas... pele jovem... 18 aninhos! Acertei?
- Errou por 2 meses!
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- Não sou pedófila, garoto!
- Sou homem feito, princesa!
- Não duvido, mas sou mais velha...
- Quanto, mais velha?
- Sou mais velha 2 anos!
- Carol, a diferença é nada!
- Já lhe encontrei em vários chats, você não trabalha?
- Eu lhe confesso: sou aficionado por redes sociais e salas de bate-papo. Colo
que só chiclete! Não, não trabalho, estudo medicina, acha pouco?
- Ah, será médico?
- Claro, Carol!
- Desculpe-me, quis dizer: a especialidade?
- Em princípio, eu serei clínico, mas farei residência em oncologia!
- Hein!?
- Não entendeu? Residência em oncologia!
- Coincidência...
- Não entendi!...
- Deixe pra lá... bobagem... hum... hum... hum... vou desconectar!... – Carol
saiu da sala abruptamente.
Paulo não entendeu a maneira repentina que Carol deixou a sala de bate-papo
do site de relacionamento: “Flor de Cactos”. Já tinham conversado mais de uma vez,
sempre ela fugia sem explicação e inesperadamente. Então, Paulo se voltava para o
Facebook, o Linkedin, o Twitter, o MySpace..., postando, curtindo, comentando, numa
tentativa de reencontrar Carol, em vão... Porém, um dia, quando ele já havia acessado
pela enésima vez o site “Flor de Cactos”, reencontrou-lhe de repente:
- Olá, princesa! Sumiu!?
- Andei vagando pelo espaço sideral!
- E não me convidou...
- É preciso morrer primeiro!
- Que conversa lúgubre, Carol!
- Você tem medo da morte?
- Claro!
- A morte é uma passagem...
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- Tão cedo não quero passar para o lado de lá, princesa!
- Nem por mim!?
- Hoje, o seu papo está esquisito!...
- Desculpe-me amigo, é que... – desconectou.
Dois dias depois: Paulo desiludido de lhe procurar, já não lhe movia a
esperança de reencontrá-la nem a curiosidade de desvendar o mistério daquela mulher
de rosto perfeito e corpo sensual, a reencontra, aliás, ela o reencontra:
- Olá amigo, sentiu minha falta!?
- Você é um mistério, aparece e desaparece sem deixar rastro!!! – um pouco
irritado.
- Querido, não se irrite, estou sempre perto...
- Parece um fantasma!!! – ainda irritado.
- Sim. Um fantasma virtual!...
- Gosto de abraçar, beijar, mordiscar...
- Não lhe prometo muito... Quer me ver mesmo assim!?
- Sim! – o ambiente num instante virou pelo avesso:
O monitor LED começou chuviscar, a mesa tremulava, o WEBCAM foi
lançado do outro lado da parede, a estante pulava com os livros, o CPU deu um
pipoco, a lâmpada da sala de luz incandescente passou pra lusco-fusco, a poltrona de
Paulo começou rodopiar, o ar condicionado disparou no máximo, a pilha de CD e
DVD se espalhou pelo chão, as portas da casa abriam e fechavam com força, Paulo se
encolheu de frio, quando Carol, com seu corpanzil, de sapato alto, voz gutural, surgiu
de supetão no fundo da sala:
- Querido amigo, estou aqui! – Paulo desmaiou...
Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons
Eu não gosto de Félix
R. Santana

Nada contra o ator Mateus Solano, aliás, ele desempenha o papel de
homossexual com tanta desenvoltura e graça com os seus ditos religiosos que prende o
espectador do começo ao fim mesmo que não seja aficionado por novela na TV, mas
não gosto do que Félix personagem representa para juventude incauta brasileira.
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Todavia, não é o primeiro personagem gay televisivo que capta a simpatia duma
parcela ingênua da sociedade que não percebeu ainda que os autores noveleiros têm
por objetivo “destigmatizar” e “eufemizar” as relações homoafetivas, pois é de
conhecimento de todos que alguns autores, atores, atrizes e diretores são homossexuais
assumidos ou enrustidos. Eles comungam com o pensamento de Oscar Wilde que a
vida imita a arte e não o contrário.

Não é necessário ser beato ou xiita para saber que a homossexualidade
é reprovada por Deus: “Se um homem usar com outro homem, como se fosse mulher,
ambos cometeram uma torpeza abominável; serão punidos de morte e sua morte
recairá sobre eles.” (Levítico 20,13). No islamismo a homoafetividade também é
condenável, em alguns países muçulmanos, o homossexual é punido com a pena
capital, outros países são mais tolerantes e a morte é substituída por castigos severos.
O efeminado ainda é reprovado em outros textos bíblicos: “Acaso não sabeis que os
injustos não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais: nem fornicadores, nem
idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas...” (I Coríntios 6, 9-10). É
procedente e oportuno registrar, também, a ira de Deus com os habitantes de Sodoma e
Gomorra.

Hoje, essas citações bíblicas são consideradas irrelevantes, coisas
remotas, distantes, fantasia da história, fábulas, parábolas, princípios morais obsoletos,
recursos disponíveis naquela época para educação dum povo primitivo e duma
sociedade e estado desestruturados e inaptos, porém, não se pode negar que com todos
os avanços da sociedade moderna, a homossexualidade ainda é uma perversão moral
imposta e não aceita espontaneamente, se a homossexualidade fosse uma opção sexual
natural, sem preconceito, não seria necessário de leis para proteção de homossexuais
contra a fúria de heterossexuais intolerantes.

Desde 1990 que foi comprovado que a homossexualidade não é um
“transtorno mental”, uma “inversão congênita”, uma anomalia da natureza a exemplo
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da partenogênese e do hermafroditismo, mas uma opção sexual do individuo, o
homossexualismo não consta na relação internacional de doenças da Organização
Mundial de Saúde – OMS, nem nos programas de políticas públicas de saúde dos
municípios, estados e união. O homossexual é um sujeito saudável com prerrogativas e
deveres como qualquer outro cidadão e deve ser respeitado e integrado à sociedade,
portanto, não é justo que lhe dê uma legislação diferenciada em detrimento dos
demais.

A homofobia também não é aceitável sob os aspectos humanos e
jurídicos. Não se pode violentar ou discriminar o indivíduo pelo fato dele ser
homossexual. A agressão física e a agressão moral não se justificam sob nenhum
pretexto nem no homossexual nem no heterossexual, o agressor deve ser
responsabilizado e apenado. Os direitos humanos são para humanos cidadãos não para
bandidos e malfeitores. As ideologias radicais raciais, sexuais e os preconceitos não
subsistem no mundo democrático de hoje. Todo homem deve ser respeitado e amado
de maneira cristã independente de sua opção sexual, de sua raça, de sua idade, de sua
condição física, de sua religiosidade e de sua posição social.

Entretanto, reprova-se não a homossexualidade em si, é uma conduta
efeminada de alguns homens desde os princípios dos tempos... Quem leu a “Crônica
escandalosa dos 12 césares” e os livros de Platão, onde Sócrates se manifesta contra os
homens efeminados, irá perceber que é impossível insurgir-se contra essa chaga
humana que há séculos subsiste, é como disse Jesus Cristo a Saulo: “... Duro é para ti
recalcitrar contra os aguilhões” (Atos 9, 4-5), todavia, gozando do mesmo princípio
democrático que eles, é ignomínia social o “casamento” gay, a adoção de crianças e a
figura jurídica de “União Estável”, os mesmos direitos da previdência pública de um
casal convencional e a concepção de uma nova família.

Hoje, é chique ser gay! Certas profissões são estigmas dessa opção
sexual que os profissionais de sucesso, geralmente, são homossexuais ou representam
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bem esse papel, a exemplo de cabeleireiros, estilistas, cozinheiros, dançarinos
clássicos, atores, atrizes, cantores, cantores, etc., etc. Alguns se jactam que gostam de
homens e mulheres, são os bissexuais, marido da mulher e mulher de todos os
maridos. É comum, artistas em declínio tornar público sua opção sexual invertida com
o objetivo de chamar a atenção de seus incautos seguidores e não sair da mídia
televisiva, jornais e revistas específicas de gays, lésbicas e simpatizantes, os
famigerados GLS.
A caricatura de Félix seria engraçada se não houvesse uma mensagem
subjacente do autor com o objetivo de maximizar, “destigmatizar” e “eufemizar” as
relações homoafetivas, torná-las mais naturais, mais aceitáveis e minimizar os
preconceitos. Quando se iniciou na TV essa campanha, em particular nas telenovelas,
dramatizar e falar explicitamente da relação homoafetiva, havia certo cuidado no
enfoque e nas cenas do assunto para não traumatizar o espectador, mas à medida que o
tempo passou, hoje, exagera-se no trejeito dos atores e nas cenas obscenas.
Ultimamente, os autores estão empurrando goela adentro da nossa sociedade que o
modelo de família tradicional está perto do fim, agora, já não é pai e mãe, mas pai e
pai ou mamãe e mamãe.

A corrupção de costume, princípios éticos relegados, vicissitudes,
libertinagem, desregramento e a falta de Deus têm contribuído para degradação moral
e o esfacelamento de muitas famílias. A promiscuidade sexual além de ser um risco
para saúde, as relações dissolutas atraem a droga e a bebida. A droga, hoje, é o câncer
que pouco e pouco toma conto da sociedade e preocupa os governos de todos os níveis
que se esforçam com políticas de saúde pública para atender a demanda.
Portanto, Félix não é bom exemplo para juventude por mais que seja caricato e
engraçado. O autor de teledramaturgia não explora as relações homoafetivas, somente,
para aumentar os índices de audiência no IBOPE da empresa televisiva que trabalha, é
que a TV ainda é a maior vitrine que se pode ter para difusão instantânea dessas ideias
e imagens e o meio de comunicação mais visto e mais popular. Caberá à sociedade
filtrar o joio do trigo e não aceitar todo lixo eletrônico.
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Desejo mórbido de imortalidade
R. Santana

O homem é o único animal que tem consciência da morte. Os animais
irracionais não sabem que vão morrer, não sabem que são efêmeros, não sabem o que
é vida eterna, seu comportamento é instintivo, é animal. Mas, o homem é um ser
pensante, não age somente por instinto, diferente do animal irracional, o homem sabe
usar a percepção, a emoção e a cognição, tem consciência que é limitado, sabe que vai
morrer e a imortalidade da alma continua um mistério.
O homem se angustia sempre desde que não encontra resposta para sua
existência. O homem não conhece seu eu, de onde veio e para onde vai, Sócrates
sugere como principal conhecimento: “Conhece-te a ti mesmo”. Se o homem se
conhecesse, se ele tivesse uma explicação lógica e não religiosa da finalidade de sua
existência, talvez, sua vida tivesse mais significado, sua ansiedade fosse menor. O
futuro do homem além- túmulo é uma especulação secular ainda sem resposta.
A religião não é “o ópio do povo”, não deixa o homem entorpecido, também,
“não é freio social”, todavia, a fé em Deus é necessária para conter os instintos
primitivos do homem e torná-lo um animal político. Se o homem perdesse de vez a
esperança de vida eterna, o seu lado ruim, corruptível e inescrupuloso, iria prevalecer
mais nas relações humanas e sociais. Se não fosse a religião, os instrumentos do estado
de censura, prevenção, repressão e jurídico seriam de somenos importância. O homem
tem medo íntimo de perder o seu encontro com Deus, sua promessa de vida eterna,
portanto, lhe é de somenos importância, as punições humanas e a morte.
O homem sempre alimentou o desejo mórbido de imortalidade, mas a
imortalidade é uma hipótese e não um fato, por isto, suas angustias e seus conflitos
existenciais permanentes. Porém, a criatura é semelhante e não igual ao Criador em
inteligência e criatividade. Cônscio de que não pode vencer a morte e desconhece seu
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destino além-túmulo, ele inventa e produz tudo que lhe possa eternizar na ciência, na
filosofia, na literatura, na arte e na música. A História é pródiga em exemplos, desde o
homem primitivo que pintava e esculpia em paineis de pedras naturais sua realidade
até os dias de hoje.
Os nabucodonosores, os faraós, os césares, as cleópatras foram reis
personalistas e megalomaníacos por excelência, as pirâmides de Queops, de Quefrem
e Miquerinos, os jardins suspensos da Babilônia, os mausoleus suntuosos, as
“bibliotecas” e a fundação de cidades dentre outros exemplos, foram artifícios usados
pelos governantes para imortalizá-los.
As escavações arqueológicas encontraram no Oriente, no Ocidente, nas
Américas, aliás, em todas as partes do mundo, objetos personalizados, estruturas de
poder daquela época, culturas enterradas, cujo objetivo era gravar o poder do
governante de plantão ou restos de civilização. Quem leu “Eram os Deuses
Astronautas?”, tem uma ideia de quanto o homem e os deuses fizeram para deixar sua
impressão, sua marca, ao longo dos tempos. Hoje, essa herança cultural e a memória
dos antepassados permanecem, praticamente, preservadas.
O homem coloca suas ideias no papel, modifica as existentes, inventa, produz,
sistematiza, preocupado em contribuir para sua civilização, diminuir seus males,
entretanto, é movido pela crença que seus feitos sejam lembrados pelas posteridades
futuras. Conta-se que Euclides da Cunha tinha medo de ser esquecido depois de sua
morte, mesmo com a crítica especializada positiva de seu poema em prosa, no início
do nosso regime republicano: “Os Sertões”. A Guerra de Canudos, uma epopeia da
terra, do homem e da luta, na cidadezinha de Canudos, hoje, Euclides da Cunha, no
recôndito do Nordeste.
Porém, a população cresceu (7 bilhões de habitantes no planeta), os meios de
informação ainda mais, atualmente é possível registrar um fato do outro lado do
mundo com imagem e voz em tempo real. São pouquíssimas as atividades científicas,
literárias e artísticas solitárias, tudo é feito a quatro mãos. Se alguém se propõe
escrever uma novela ou adaptar texto já feito para grande mídia, por exemplo, não o
faz sozinho, atrás de si existe uma equipe que lhe dá suporte técnico e lhe subsidia
com informações específicas. O mesmo ocorre com os grandes inventos, não são mais
produzidos individualmente, mas em grandes laboratórios com sofisticada tecnologia.
A quantidade de produção em qualquer atividade humana é de somenos

49

importância, importa o valor artístico, literário e científico da obra. Uma obra se
pereniza se tiver originalidade, oportunidade histórica, aprovação social ou científica.
Não obstante Castro Alves ter sido um gênio, se ele não tivesse tido a coragem de
cantar a libertação dos escravos em seus versos e não tivesse desafiado o status quo
daquela época, hoje, estaria entre os poetas menores e esquecidos para sempre.
Os livros, nas várias modalidades, sempre contribuíram para preservar a
memória do homem, desde o início dos tempos, porém num processo seletivo
darwiniano, sobraram poucos livros de lá pra cá: poucos livros da cultura grega,
poucos livros da cultura romana, os livros da Bíblia de cultura judaica, outros da
cultura oriental, alguns livros de cultura alemã, britânica e francesa e os cinco séculos
mais recentes da cultura americana. Persistiram por muito tempo, as enciclopédias,
francesas e britânicas, livros como fonte de pesquisa, hoje, o papel do Google.
Com o mundo informatizado contemporâneo, de informação rápida e atual, a
enxurrada de livros eletrônicos, em que n livros podem ser armazenados num chip e
uma biblioteca armazenada num sistema, poucos livros sobreviverão por muito tempo,
o destino da maioria é o lixo eletrônico, portanto, mais difícil para o homem comum
concretizar o seu desejo mórbido de imortalidade.
Por isso, surgiram aqui, acolá e alhures, as fundações e as academias de
letras, de artes e de ciências, com o objetivo de armazenar todas as produções dos
notáveis de uma região, de uma cidade, de um estado e do país. Porém, nem
sempre o critério de admissão numa academia é justo, ultimamente, o jornalista
Merval Pereira do sistema Globo, homem de um só livro e várias reportagens,
desbancou injustamente, Antônio Torres, escritor baiano, com obra literária extensa,
livros traduzidos em vários países do mundo, para Academia Brasileira de Letras –
ABL.
Quem já leu “Farda, fardão e camisola de dormir” do nosso amado Jorge, irá
ver que as academias nem sempre são ambientes lúdicos e de paz, os golpes rasteiros,
as futricas, o sectarismo político, os egos inflados e os apadrinhamentos permeiam
suas atividades dia a dia, nem sempre os melhores e mais honestos intelectuais se
sobressaem nesse mar de vaidades e interesses espúrios.
Para ser imortal “não basta morrer”, é necessário que sua obra encontre
eco na comunidade local, comunidade regional e comunidade mundial. As
insígnias, as láureas e as comendas “internacionais”, adquiridas por critérios
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Deus sabe como, jamais imortalizarão obras sem mensagem original, sem
significado social, sem proposta de mudança, medíocres, vômitos de outros
autores, servirão, no máximo, para enfeitar o peito do incauto homem de ciência,
de letra ou de arte.
Enfim, sei que seremos imortalizados, não pelo homem vaidoso, rasteiro,
individual escorregadio e efêmero, seremos imortalizados pela promessa de vida
eterna de Jesus Cristo, Ele que é solidário na dor, no sofrimento, sem distinção
econômica, social, raça ou credo, mas agrega todos como seus filhos eternos com
qualidades e defeitos humanos.

Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons

João “Zabelinha”
R. Santana
Quando conheci meu avô João “Zabelinha”, eu deveria ter 6 ou 7 anos de
idade, ele já era um ancião, mas afora os sinais de cegueira que começavam se
manifestar, era lúcido e tinha boa compleição física e boa disposição de espírito. João
“Zabelinha” era pequeno, rosto arredondado, cabelo liso, moreno claro e uns olhinhos
azuis que davam gosto, era um homem simpático apesar da idade. Teve uma prole
enorme com a mesma mulher, comum naquela época nos recônditos nordestinos, as
famílias eram de muitos membros... Marido dedicado, pai de família estremado e avô
afetivo.
Não obstante as intempéries da natureza, sempre a seca assolando a lavoura, João
“Zabelinha” criou e educou 18 filhos como comerciante de rancharia e agricultor de
fumo. Embora sua família fosse numerosa, sua mesa era farta, desde cedo ensinou aos
filhos que o trabalho dignifica o homem e é o antídoto da miséria, nunca deixou que o
ócio e o vício tomassem conta de sua casa. Depois da escola, as filhas iam ajudar a
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mãe na labuta da casa e os filhos iam pra malhada lhe ajudar na lavoura de fumo ou
cuidar da pequena criação.
João “Zabelinha” não era homem culto, mas era cheio de sabedoria: “Quem não bate
em seu filho para não lhe vê chorar ao invés de amor lhe terá ódio”, “Pé de galinha
não mata pinto”, “Quem oferece flores, fica com perfume nas mãos”, “Cavalo de
corrida morre na pista”, “O amor e o ódio têm a mesma morada”, “Velho é molambo”,
“Quem não se ajeita por si se enjeita”, “Brincadeira quando não dar prejuízo, rasga a
camisa” e etc. Nunca usou o reio ou a palmatória na educação dos filhos, comum
naquela época, mas enchia os filhos de conselhos e exemplos de vida, seu olhar
severo, era a admoestação necessária para que o infrator se enchesse de temor e não
mais transgredisse.
Se um dos seus filhos ganhasse um presente de alguém ou chegasse com objeto
estranho, ele lhe exigia a procedência e o motivo e qualquer suspeição, o presente ou o
objeto estranho, seria devolvido e o filho repreendido. Para meu avô, “quem é
desonesto no pouco, é desonesto no muito”, o ser é mais importante do que o ter,
quando um dos filhos tergiversava na explicação, ele lembrava-lhe que “mentira tem
pernas curtas” e o homem tem que ser fiel à verdade mesmo com prejuízo. A ética e a
moral eram tão importantes para o homem quanto o alimento e a água. Ele abominava
o princípio de um dos personagens de Machado de Assis que justificava o roubo:
“Suje-se gordo!”
João “Zabelinha” achava que roubar muito não deixa o sujeito menos ladrão, quem é
ladrão no tostão é ladrão no milhão.
O meu avô não era religioso, sua casa não possuía oratório, nicho com imagens de
santo ou capela. Não era supersticioso, não acreditava em mandinga, em candomblé,
não era espírita nem agnóstico, porém, seguia ao pé da letra os dois mandamentos de
Jesus Cristo: “Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si
mesmo”. No Coqueiro, lugarejo onde morava, ele servia aos vizinhos e aos conhecidos
sem moeda de troca. Não era egoísta, mas preferia tomar café amargo pra não abusar o
vizinho em dois dedais de açúcar. Ele achava mais prudente para preservar uma longa
amizade, servir do que ser servido.
Era um homem desprovido de maldade, sem ambição, desconhecia os prazeres do
mundo. Nunca adulterou, casou-se com a primeira namorada e viveram um amor
infinito por mais de 60 anos, separados pela morte. Sua ambição consistia criar os
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filhos, vê-los crescer com dignidade e honradez. Não deixou bens materiais, recursos
financeiros, mas legou para filhos e netos lições de vida que o tempo não apaga.
João “Zabelinha” não bebia, não jogava jogo de azar, não raparigava, não era homem
de festa, não era notívago, mas era homem de boa prosa, bem relacionado e admirado.
Porém, era fumante inveterado... Não fumava cigarro “Continental”, nem “Astória”,
nem “Hollywood”, nem “Belmont” ou charutos cubanos, marcas que dominavam o
mercado daquela época. Também, não fumava cachimbo, mas fumava sim, fumo
picadinho enrolado em palha curtida de milho ou enrolado em papel “Itacolomy”.
O meu avô tinha seu ritual pra pitar um cigarro: passava o gume da faca na palha seca
de milho, retirava de uma lata retangular o fumo já picadinho, enchia a palha de fumo,
enrolava-a com a ponta dos dedos até ela atingir a forma de um cigarro comum,
levava-o aos lábios, acendia o cigarro com fósforo ou isqueiro, dava umas duas
baforadas, aí, ele começava aspirar com prazer...
Eu já gostava de sentar no alpendre da casa do meu avô nos dias de feira livre. Acho
que por influência religiosa, naquela época, a feira livre de Lagarto era nos dias de
Segunda-feira - o Domingo é o dia de Nosso Senhor Jesus Cristo – era um dia de
festa... Descia o pessoal do Coqueiro, do Jenipapo, de Telha, de Santo Antônio e
outros distritos lagartenses, todos passavam pela porta de João “Zabelinha” para feira
livre, a pé, a cavalo, montado em jegue ou em cima de um carro- de - boi. Todos se
esmeravam na roupa limpa e no calçado ou sandálias à Lampião. No inverno, os
homens
arregaçavam as pernas das calças para não se sujarem na estrada de chão e as mulheres
faziam a mesma coisa com as saias.
Porém, nenhum nativo de lá esquece o canto do carro – de – boi, mesmo que passe o
resto de sua vida em alguma metrópole do Sul ou do Sudeste do país. È um meio de
transporte primitivo, diferente da carroça que é puxada por um cavalo, estrutura de
madeira com pneus e câmeras; o carro– de – boi é puxado por vários bois, o carro é
feito de madeira apropriada com enormes rodas de madeira e revestidas de um aro de
aço e fixadas, também, num eixo de madeira. Mas, o que mais chama a atenção desses
carros–de-boi, é o seu canto que sai da alma do eixo, às vezes, dolorido, tão sofrido
quanto o carreiro, doutras vezes, é alegre e sonoro ao ouvido do solitário viandante.
Não era sempre, mas de caju em caju, meu avô pegava um dos seus netos que lhe
servia de guia e percorria sítios e malhadas boa parte do dia por vários dias da semana.
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Não íamos muito longe, ele gostava de visitar sua concunhada Amália, João de
Juvêncio, “Vina”, D. Candinha, Deja e outros que o tempo e a memória cuidaram de
esquecer.
Percorríamos as estradas marginadas de macambira, aqui e acolá, ele parava para
alguns dedos de prosa. Os sítios e as malhadas não passavam de 2 hectares. Atrás da
casa grande, ficavam as mangueiras, os cajueiros, as laranjeiras, onde os assanhaços,
as rolinhas e os ben-ti-vis faziam ninhos e mais atrás ficava a malhada de fumo, de
mandioca, da batata doce, de milho, de inhame e o terreno de vez em quando era
renovado com o plantio de feijão. Numa das extremidades do terreno, ficava o
armazém de fumo ou a casa de farinha.
Eu só não gostava de passar no sítio de “Vina”, é que uns 20 metros antes da casa
grande, ela construiu uma capela que ficava aberta para que alguém se aproximasse e
orasse ajoelhado em bancos toscos, e, em frente, um nicho cheio de velas acesas com
as imagens de Jesus Cristo e Nossa Senhora.
Todavia, no sítio de João de Juvêncio e Amália, seus parentes, era onde nós ficávamos
à vontade, os sitiantes derramavam finuras pra meu avô. Eles não se cansavam de
ouvir os ditos e provérbios de sabedoria de Benjamin Franklin, o Bom Homem
Ricardo.
João Batista de Santana, João ”Zabelinha”, certamente, foi o nosso orgulho de menino,
o nosso herói eterno, o nosso sábio.

Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons
O retrato
R. Santana

Entre um gole de whisky e outro, à beira da piscina, Narvil não se cansava de
fazer considerações sobre aquela velha foto de 20 x25. Embora a foto não lhe tocasse
o coração, Nadva ajudava o marido tecer conjeturas sobre o passado distante. Ela
compreendia a angústia de Narvil, aquele pedaço de papel representava um corte no
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tempo, um tempo finito em um tempo infinito. Embora a foto tivesse parado o tempo,
o tempo continuou e os personagens não eram mais os mesmos, até o papel estava
pardo pela ação do tempo, jamais aquelas circunstâncias se repetiriam... Nem os
objetos que davam forma ao cenário não eram mais os mesmos, o tempo teria se
incumbido de transformá-los, ou, pouco e pouco desgastá-los.
Nadva quis saber do marido quanto tempo tem a foto? 50 anos? 60 anos? Mas
o que representa 50, 60 ou 70 anos num tempo infinito? Nada de nada. Não teria sido
melhor se o homem não tivesse inventado o relógio? Não! O tempo é abstrato, mas a
ação do tempo é palpável e não é retroativa. O tempo caminha sem pressa, o homem é
que tem pressa, mas o tempo continua e o homem fica.
Nadva não quer esmiuçar as sutilezas do tempo, tampouco, o
significado daquela velha fotografia, aliás, se Narvil não fosse um dos personagens da
foto o destino dela seria o lixo, não iria se debruçar em um pedaço de papel em branco
e preto para descobrir o que ali se encerrava. Naquela manhã de sol, Nadva não
desejava outra coisa, senão, curtir o banho de piscina, ler um bom livro e que o sol
fosse o sol de Diógenes e Narvil não fizesse sombra como fez Alexandre, o Grande,
mas de tanto ele lhe perguntar, limitou-se responder suas perguntas, de quando em
vez, metia o bedelho:
- Este aqui (apontando com o olhar), atrás de Rasec, não quis aparecer, não
foi!?
-Não, querida, deve ter sido falha do fotógrafo, ou a posição que ele se
encontrava, ou ele não era da família, observa-se que o fotógrafo preocupou-se em
captar à família!
- Olhe, eu não quero lhe agradar, mas o meu queridinho (fez carinho na cabeça
de Narvil) aqui, tem uma postura de príncipe!
- Príncipe! Eu? Não exagere querida!
- Não estou exagerando... Você sentou-se em ângulo reto, segura o copo de
bebida, delicadamente, nas pontas dos dedos, bem penteado e bem vestido, como se
tivesse se preparado para o momento, além de uma imagem bonita – prosseguiu com o
comentário:
- Rasec está despenteado, nem aí para câmera, com cara de pouca amizade para
seu pai e seu irmão mais velho que entornam a garrafa com gosto. Não se sabe a razão,
Rasec é o único que não estar bebendo. Ramelc, seu irmão mais novo, com o copo de
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bebida pelo meio, olha-o com jeito de gozação, e, sua mãe fixa-lhe um olhar de
admoestação! Você, meu amor, com o olhar pensativo, é o único que saiu bem na
foto...
- Gosto de ver a foto com o olhar de saudade, não com o olhar de crítica,
portanto, não temos o mesmo parecer!
- Concordo. O meu olhar é de análise, é de entender, é de procurar, é de leitura,
é de buscar significado, eu não estou dentro da foto!
- Querida Nadva, veja a vida, apenas, com os olhos do coração, entender o
quê?...
- Mas querido, a curiosidade cativa o espírito. Seria importante, se com o olhar
de análise, compreendêssemos o verdadeiro significado, por exemplo, desse momento
de família na foto!
- Pra quê? A câmara fez um corte no tempo, aí nada muda, a não ser a nossa
percepção de beleza. Se alguém encontrar o belo no feio irá lhe satisfazer o espírito e a
foto passará ter significado e não o registro histórico de um fotógrafo!
- Meu amado Narvil, eu sou uma administradora de empresa, trabalho com
número, estatística, meta, desempenho, projeto, estimativa, tudo concreto, enfim, não
tenho sensibilidade e alma de poeta para descobrir o feio no belo, a beleza das obras
de Picasso, de Paul Cézanne, dos pós-impressionistas... Para mim, não importa a
beleza das flores, mas se uma floricultura é viável ou não no mercado. Nesta foto, por
exemplo, gostaria que você me informasse o paradeiro dos retratados, se foram ou são
homens empreendedores, ou, uns derrotados da vida!?
- Se eles são empresários ou foram empresários?
- Para ser um homem de sucesso não é condição sine qua non ser empresário.
O homem pode se realizar em qualquer atividade, mesmo a literária e de ensino que é
o seu caso, mas tem que ter atitude, perseverança, determinação, objetivo, foco, é a
receita do sucesso, se alguém passa na vida por passar, é um fracassado! – Narvil a
aplaudiu de pé:
- Muito bem! Muito bem! Muito bem! Agora, eu lhe compreendo, o seu
conceito de sucesso é amplo, não é somente, os resultados do mercado, mas a posição
do homem diante do mundo, não é “deixe a vida me levar”, assim, satisfarei sua
curiosidade e lhe adianto: todos, nesta foto, com exceção deste (indicou a foto com um
gesto) que a câmara registrou só o cabelo e não me lembro dele, todos são homens de
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sucesso!
- Ufa!!! Estamos nos entendendo... Agora, me fale do paradeiro deles, se todos
moram aqui e eles fazem, hoje, o quê?
- Bem, Ordep e Aslec, os pais, estão de idade avançada e moram nesta cidade.
A velha está muito doente. O velho, ainda se aguenta nas pernas e faz do trabalho
terapia, porém, com mais de 86 anos de vida, não é mais o mesmo homem rijo da foto.
Construíram um bom patrimônio, mas o patrimônio maior foi ter educado e formado
todos os filhos: Oslec é engenheiro agrônomo, Rasec, juiz de direito de uma cidade
não muito longe daqui e Ramelc é funcionário de um grande banco do país em
Brasília, quanto a mim, não lhe será necessário contar a minha trajetória, você conhece
tudo que fiz e conquistei, até os meus defeitos, as minhas qualidades e os meus
sonhos!...
- Não é verdade que lhe conheço. Aliás, ninguém conhece ninguém, o homem
é uma caixinha de segredo de atitudes inesperadas!
- Por exemplo?
- Sacrificar o ócio da manhã para suscitar lembranças de um passado esquecido
na gaveta da saudade!
- Parabéns! Parabéns! Parabéns! Aplausos para mim, senhora, pois acabo de
descobrir na administradora uma poetisa que se nega fazer poesia... – e correu pra
piscina.
Não se pode negar o absurdo de Camus e de Heidegger, a impossibilidade
acontece, uma corrente de vento apareceu do nada e foi varrendo tudo que encontrou.
A foto foi puxada pela corrente de ar sem resistência, como uma pluma, subiu aos céus
e desapareceu.
Narvil não conteve o pranto e chorou, chorou, chorou...
Autor: Rilvan Batista de Santana
Licenciada: Creative Commons
Mãe Anastácia
R. Santana

Assim que Christina deixa o Shopping Iguatemi de Salvador e pára no primeiro
semáforo, o seu carro é tomado por moleques que vendem água mineral, biscoito
caseiro, doces, frutas ou limpa o para-brisa com água e sabão numa operação recorde e
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eficiente. Christina não quis nada, dispensou todos os moleques com doçura e
educação, porém, um deles insistiu e jogou dentro do carro, em seu colo, um panfleto
que convidava visitar os serviços espirituais de uma mãe de santo pra o lado de Matatu
de Brotas, a Yalorixá Anastácia Ogum Xoroquê.
Christina, católica de nascimento, pouco se deixava guiar pela fé, não conhecia
pelo nome, meia dúzia de santos de sua igreja, jamais se sensibilizou ou quis conhecer
seitas de oguns, oxuns e orixás, terreiros, muito menos visitar a Yalorixá ou algum
Babalorixá, para bem da verdade, ela não sabia nem o que esses títulos significavam,
cresceu ouvindo falar de candomblé, pai de santo, mãe de santo, cigana, cartomante,
vidente, sensitivo, bruxo, mas nada disso lhe tocava o coração, todavia, aquele
panfleto lhe mexeu com o coração e a razão, mais com o coração do que com a razão,
eis aí o que dizia o panfleto:
“Yalorixá Anastácia Ogum Xoroquê tem mais de 25 anos de santo e sua casa é
aberta a todos que buscam... Atende com JOGOS DE BÚZIOS E CARTAS com hora
e dia marcados, conforme sua ligação. Lembre-se: os orixás vão lhe mostrar o
caminho certo a ser percorrido.”

Christina não conhecia Flávio nem Roseli, ambos tinham sido colegas de
faculdade de Ricardo. Quando o seu marido convidou os seus ex-colegas de faculdade
para trabalharem em sua empresa de venda de carros novos e usados, ela foi contra
sem muitos argumentos convincentes, mais ciúme de Ricardo do que razões
profissionais:
- Não se mistura negócio com amizade!
- Querida, estou contratando dois profissionais de qualidade administrativa
comprovada, cursos no exterior, ele irá gerir o departamento comercial e Roseli o RH,
não é só amizade! – Christina não se conteve:
- Eu sou idiota Ricardo? Vocês já foram pra cama! – Ricardo não tossiu nem
mugiu, deu-lhe as costas e saiu.
Enquanto subia a rua procurando a casa da Yalorixá Anastácia no endereço
indicado no panfleto, Christina ia rememorando os argumentos do seu marido para
trazê-los do Rio de Janeiro para Salvador, ela tentou demovê-lo da ideia, argumentou
custos, que o mercado baiano estava cheio de bons administradores, não teve jeito, ele
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bateu pé e os dois estavam lá na empresa de Ricardo há mais de um ano. Agora, ele
não se cansava de celebrar a vinda de Flávio e Roseli para capital baiana, ao passo que
cada dia, ela se tornava mais infeliz com a indiferença e o desprezo do marido, por
isto, resolveu, mesmo sem a fé dos seguidores, consultar a famosa mãe Anastácia para
encontrar resposta que lhe tirasse daquela tormenta e cisma.
Certamente, a casa de terreiro da Yalorixá não era naquele luxuoso sobrado
colonial, exceto a sala em que ela foi atendida, não havia vela a bruxulear os santos,
não havia ostentação, tudo era discreto sem ser vulgar, porém, os móveis e o prédio
denunciavam a prosperidade da mãe de santo. A antessala onde os consulentes
aguardavam a Yalorixá parecia o consultório dum médico de nomeada.
- Filha, antes das cartas, oremos ao Pai Ogum para que as causas de suas
dificuldades sejam reveladas e pisadas com os cascos do seu cavalo e eliminadas com
a força de sua espada... – começou a Yalorixá:

- Ó Pai Ogum, a vida desta jovem senhora está confusa e conturbada, peço-lhe
que lhe indique o caminho a seguir e lhe dê coragem e força para que ela esmague
todo o mal que a persegue. Com sua proteção, ela terá segurança e o apoio de guias e
orixás, que a paz de Oxalá seja perene em sua vida... Assim seja e assim será! - feita a
oração, a mãe de Santo começou a leitura das cartas, Christina nervosa e tensa não se
aguentava na cadeira... A primeira carta foi Valete de Espadas:
- Filha, o naipe de espadas indica violência e desgraça. Homem sedutor, mas
traiçoeiro e mau caráter lhe persegue... – Fez um “Anh!” e a Dama de Espadas caiu na
mesa:
- Filha, ele e ela estão em conluio para lhe destruir!... Mulher bonita, mas
perigosa e traiçoeira... – a mãe de santo foi interrompida por Christina:
- Meu Deus! Meu Deus! Ricardo deveria estar aqui, mãe Anastácia! – e
desabou em pranto.
A sessão de cartas foi interrompida, Christina emocionalmente desabou, mãe
Anastácia e suas filhas de santo colocaram-na num quarto para descansar.
Coincidência ou não, o Valete e a Dama de Espadas, significavam de maneira clara, os
seus desafetos Flávio e Roseli. A mãe Anastácia não os conhecia, portanto, não era
coincidência, as energias de Exu e Ogum, tinham sido canalizadas de maneira certa,
decerto, essas entidades fariam justiça através da Yalorixá e foi sua promessa assim
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que Christina saiu do transe:
- Filha, a mãe Anastácia lhe promete com ajuda dos meus guias espirituais,
debelar o mal de sua vida, a concórdia e a paz voltarão reinar no seu lar. O seu marido
irá reconhecer o seu erro e lhe pedir perdão, mas para isto acontecer, a filha terá que
ter muita fé e obedecer aos conselhos desta Yalorixá Xoroquê, a começar pela sua
iniciação, deseja ser iniciada!?
Sim! - promessa feita, promessa cumprida, dias depois o bem vence o mal.
Pareceu que tudo foi arranjado, pois Ricardo chegou num momento em que
Roseli estapeava o marido numa crise histérica, xingando-lhe para quem a quisesse
ouvir:
- Seu veado, seu xibungo, seu pedófilo, me traindo com esse fedelho – o
rapazinho não se aguentava nas pernas de medo, trêmulo, não conseguia recompor sua
roupa -, nós tínhamos um plano para nos dar bem com Ricardo e você não consegue
deixar a bicha enrustida por mais tempo!?
- O quê!? – todos tomaram susto com o aparecimento inesperado do patrão. O
plano foi esclarecido: Roseli bonita e atraente assediaria o seu ex-colega, agora,
patrão, e, quando ele estivesse completamente apaixonado, o divórcio de Christina e a
extorsão do marido traído, deixariam Ricardo em maus lençóis, inclusive, financeiro.
Ninguém sabe se as coisas feitas da Yalorixá foram providenciais, certo é que o
mal por si se destrói sem a intervenção dos orixás.

Autor: Rilvan Batista de Santana
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Otelo de Akira
R. Santana
Na minha rua, eu sou conhecido como “Otelo de Akira” ou “Vovô de Akira”,
eu gosto do epíteto, Akira não é minha neta, mas é como se fosse minha neta, aliás,
gosto mais dela do que as minhas netas de sangue, porque os netos de sangue não me
dão nenhuma atenção, tive o desprazer de passar alguns dias na casa dos meus netos,
eles não desperdiçavam palavras comigo, sempre tinham alguma coisa importante pra
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fazer do que conversar com velho, quando muito, “tchau vô”, ou, um pálido beijinho
nas bochechas, na saída ou na chegada, e, os pais dos netos não deixavam por menos.
Sozinho num apartamento enorme, eu passava o dia entediado antes de
conhecê-la. Distraia-me com a televisão e a leitura, às vezes, ambas me aborreciam e
eu corria para jogar conversa fora com outros velhos no jardim, distante poucas
quadras da minha residência, porém, o queixume de doença e o apego ao passado dos
meus companheiros me irritavam, eles não sabiam aceitar o ocaso da vida e a
irreversibilidade do tempo, “se correr o bicho pega e se ficar o bicho come”, logo, é
necessário que se sublime o pouco que resta de vida e entender que a morte é o bem
maior do homem. A morte encerra todos os males físicos, depois da morte é com o
Criador...
Akira foi abandonada na soleira da minha porta, ainda bebê, enrolada de panos
e dentro de uma caixa de papelão, eu acho que alguém quis me pregar uma peça ou
quis preencher a minha solidão, balbuciei alguns impropérios para o malfeitor, mas
uma voz interior gritou lá de dentro: “fica!...”
Hoje, Akira é a alegria do lar. Nós passamos parte do tempo passeando sem
compromisso pelas ruas do bairro e a outra parte, nós discutimos a relação do homem
com Deus e o significado da vida e da morte. Se acreditasse na metempsicose de
Pitágoras, diria que Akira antes de se reencarnar em yorkshire, teve experiência de
sabedoria e ciência, é uma cachorra muito inteligente e percepção aguçada.
Aprendi ler nos seus olhos e no seu latido tudo que me quer dizer. Claro, que
não digo para os vizinhos que converso diuturnamente com a minha yorkshire, senão,
iria ser estigmatizado de doido, lunático, alienado, maluco, mas a verdade é que
conversamos e ela me tem ensinado muitas coisas. A sua mente transmite mensagens
telepáticas, mesmo que não dê um latido. Capto tudo que Akira pensa com a mesma
facilidade que conversasse com alguém.
Abre parêntesis:
Caro leitor, se o céu não conspirar contra mim, mas me conceda o favor de
colocar tudo que penso no papel e a leitura não lhe for enfadonha e cada pensamento
meu e de Akira sejam mitigados, espero que no final da leitura, pelo menos, tu me
concedas o benefício de Voltaire: “Posso não concordar com uma só palavra sua, mas
defenderei até a morte o seu direito de dizê-la."
Fecha Parêntesis.
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Naquela manhã acordei mal humorado, quase não havia pregado os olhos, um
amigo de infância havia morrido corroído por um câncer. Nunca o vi se queixar,
enfrentou a doença com a resignação de Irmã Dulce e a força de Sansão, nós, os seus
poucos companheiros, é que não queríamos entender o seu sofrimento, pois Matheus
foi um filho exemplar, um pai extremado, um esposo devotado, um amigo fiel quanto
um cão e um homem de fé. Foi neste clima de pesar, que começou o dia:
- Akira, tem gente que de tão bom, não deveria morrer!
- Auau!!!
- Eu sei que a morte não é uma fatalidade, quem moço não morre, velho não
escapa... Porém, ninguém deveria morrer com o sofrimento de Matheus, ele não
merecia...
- Keihin!
- Então, concorda comigo?
- Keihin! – completou:
- Auau! Auau! Auau!
-Ah!... Você é espírita e a morte é uma passagem... O sofrimento do corpo faz
parte do processo de evolução do espírito, sim?
- Keihin!
- Akira, me desculpe, mas não acredito em reencarnação! O homem não é uma
planta que morre e sua semente faz renascer outra planta igual, é uma tese que não se
sustenta na lógica!
- Auau! Auau! Auau?
- Se eu acredito na ressurreição? Não, eu não acredito!
- Auau! Auau! Auau?
- Em que acredito? Em Deus, mas não acredito que Deus permita o sofrimento
do homem e de suas criaturas. A história de Adão e Eva é muito fraca para justificar
os males da humanidade, a origem do pecado, o bem e o mal, acredito que é maior o
plano de Deus e o nosso sofrimento se encaixe no “mundo das possibilidades” que
estamos sujeitos desde o nascimento!
- Nahum! Nahum! Nahum!
- Não entendeu!?
- Eu vou lhe explicar e não se apoquente, porque o “mundo das possibilidades”
é um princípio filosófico fácil e prático e desmistifica muita coisa arraigada na mente
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humana há séculos: não existe castigo divino, destino, acaso, determinismo,
premonição e o livre arbítrio é uma “possibilidade”... – Akira ficou impaciente:
- Auau! Auau! Auau!
- Calma, minha linda yorkshire!
- Auau! Auau! Auau!
- Você quer exemplo?
- Keihin! Keihin! Keihin!
- Olhe, antes irei lhe dizer para melhor entendimento que as possibilidades
podem ser: necessárias; contingenciais e reais. A necessária é a que se impõe por si,
não deixa de ser, que eu queira que eu não queira, é verdade absoluta, portanto, a
possibilidade necessária é Deus. A possibilidade contingencial é de natureza absurda,
fere as leis da razão e o bom senso de Descartes. E, a possibilidade real é quando as
condições socioambientais confluem para determinado fim... – Akira estava
impossível:
- Auau! Auau! Auau!
- Você não quer conversa fiada, não é nervosinha?
- Keihin! Keihin! Keihin!
- Bem, já lhe disse o que é “possibilidade necessária”, não foi!?
- Keihin!
- Quer que eu teça mais comentários?
- Nahum! Nahum! Nahum!
- Então, minha querida Akira, eu dou-lhe de exemplo o lamentável afogamento
na piscina, seguido de morte, não faz muito tempo, de um garoto de 3 ou 4 anos de
idade, numa escola de elite em São Paulo, não obstante o seu aparato logístico de
segurança. Claro que o funesto incidente não foi uma punição divina aos pais ou
algum carma do filho, mas a possibilidade contingencial! – Akira pulava de contente e
suplicou-me o exemplo da possibilidade real, porém, lhe perguntei se ela tinha
entendido as possibilidades, necessária e contingencial, assentiu com a cabecinha.
- Olhe minha pequerrucha, particularizar princípio filosófico é imprudência,
contudo, o seu pedido é uma ordem, vamos lá! – acrescentei:
- Se o pai de Joãozinho é cantor e sua mãe uma atriz, ele está cercado de
circunstâncias socioambientais para ser, também, um artista, porque são as
possibilidades reais, circunstanciais, todavia, nada impede que Joãozinho seja um
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astronauta da NASA, um piloto de Fórmula 1 ou um escritor, aí, os elementos “livrearbítrio” e “vontade” prevalecem! – pensei que Akira se desse por satisfeito com este
último exemplo, ledo engano:
- Auau!? Auau!? Auau!?
- O que tu me pedes agora, sua peralta, é difícil de responder, aliás, eu não sei
responder, era o que Sócrates mais exortava: “Conhece-te a ti mesmo”, tu me
perguntas além: “Quem eu sou?”, “De onde vim? e “Para onde vou?” perseguem o
homem desde que o mundo é mundo. Descartes deu uma resposta que justifica a
existência do homem “Cogito ergo sum”, então, “Dubito, ergo cogito,ergo”, mas sua
identidade e o seu fim permanecem difícil de compreender! – Akira não se fez de
rogada:
- Auau!? Auau!? Auau!?
- Se eu não acredito na ressurreição e na reencarnação, em que acredito? É o
que tu me perguntas?
- Keihin! Keihin! Keihin!
- Bem, não sei quem sou eu, de onde vim nem para onde vou, ousaria dizer que
nós somos mais do que matéria física, mas não sei se podemos chamar esse “mais” de
espírito, de alma ou coisa que valha... Tenho lá as minhas suposições, mas me reservo
externar!
- Auau! Auau! Auau!
- Para lhe dizer?
- Keihin!
- Não! Não! Não!
- Prometer lhe dizer outro dia?
- Keihin! Keihin! Keihin!
- Tudo bem, outro dia lhe direi!
- Auau! Auau! Auau!
- Não acredita? Então, juro por Jesus Cristo, Moisés, Maomé e o Deus de
Abrão!
- Auau! Auau! Auau! – pergunta-me se sou ateu que o “mundo das
possibilidades”, parece coisa de ateu:
- Não, minha amiga, não sou ateu, mas a fé pela fé não tem sentido, é preciso
se discutir e desmistificar alguns dogmas religiosos. O homem é suas circunstâncias...
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Deus não permite nem pune ninguém. Se uma criança morre de uma doença incurável,
não foi Deus que quis ou deixou, mas é que havia essa possibilidade patológica nos
seus genes e não um castigo dos céus. O princípio da possibilidade se destrinchado,
poderá estabelecer um novo padrão de conduta e comportamento do homem e
melhorar sua relação com o Criador... – Akira queria mais:
- Auau! Auau! Auau!
- Se eu sou criacionista? Não o criacionismo da Bíblia! Diria que acredito na
criação e na evolução No princípio do mundo, minha yorkshire, não havia luz e Deus
disse: “Faça-se a luz!” (Gênesis 1,3). Ora, se não havia luz, Deus estava mergulhado
na escuridão, aí começa a incoerência exegética... Por quê? Se Deus é luz infinita, não
poderia estar na escuridão! Por último veio a criação do homem com Adão e Eva, em
consequência o “pecado original” e depois, Jesus Cristo que se sacrifica na cruz para
redimir o homem desse pecado e vence a morte com a ressurreição. O mundo real
existe e não o de Platão, mas o mundo biológico e o universo que nós conhecemos,
devem ter passado por bilhões de anos de evolução, que não implica negar a criação!
- Keihin! Keihin! Keihin!
- Você concorda? Por quê?
- Keihin! Keihin! Keihin! Auau! Auau! Auau!...
- Entendi, obrigado pela solidariedade teórica, porém, espero que eu e você não
estejamos blasfemando!
- Nahum! Nahum! Nahum!
- Vamos comer, minha querida Akira, já é meio dia!
- Keihin! Keihin! Keihin…
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O cadáver
R. Santana

Ele estava ali estirado, o cadáver, o nada diante do tudo e tudo diante do nada,
mas o tudo é o nada... Deus, ó Deus, onde estás que não vês o nada?! Nós todos,
somos o nada diante de Ti! O nada é o cadáver, mas o cadáver já foi o tudo e o tudo
um dia será o nada! O nada é o que existe...
65

Meu Deus, meu Deus, por que o tudo um dia tem que ser o nada? Não basta à
angústia do homem não saber de onde veio, quem é, e, para onde vai? É preciso ainda
ter consciência que não é nada?! Se os nossos dobrados de lágrimas e dor chegassem a
Ti, o mundo deixaria de ser imundo e seria mundo. Deus, ó Deus, se o homem fosse
tudo, deixaria de ser besta fera, desumano, desalmado e passaria ser humano!...

Deus, ó Deus, as frias carnes depositadas ali na pedra fria da funerária, serão
comidas pelos vermes sem cerimônia, não importa para o verme, se um dia essas
carnes foram vestidas por cambraia, seda, algodão, casimira, brim, cáqui ou jeans. Se
a carne é de sábio ou de ignorante, o que importa para o verme que a carne será sua
comida, depois, verme e carne serão pó e mais do que nada.

Meu Deus, meu Deus, é justo ao homem o nada?! Nenhuma morte é digna, a
morte é a indignidade da vida. Se o apóstolo diz: “Ou não sabeis que o vosso corpo é
santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que
não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço; glorificai pois a Deus no
vosso corpo.” (Cf. 1Co 6:19,20). Como justificar a presença do Deus no nada? Não
seria mais fácil dizer que Deus nunca esteve no corpo do homem? Portanto, o nada
sempre foi o nada desde o início dos tempos!...

Estava ali o cadáver, pranteado e amado pelo tudo, tudo que amanhã será nada.
Cadáver maniqueísta que foi bom ou mau e que viveu bem ou mal, qual o lado que o
verme primeiro vai comer? Se o verme for bom, primeiro ele vai comer o lado mau se
o verme for mau, ele vai começar pelo lado bom. Na vida não existe meio termo, só
existe o bem ou o mal.

Porém, quando a vida se esvai, resta, somente, o cadáver, a luta entre o bem e o
mal não tem sentido. O tudo não chora à chegada do nada, o tudo chora à exiguidade
da vida, o tudo percebe que não é nada.

Estava ali estirado, o cadáver, sem vida e sem alma, mas será que existe alma,
independente do corpo? Ou, alma é a energia que anima o corpo e se exaure deixando
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o cadáver? Os cientistas já conseguiram captar (filmar) a “energia” que se esvai do
corpo nos estertores da morte. Há, hoje, quem advogue que esse processo não é
instantâneo, leva em média, 20 dias para que o moribundo se torne cadáver.

Filhos, mulher, parentes, e amigos, choram e se descabelam sobre o cadáver,
mas o cadáver é o nada, então, eles devem estar chorando, lembrando de tudo que é
nada, a separação é eterna, a ressurreição e a reencarnação são embasadas na fé... Será
que o nada um dia voltará ser o tudo? Ou, sempre o tudo será nada? Mistérios que o
homem ainda não conseguiu decifrá-los, mas aceitá-los.

Ah, pais! Não devem chorar, porque o cadáver ali não é mais o seu filho, é um
corpo depositado na pedra fria e indiferente da funerária, é um corpo estranho, não
responde mais ao seu clamor, é o tudo diante do nada, ele não mais será acalentado no
seio da família, pois o mundo da possibilidade exerceu o possível e desordenou a
ordem natureza.

Em vão é o esforço do homem para juntar riquezas em detrimento da vida se o
nada é o fim. Quantas vidas são ceifadas pelo vício e ambição material? Não se pode
contar. O homem moderno ainda continua com idéias atávicas, sua mente pouco
evoluiu em relação ao tempo, os cientistas afirmam que o cérebro do homem tem uma
grande parte inexplorada. Se a mente humana tivesse desenvolvido todas suas
potencialidades ao longo do tempo, sua espiritualidade fosse zen, ele tivesse mais
amor à vida e à natureza, o nada seria diferente...

Deus, ó Deus, por que fez do tempo o nosso cutelo? Não se entende a
exiguidade de vida que destes a vossa criação diante do tempo infinito! Um meteorito
leva centenas de anos para se desintegrar (morrer) no espaço enquanto o homem e as
outras espécies, a vida é fugaz. Se a vida é tão curta, melhor é morrer... Se não
nascêssemos não teríamos a angústia que somos nada, a exiguidade da vida desperta
insegurança no homem desde o nascimento á morte.

Chora humanidade que hoje é tudo e amanhã será nada!... Chora alma minha
que hoje é vida e amanhã será o meu cadáver depositado no inferno, onde os vermes
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não deixarão em paz as minhas frias carnes, devorando as carnes boas e as carnes
más!... Se as promessas de vida eterna e remissão dos pecados de Jesus Cristo não se
cumprirem, debalde foi nossa luta entre o bem e o mal!...

Autor: Rilvan Batista de Santana
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Maria Clara
R. Santana

- Maria Clara!
- Sim, mãezinha!
- Onde está?
- Estou brincando de boneca!
- Perguntei-lhe onde?
- No meu quarto!
- Sozinha? Chame sua prima Karina!
- Não estou sozinha!
- Karina está aí?
- Não!
- Quem está aí? – Maria Clara não responde, sua mãe repete:
- Quem está aí?
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- Mãezinha... mãezinha... estou brincando... – Helena impacienta-se:
- Filha, quem está aí!?
- Totó! – mentiu.
- Totó está aqui, mentindo pra mãezinha?...
- É que... é que... é que... você não gosta de Carol... – choramingando.
- Oh filha, não chore!
- Mãezinha, eu posso brincar com Carol?
- Filhinha, Carol não existe...
- Carol é minha amiga, mãezinha! – para não lhe contrariar:
- Tudo bem, meu amor...
Helena é vencida pela insistência da menina. Maria Clara tem 4 aninhos e seus pais
estavam assustados com essa história de Carol, é que, ultimamente, a menina brincava boa
parte do tempo com essa garota imaginária, que somente ela conhecia, muitas vezes, foi
flagrada arrumando as bonecas e conversando com essa “garota”... Só queria brincar com
Carol, exceto, na escola. Descrevia-a, a seu modo, como se ela fosse do seu tamanho, de sua
cor e idade.
Seus pais esgotaram todos os recursos médicos, ela passou por psicólogos e
psiquiatras, nenhum diagnóstico de insanidade, concluíram que tudo não passava de
fantasia, mente fértil, filha única, uma maneira dela sublimar e racionalizar a ausência de um
irmãozinho, de uma irmãzinha, mas com o tempo esse universo imaginário seria substituído
pela realidade.
Os pais de Maria Clara não saíam da igreja cristã, jamais iriam atribuir nenhuma
manifestação espiritual, portanto, Carol não passava de capricho da filha, uma maneira da
menina lhes chamar a atenção.
Noite de Natal, Helena como boa cristã, arrumou a casa com gambiarras coloridas e
árvore de Natal iluminada. A ceia de Natal foi feita com esmero. Naquela noite o padre
paroquiano prometeu romper a tradição e liberar os fieis mais cedo. Justificava a violência

69

das ruas e o perigo das famílias chegarem tarde a suas casas.
Helena serviu a ceia mais cedo. As crianças e os adolescentes brincavam no jardim da
casa, os homens discutiam os últimos acontecimentos políticos. As mulheres falavam de seus
pimpolhos. Tudo era clima de festa, quando houve um blackout decorrente da sobrecarga de
energia e uma língua de fogo irrompeu num dos pontos de telhado que tomou forma e
começou se alastrar...
Grande foi o tumulto. Muitos convidados tropeçavam sobre os móveis, ninguém
ficou dentro de casa, os bombeiros foram acionados e chegaram de imediato, tudo parecia
sob controle quando Helena deu por falta de Maria Clara e abriu o berreiro de socorro. O
fogo estava praticamente debelado quando um dos bombeiros adentrou na casa ouvindo o
clamor de Helena.
Se não fosse a situação estranha que o bombeiro encontrou, o socorro de Maria
Clara teria sido rotina: a pequerrucha brincava de boneca, o quarto iluminado por uma luz
misteriosa, falava com alguém que lhe correspondia, no fundo uma árvore de Natal
iluminava mais ainda o ambiente. O bombeiro ficou confuso, absorto, sem nada entender,
seguiu seu instinto, colocou a menina no colo, instante depois a deixava nos braços da mãe:
- Senhora há mais alguém na casa?
- Não! Por quê?
- Nada...
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Zé “Urubu”
R. Santana

Zé não usava preto nem gostava de comida pútrida, porém, passava mais tempo
aqui e acolá sem compromisso de moradia fixa ou de trabalho, um simpático vagabundo, um
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alegre vadio, por isto, recebeu o apelido de “urubu” que com o passar do tempo tornou-se o
nome de Zé.
Não era má pessoa, era prestativo, diligente, ninguém passava apuros quando ele
estava perto, desembolsava o último tostão coado para socorrer um amigo sem se preocupar
se seria indenizado depois.
Pedreiro de quatro costados: ele construía uma casa da alvenaria à comeeira e se
fosse pago conveniente, entregava o imóvel ao proprietário pintado e na chave. Naquela
época, era um dos mais requisitados profissionais da construção civil, todavia, jogava tudo
pro alto quando o trabalho o entediava e corria pra mesa de snooker.
O snooker era o seu fraco. Não era um profissional do taco como Carne Frita, mas
dentre os jogadores que frequentavam o “Bar de Pedro”, Zé Urubu não era um dos piores,
seu jogo dava pro gasto, seus principais adversários eram Lopeu e Dico Soldado. Lopeu tinha
uma alma boa, incapaz de judiar uma formiga, mas viciado no jogo de snooker, todo
dinheirinho que ganhava como cambista de jogo do bicho era disputado na mesa de pano
verde, enquanto isto, Dico Soldado tinha a fama de matador.
O “Bar de Pedro” era o único ponto de diversão do Bairro São Caetano na cidade
baiana de Itabuna, naquela época, uma mistura de lanchonete e jogos de azar: baralho,
dominó, snooker e bilhar. Funcionava, diuturnamente, do primeiro ao último dia da semana.
Não havia briga entre os jogadores, quando os ânimos se acirravam com os mais exaltados,
aparecia de imediato, a turma do deixa-deixa e a briga acabava antes de começar.
Zé Urubu não possuía temperamento agressivo, nem era covarde, preferia resolver
qualquer pendência pelo diálogo, às vezes, com prejuízo no bolso. Dizia sempre: “prejuízo
pouco é lucro” ou “não tenho inimigo no jogo, mas competidor”, assim não cultivava
desafeto.
A Baixa do Sapo ficava distante uns 500 metros do Bar de Pedro, era um
aglomerado de barracos e poucas casas de bloco e tijolos maciços. O nome Baixa do Sapo foi
dado porque o lugar tinha muitos brejos de tabuas, à noite, era uma verdadeira orquestra
com o coaxar dos sapos. Nas festas juninas, aquela gente simples fazia fogueira na porta dos
barracos, quadrilhas, balões, muito forró, comidas e bebidas típicas – milho assado, canjica,
amendoim, pamonha, licor, arroz doce, mungunzá, farofa de banana, frango e carne no
espeto -, cada barraco era uma festa...
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Naquele ano de São João não foi diferente, exceto que no meio da noite, o barraco
de Mané das Onças pegou fogo. Mané das Onças, a mulher e os meninos mais velhos
encontravam-se espalhados na vizinhança e o caçula bebê ficou no barraco. Quando as
labaredas começaram tomar corpo, a multidão se aglomerou em frente ao barraco, latas
d´água e baldes surgiram às centenas, mas o fogo não se rendia, Mané das Onças e a mulher
gritavam pedindo socorro para salvar o filho, o desejo de socorrer era coletivo e o medo
também, ninguém se atrevia entrar no barraco, quando do nada surge José Urubu:
- Seu Mané, calma! – em tempo recorde, ele vestiu uma capa colonial, fez de sua
camisa de mangas cumpridas uma máscara e adentrou no barraco.
Os segundos tornaram-se infinitos, as labaredas subiam ainda mais, ninguém
apostava que José Urubu saísse são e salvasse o bebê daquele inferno. A expectativa era
enorme, o silêncio era sepulcral, algumas tábuas começavam se soltar do barraco
fumegante, quando de repente, José Urubu surge do lado de fora com o pequerrucho
enrolado na capa. Só teve tempo de entregar o bebê no colo dos pais e desvencilhar-se da
capa e da máscara, quando o barraco foi ao chão e virou uma única fogueira, mas bebê e
herói popular estavam salvos. Os gritos entoaram na Baixa do Sapo:
- Viva José Urubu! Salve o nosso herói! Deus te abençoe!...
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Os sinos dobram no Natal
R. Santana

Maria Clara estava internada na unidade de terapia intensiva há 2 dias no Hospital
Infantil itabunense Manoel Novaes. Inicialmente, os pais pensaram que fosse mais uma das
gripes ou infecções de garganta que ela costumava ter: dor de cabeça, febre, vômitos, etc.,
mas à medida que os sintomas foram piorando seus pais levaram-na ás pressas para o
hospital e se descobriu um quadro bacteriano de meningite. O susto foi grande, os pais
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ficaram apavorados com o diagnóstico. O contágio com alguém infectado, certamente, tinha
sido na escola, pois Mariana e Carlos são pais extremados no cuidado com sua pequena de 8
anos de vida.
Enquanto Carlos aguardava notícias médicas do estado de saúde da filha, nos
corredores contíguos da UTI, Mariana recorria ao poder da Providência na capela do hospital.
Ambos, marido e mulher (ela mais do que ele), são religiosos de muita fé. Sabiam que a
meningite é uma doença grave, às vezes, deixa a vítima com sequelas irreversíveis ou leva o
indivíduo à morte, portanto, nada demais pedir uma mãozinha a Deus, em particular, Nossa
Senhora Aparecida, protetora do casal, mesmo com a confiança do médico:
- Mãe não fique tão ansiosa, todas as providências foram tomadas no início dos
sintomas, além disto, a medicina atual dispõe de medicamentos de última geração para
combater esses “bichinhos” da meningite, agora é dar tempo ao tempo...
A febre insistia deixar Maria Clara, não como antes que seu corpo ardia de quente,
contudo a febre permanecia menos intensa. As visitas foram proibidas, além da equipe
médica especializada, somente os pais podiam entrar na unidade de terapia intensiva,
mesmo assim, com os rigores padrões: visita individual, vestimenta adequada, mãos
higienizadas, máscara e pouco tempo de visita. No quinto dia da doença, ela ainda não
estava completamente lúcida, apresentava certa confusão mental, o pessoal da saúde se
desdobrava em cuidados.
Mariana não arredava pé do hospital, só não dormia porque não era permitido. Ela
almoçava em casa e lanchava na cantina do hospital. Faz-se necessário dizer que era mês de
dezembro de 2012. Começou preparar a casa para os festejos natalinos, mas com a doença
súbita da filha, deixou casa e outros afazeres para se dedicar à pequena. Se fosse uma
doença menos grave, conciliaria casa e doença, mas com meningite não se descuida, que os
festejos de Natal ficassem para outro ano, agora, só desejaria que Papai-Noel trouxesse no
seu saco de brinquedos, um brinquedo chamado saúde para presentear Maria Clara.
Parodiando o filósofo, diria que a vida tem razões que a própria razão desconhece, a
partir do sexto dia de UTI, Maria Clara foi melhorando a olhos vistos, e, no oitavo dia, foi
transferida para um apartamento de um leito, curada! A doença foi definitivamente
debelada, resultado de exames complementares, nada demais se sua cura fosse atribuída à
ação de medicamentos específicos, mas a menina saiu da semiconsciência para consciência
plena num estalo e uma conversa mística, visionária, que os menos crentes atribuíram ao
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delírio da doença:
- Juro por Nossa Senhora Aparecida!
- Não blasfeme filha... papai do céu... é pecado... – a mãe cheia de dedos. A menina
desabou em choro:
- Mãe... mãezinha... ela rezou na minha cabeça... mãezinha é verdade... – a mãe
pondera:
- Sonho, filha!
-Não!!! – nervosa.
- Não foi sua enfermeira?
- A enfermeira dormia quando ela veio me ver. Ela é tão bonita e cheia de luz que
iluminou tudo. Não estou mentindo, mãezinha!
- Bem, ela disse o quê!?
- Hoje é Natal filha. Hoje, os sinos dobram em esperança e misericórdia para todos os
homens.
Mariana não costumava refletir, agia por instinto quando algo lhe tocava o coração.
A fé não se esmiúça, agarra-se, e, Maria Clara estava curada. Ajoelhou-se e orou, orou,
orou...
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A vida não é uma missão
R. Santana

A crônica “A missão de cada um de nós” do Juiz de Direito e titular da Vara
da Infância e da Juventude de Itabuna e acadêmico da ALITA Marcos Bandeira, é um
texto impecável, sentimental, poético, pois narra a história de Rodrigo, um garoto de 8
anos que foi adotado por uma família de Curitiba, depois de algum tempo internado na
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instituição SOS Canto da Criança em Itabuna, além dele acreditar que cada
indivíduo tem sua missão no mundo. O destino do homem é recorrente: “O homem
traz uma missão ao nascer, um destino?” Ele responde com a música “Além do
Espelho” de João Nogueira: “A vida é uma missão, a morte é uma ilusão, só sabe
quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu”, e, pondera
quando se refere ao garoto Rodrigo: “... Ele me passou a mensagem deixando à
mostra minha missão terrena...”
Certamente, a vida é um mistério sem fim, o homem sempre questionou inútil:
sua origem, quem é, para onde vai, e, perde-se em ilações e discussões estéreis. Porém,
uma coisa é certa: a vida não é uma missão! O homem não nasce bom ou mau, mas
com as potencialidades do bem e do mal e ele desenvolve o bem ou o mal de acordo as
circunstâncias de vida. Quem acredita que a vida é uma missão, acredita na fatalidade,
não no livre arbítrio deixado por Deus desde Adão e Eva.
No ano 2010, publiquei nos principais sites do país, inclusive, “Domínio
Público – MEC”, um ensaio religioso e filosófico “O homem nasce para ser feliz?”,
cujo objetivo é ajudar desconstruir o estigma do determinismo, da fatalidade, da coisa
programada, da felicidade permanente etc., ali, sugiro ao leitor que reflita sobre o
mundo de possibilidades necessárias, contingenciais e reais.
O homem é suas circunstâncias: ele é influenciado pelo meio ambiente, mas
não é determinado pelo meio ambiente, possui livre arbítrio e vontade, ou seja, ele é
capaz de transformar o meio ambiente onde nasceu e viveu e definir seu próprio
destino de acordo suas aptidões. Se a lógica fosse outra, todo filho de médico, por
exemplo, seria médico e não policial, engenheiro, professor... Se o homem nascesse já
com alguma incumbência, o livre arbítrio seria uma falácia, o homem não seria o
protagonista do seu destino, Deus não seria Deus de justiça porque permitiria que uns
nascessem bons e outros maus, uns nascessem com a missão de praticar o bem e
outros com a missão de praticar o mal. Mas, o homem vem ao mundo como uma
“tabula rasa”, pouco e pouco, constrói sua história.
Se o homem não traz uma missão ao nascer, qual é a explicação para
genialidade, generosidade, sacrifício, desprendimento e solidariedade? Através das
aptidões diferenciadas e determinação. Certa feita, alguém perguntou ao genial
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Thomas Edison, se os seus inventos eram inspirados e obteve a resposta que eram
transpirados, resultados de noites mal dormidas no laboratório perseguindo uma ideia.
Se Charles Darwin não tivesse passado quase cincos anos no “Beagle”, explorando
terras e mares, estudando vegetais e animais, não teria escrito sua obra prima sobre
evolução: “A Origem das Espécies”.
O homem não é um robô, não é um autômato, não vem ao mundo programado
para desempenhar este ou aquele papel, mas ele nasce com inteligência, vontade,
aptidões físicas e mentais, é necessário, apenas, que ele descubra sua habilidade
natural e persiga o seu ideal. Se o indivíduo tem um ouvido musical e não desenvolve
com determinação essa aptidão, o seu talento musical jamais será virtuoso e
reconhecido.
Enfim, Deus deu vida ao homem, dotou-lhe de razão e vontade e deu-lhe livre
arbítrio para escolher entre o bem e o mal. O homem constrói sua história
influenciando e sendo influenciado pelo meio ambiente. A lei do retorno é universal:
quem planta abrolhos não colhe rosas. O bem sempre vence o mal e o mal por si, se
destrói. O segredo do sucesso é não perder a circunstância favorável da vida. O mal
não é castigo divino, mas uma possibilidade.
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O poeta
R. Santana

- Olá Narvil, tudo bem?
- Tudo bem, Marcos!
- Eu soube que além de escritor, você é poeta?
- Eu não sou escritor Marcos, menos ainda poeta!
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- Deixe de modéstia, homem!
- Não é modéstia, é a realidade, para ser escritor ou poeta tem que ser reconhecido pela
crítica especializada e pelo povo!
- Mas, já li muita coisa de sua autoria!
- Marcos, eu escrevo algumas bobagens...
- Narvil, sua prosa é boa e seu verso é livre!
- Fazer poesia não é fácil... Hoje, virou moda fazer verso, mas não significa ser poeta!
- Como assim!?
- A técnica de fazer poesia aprende-se nas escolas, mas ter alma de poeta...
- Seja mais claro!
- Vou lhe dar como exemplo, dois gênios da literatura brasileira: Machado de Assis e
Castro Alves. Um tem excesso de imaginação criativa, o outro, sobra sensibilidade.
Machado de Assis é escritor, Castro Alves, poeta – vejamos Livros e flores de
Machado de Assis: “Teus olhos são meus livros. / Que livro há aí melhor, / Em que
melhor se leia / A página do amor?” / “Flores me são teus lábios. / Onde há mais bela
flor, / Em que melhor se beba / O bálsamo do amor?” - Agora, vejamos o poema O
livro e a América de Castro Alves: “Oh! Bendito o que semeia / Livros à mão cheia / E
manda o povo pensar! / O livro caindo n´alma / É germe – que faz a palma, / É chuva
– que faz o mar!” – e continuou Narvil:
- O objeto temático dos poemas é “livro”. Não obstante o gênio literário de Machado
de Assis, seus poemas são versos comuns, sem alma, sem paixão, sem inspiração,
salvo apenas, pela erudição do autor, pela grandeza de sua prosa, no entanto, em
Castro Alves, O livro e a América, há um apelo épico, uma exortação à cultura e ao
saber, o livro é instrumento de mudança, pois ensina o povo pensar! – concluiu Narvil.
- Hum!
- O quê!? Alguma dúvida?...
- Não... Não... Sim... Sim... Sabe Narvil, para mim, Machado de Assis é o maior
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escritor brasileiro e um dos maiores do mundo, por isto, não penso num Machado de
Assis de grandeza menor. Acho que você não foi feliz no exemplo!...
- Talvez, não me tenha feito entender: Machado, seguramente, é o maior romancista
do Brasil e quiçá da língua portuguesa, porém, não tinha alma de poeta, mas de
romancista, cronista, articulista, contista, dramaturgo, etc., etc. Quis lhe dizer que uns
têm mais sensibilidade do que outros. Euclides da Cunha escreveu a maior epopeia
brasileira: “Os Sertões”, todavia, não se pode dizer a mesma coisa de sua poesia. Hoje,
temos uma centena de poetas, aqui e no mundo, todavia, nada que se compare a
Cecília Meireles, Cora Coralina, Drummond, Fernando Pessoa, T. S. Eliot, Paul
Valéry, Ferreira Gullar, dentre outros. Entendeu a diferença entre o escritor e o poeta,
Marcos?
- Entendi. Parece que a diferença está no tamanho da emoção. O poeta é aquele que
expressa melhor seu sentimento, não é Narvil?
- Claro. Por isto, é considerável o estereotipo de comportamento dos poetas, sua
conduta é diferente. Quem não conhece as extravagâncias de vida de Noel Rosa,
Vinícius de Moraes, Raul Seixas, Castro Alves, Álvares de Azevedo, Edgar Allan Poe,
Hemingway e outros que, agora, não me vêm à memória, meu caro Marcos!
- Obrigado Narvil. Valeu!
- Quero esclarecer, que não se pode desprezar nenhuma produção da mente humana,
independente do grau de sensibilidade do autor, a boa palavra é sempre bem vinda –
concluiu Narvil.
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Ser ou não ser
R. Santana
Há três semanas estudo a Bíblia de maneira didática com Testemunhas de Jeová. Fui
pego de surpresa por um grupo que passou aqui em casa pregando a palavra de Jeová.
Deixei-lhes claro que sou católico de nascimento e de convicção, mas respeito todas as
doutrinas religiosas e todas as seitas de umbanda ao candomblé. Não discuto religião,
aprendi desde cedo que “religião, política e mulher, não se discute, se abraça”. Porém,
ponho em dúvida alguns dogmas embasados em raciocínio lógico, talvez, por falta de
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conhecimento exegético mais profundo ou ignorância religiosa.
Eu sou da opinião que a vida não teria significado se o homem não fosse movido pela
esperança de um mundo espiritual eterno. Todos os preceitos religiosos propõem ao homem
em nome de Deus ou de Jesus Cristo, a remissão dos pecados, o aperfeiçoamento moral e
espiritual, propõem acabar com a dor, o sofrimento, a velhice e a morte, através da
ressurreição para os cristãos ou de sucessivas reencarnações para os espíritas, os caminhos
são diferentes, mas o fim é o mesmo.
Grosso modo, a doutrina religiosa das Testemunhas de Jeová não promete o Céu,
mas uma nova Terra sem dor, sem violência e sem sofrimento, depois que “Deus eliminar as
pessoas más da Terra”. Os governos terrenos serão substituídos por um governo celestial e o
homem bom será feliz para sempre. Jesus Cristo sentado à direita de Deus e reinará para
sempre na Terra (Hebreus 10:12:13). Utópico não é meu amigo, minha amiga, não é? Fazer o
quê?...
Nesses poucos dias de estudante bíblico com as Testemunhas de Jeová, ainda não os
vi orar, nem falarem da santidade dos santos. Fundamentam-se em especial no Velho
Testamento, o Novo Testamento serve para referendar o Velho Testamento.
Não doam nem recebem sangue e elas são dispensadas do serviço militar
obrigatório, por isto, a doutrina das Testemunhas de Jeová, é diferente das demais doutrinas
religiosas ocidentais.
Porém, é necessário que se diga que seus membros adquiriram, ao longo do tempo,
irrepreensível conduta moral e inabalável fé em suas convicções religiosas. Não se registra na
mídia falada ou escrita nenhum caso de desvio de conduta de seus anciãos (pastores),
portanto, não se conhece em nossa sociedade melhor filosofia de vida para agradar a Deus.
Não obstante o homem moderno ser mais racional e menos emocional diante das
adversidades da vida, cresce cada vez mais sua fé, não é à toa que as denominações
religiosas se multiplicam e, na esteira desse crescimento, os exploradores da fé enriquecem
manipulando mentes incautas e carentes de espiritualidade. Além disto, cresce cada vez mais
a preocupação de alguns líderes religiosos com a construção de templos suntuosos como se
o templo rico fosse condição sine qua non para aumentar a religiosidade de seus fiéis.
Hoje, não existe espaço para deístas, agnósticos ou ateus, ninguém consegue viver
sem Deus e aquele que teima se afastar de Deus, é grande sua crise existencial. Alguns
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recalcitrantes da fé se refugiam na loucura ou suicidam-se porque a vida não lhes oferece
sentido. A religião não é o ópio do povo como disse Karl Marx. A religião não entorpece o
povo nem o deixa alienado, a religião satisfaz as necessidades do espírito, o homem que não
tem religião é infeliz.
Os menos crentes acreditam que Deus deu as costas ao homem face à violência, à
injustiça, à barbárie, à dor, ao sofrimento, às guerras, à velhice e à morte, contudo, são
aspectos da vida humana desde que o mundo é mundo. O homem tem livre arbítrio em sua
conduta para fazer o que lhe der na telha, os mais racionais podem alegar que os desastres
naturais e os incidentes que destroem vidas inocentes não são do desejo do homem,
raciocínio justificável...
No meu ensaio filosófico - religioso: “O homem nasce para ser feliz”, apresento a
tese: “O mundo das possibilidades”, numa tentativa teórica de explicar a “ausência” de Deus
no mundo sem argumentos deístas. Nós somos nossas circunstâncias, não existe destino prédeterminado, existe, sim, um mundo de possibilidades necessárias, contingenciais e reais.
Enfim, o homem jamais se desvencilhará de sua condição dialética de ser ou não ser "To be, or not to be, that is the question” shakespeariano -, e assume sua condição espiritual,
ou, vive e morre na condição animal.
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Factoides políticos
R. Santana

A política é uma atividade tão velha quanto à prostituição, todavia, faz-se justiça
dizer que o político é um mal necessário. Aristóteles disse lá atrás (Século V a. C.), que “o
homem é um animal político”, política é inerente ao homem, faz parte de sua natureza, o
homem não é uma ilha e precisa se relacionar com o outro para sobreviver, além disto,
política é a arte de bem governar os povos, toda atividade humana é permeada de política –
política partidária, política educacional, política industrial, política de segregacionismo,
política esportiva etc.
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Hoje, a atividade política partidária é estigmatizada, colocada em suspeição,
confundida com desonestidade, com politicalha, porém, não deve ser generalizada, existe
político comprometido com a coisa pública, honesto, desprendido de má fé, abnegado, que
pensa no interesse comum e no bem do país. Não é temerário afirmar: se a situação política
é ruim em todas as esferas de poder, pior seria se não houvesse a atividade política.
Este texto não se presta denegrir ou achincalhar os políticos, mas prestar-lhes uma
homenagem, trazendo à tona, algumas tiradas espirituosas e alguns factoides políticos. É
evidente que se esta matéria fosse aprofundada, numa pesquisa séria, não seriam duas ou
três laudas, mas vários tomos pela riqueza dos fatos e personalidade extravagante de muitos
políticos.
Ao adversário contundente, Getúlio Vargas dava-lhe uma embaixada num país distante. Sua
assessoria era mestra em criar situações perigosas contra o caudilho e imputá-las aos
adversários. Getúlio Vargas possuía habilidade política de adiar os interesses escusos dos
amigos de conveniência e livrar-se dos adversários sem prejuízo de sua imagem de “pai dos
pobres”.
Um dos assessores de Getúlio Vargas o encontrou no banheiro fazendo a maior
zoada com uma bacia e outros objetos de alumínio, preocupado, perguntou-lhe se podia
ajudar, ele respondeu: “... estou tentando livrar-me de minha consciência, pois ela me
aflige.” E, morreu idolatrado pelos pobres, pranteado pelos menos pobres, compreendido
pelos ricos e lamentado pelos adversários e teve essa consciência quando escreveu em sua
carta-testamento: “Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio,
as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a
minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e
saio da vida para entrar na História”.
Porém, o rei dos factoides foi César Maia no tempo que foi prefeito do Rio de
Janeiro. Ele não saía da mídia com declarações controversas, polêmicas, situações comuns,
tornavam-se factoides na imprensa escrita e televisada.
Todavia, não se pode negar sua capacidade administrativa, foi prefeito por 12 anos no Rio de
Janeiro, deputado federal e vereador, portanto, nem só de factoide vive o político, ele ainda
é uma grande liderança política no estado fluminense, haja vista que influenciou na eleição
de alguns amigos e do filho Rodrigo Maia.
Outro político que usou de factoide à beça para se eleger prefeito e governador de São
Paulo, é o deputado federal Paulo Maluf. É um dos políticos mais acusado de corrupção e
desvios de dinheiro público, seu nome deu origem ao neologismo “malufar” que trocando
em miúdo significa se apropriar da coisa pública ou praticar negociata. Contudo, justiça lhe
faça: Maluf ainda não foi condenado por dolo no STF do dinheiro do povo, a maioria desses
processos é de natureza política.
O mineiro Pedro Aleixo tinha fama de espirituoso e quando foi vice-presidente da República,
com a morte de repente do presidente Artur da Costa e Silva, constitucionalmente, ele teria
de assumir a presidência do país, mas a Segunda Junta Militar o impediu de tomar posse e
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quando questionado por um telefonema de um famoso jornalista, fez-se de desentendido no
primeiro momento e gracejou depois:
- Doutor Pedro Aleixo, quando vai assumir a presidência?
- Assu... mir... assu... mir... não estou... entende... fale!
- O senhor assume a presidência com a morte do general?
- Eu assumi!? Eu vou sumir!... – desligou o telefone.
Dentre os mais espirituosos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lula para o povão, é o
mais desprendido, o mais popular, quando presidente da República, na praia de Inema, Base
Naval de Aratu, Salvador, deixou- se fotografar com uma caixa de isopor na cabeça, os
moleques arteiro brincaram que o ex-presidente estava cheio de “manguaça”.
Contudo não foi o primeiro factoide de Lula, certa feita foi flagrado fazendo pipi no jardim do
palácio. Porém, o factoide que lhe rendeu mais notoriedade de pouco afeito aos livros, foi
quando Lula, de óculos, terno e gravata, lia, circunspecto, um livro de cabeça pra baixo. Aí é
demais!...
O saudoso Antônio Carlos Magalhães foi o mais carismático dentre todos os governadores da
Bahia até hoje. Não se sabe se movido pela fé ou proveito político, apoiou o sincretismo
religioso baiano como ninguém, assíduo frequentador dos terreiros de candomblé e o
primeiro a lavar as escadas da igreja de Nosso Senhor do Bonfim nos dias de festa em
Salvador.
ACM não perdia uma festa de Iemanjá, depois de jogar o balaio de flores, velas e perfumes
para rainha do mar, saía abraçado com as baianas, seguido pelo povão, sob os olhares
eletrônicos dos paparazzi tupiniquins e repórteres de todo o país. Ele não perdia a
oportunidade de abraçar uma velha alquebrada pelo tempo, ou, beijar uma criança no colo
da mãe, os gestos eram voluntários, mas intenção era planejada.
Heitor Dias, advogado de quatro costados, político de mancheia, foi vereador e prefeito de
Salvador e senador dos baianos nos idos de 1970, ficou célebre por suas tiradas
demagógicas, dentre muitas, esta merece registro:
- Rapaz como vai seu pai? Dê-lhe o meu abraço! – o rapaz ficou meio sem jeito, mas...
- Senador, faz 20 anos que o meu pai morreu!
- Morreu pra você, filho ingrato, para mim, ele continua vivo em meu coração!
Aqui, no torrão itabunense e sul baiano, o saudoso José de Almeida Alcântara, prefeito nos
anos 60, era mestre em produzir factoides, os demais políticos são de pouca cultura, alguns
semianalfabetos, outros, de pouca imaginação.
José de Almeida Alcântara foi prefeito de Itabuna por 02 (duas) vezes e deputado estadual da
Bahia. Ele possuía um carisma inato, amado pelo pobre e admirado pelo rico. A meninada o
chamava de seu “arranca”... Gostava de distribuir caramelos aos pacotes à molecada.
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Quando chegava numa casa por mais pobre que fosse, adentrava na sala e ia tomar café na
cozinha só para prestigiar o dono da casa e tornar-se igual. Seus comícios eram feitos em
cima de carroceria de caminhão, não havia showmícios. O transporte do povo era feito em
caminhões, carroças, e ônibus fretado pelos seus seguidores fanáticos.
Naquela época, a corrupção eleitoral era praxe, o poder econômico prevalecia na eleição,
mais voto tinha quem mais recurso financeiro tivesse, Alcântara não usava deste expediente
eleitoreiro para se eleger, não tinha necessidade, seu eleitor tomava o dinheiro do rico e
votava nele que não possuía lá esses recursos.
Seus desprendimentos viraram folclores, conta-se que certa feita, um rapaz pediu-lhe um
sapato pra casar, sem condição de atendê-lo de imediato e pela necessidade do outro, ficou
descalço e deu o sapato ao noivo. Doutra feita, usou o dinheiro da coletoria (antes de
prefeito era coletor estadual) para socorrer com alimentos e cobertores os desabrigados
duma grande enchente em Itapé
Alcântara morreu nos braços do povo, vítima de um AVC, no meio do seu segundo mandato
de prefeito. Foi o maior acontecimento fúnebre da cidade e do Sul da Bahia, naquela época,
milhares de pessoas velaram-no e outro tanto acompanhou o seu sepultamento. Mesmo
depois de morto, foi notícia muito tempo um incidente que ocorreu: na salva de tiros que se
faz para as autoridades, um gaiato no meio do povo, gritou “o homem ressuscitou”, foi gente
espirrando por todos os lados, muitos foram socorridos no hospital pela gravidade.
Outro político tupiniquim que será lembrado pela posteridade será o ex-prefeito Fernando
Gomes, tanto pelo seu tino administrativo quanto pela sua ignorância do português. Foi
prefeito de Itabuna 4 vezes e deputado federal 2 vezes, com votação expressiva.

Quando começou na política, mencionava como trunfo administrativo e mudança de vida, ter
sido vaqueiro e se tornado um grande pecuarista e cacauicultor. No início não queria ser
político, depois tomou gosto quando foi prefeito pela primeira vez indicado por José Oduque
Teixeira.
Fernando Gomes virou folclore pelo uso incorreto do idioma, logo, deram-lhe o apodo de
“Fernando Cuma”, os entendidos em marketing, afirmam que é um artifício para não sair da
boca do povo, ou seja, “fale mal, mas fale de mim”.
O seu cabeleireiro, rapaz debochado, fez uma aposta com seu colega de trabalho que em
cinco palavras, ele erraria quatro, não deu outra, na oportunidade que surgiu quando ele foi
fazer o cabelo e a barba, na fase da barba, o cabelereiro provocou:
- O de sempre prefeito?
- Cuma?
- O senhor não gosta de creme de barbear, não é?
- Sim. Moie, arcool e tarcol! – aposta ganha.
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Porém, justiça lhe faça, foi um dos melhores prefeitos, tanto quanto Lula, fez muita coisa
pela educação e esporte de Itabuna.

Autor: Rilvan Batista de Santana
Licença: Creative Commons

Desejo de matar
R. Santana

Ano 2016, mês de Maio, Sexta-feira 13, o “Hyundai HB 20” de Dimitri
Petrovich Petrov, deslizava sem pressa na Avenida Santos Dumont na cidade “X”. Ele
não tinha pressa, quase não respondia às perguntas do seu sobrinho emprestado
Marcos. Marcos cuidava dos interesses comerciais de sua tia Natasha e de Dimitri.
Naquele dia, ele dirigia o automóvel, enquanto seu tio ia sorumbático no banco de
detrás. Para animá-lo, Marcos enchia-lhe de perguntas:
- Tio, as câmeras do hotel irão nos flagrar?
- Tomei todas as precauções!
- Como assim?...
- Segredo!
- Segredo!? Não estamos juntos!? Se o senhor não confia em mim, que Saulo
Fontes fique impune, aliás, a justiça não lhe incriminou!
- Sua família contratou bons advogados...
- Então!?

- Seus advogados construíram álibis, nós os descontruiremos. Quando ele
estiver sob a mira da minha “Glock 18”, irá se borrar de medo e frouxar... – Dimitri
além de médico, dono de clínica, tinha feito CPOR/NPOR, portanto, oficial do
Exército da reserva não remunerada e praticava tiro esportivo.
- Concordo. Tio, eu estou com o senhor pra o que der e vier, mas tem que
haver cumplicidade, não pode haver segredo entre mim e o senhor!
- Já leu a história da onça e do gato?
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- Não!
- Não? A fábula encerra que o gato escondeu da onça o pulo que lhe salvou a
vida!
- Não vejo a relação!
- O pulo do gato nos manterá vivo, rapaz!
- O senhor está misterioso... – Dimitri contemporiza:
- Eu lhe trouxe porque confio em sua lealdade, além disto, você e Leyna foram
criados juntos, frequentaram a mesma escola... – acrescentou:
- E, temos em comum a morte de Saulo, não é?
- Sim!...
Às 23,30 h, tio e sobrinho estacionam o carro no hotel “Hollywood”. O hotel
estaria em silencio se um casal jovem não o adentrasse de modo espalhafatoso,
simultaneamente. Dimitri foi recebido com deferência pelo recepcionista:
- Doutor, o seu quarto é de número 308. Boa noite... – acrescentou:
- Ah, gostei da fábula que me recomendou: “A onça e o gato”, a onça já está aí,
qualquer dificuldade, lembre-se do “pulo do gato”...
Dimitri preferiu subir pelas escadas, dispensou o elevador (justificou
claustrofobia), enquanto Marcos usou o elevador até o 3º. Andar e o aguardou deitado
na poltrona da sala. Dimitri demorou mais do que o previsto e deixou Marcos irritado:
- Porra tio, quanto tempo!? – Dimitri não lhe respondeu, puxou-o pelo braço,
abriu a porta do quarto e o empurrou pra dentro:
- As câmaras foram desligadas antes de chegarmos, não existe nenhuma
imagem registrada, daqui a pouco, este andar terá um blackout de 5 minutos, tempo
suficiente pra entrarmos no quarto 309 de Saulo e matá-lo!
- O tempo é suficiente?
- Sim!
- E... depois de entrarmos?
- A luz volta ao normal e teremos mais 1 hora pra fazer o serviço e sairmos
sem ser vistos... – o corredor ficou escuro, Dimitri apressou o sobrinho:
- Rápido!
Não foi difícil o tio e o sobrinho entrarem no quarto 309, sem luz, usaram a
tocha do celular de Marcos. Saulo dormia a sono solto, assustou-se quando o blackout
terminou e Dimitri apontava-lhe uma arma:
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- Leyna chora vingança...vou lhe matar, canalha! – Saulo desmaiou.

***

25 anos antes:

Leyna gostava da mãe, no entanto, era mais apegada ao pai: um amor
freudiano, uma admiração e confiança extremas. Natasha tinha ciúmes de sua filha
caçula e compensava esse amor não correspondido com o amor dos filhos mais velhos:
Yuri e Ivan. A afeição que faltava na filha sobrava nos filhos mais velhos. Os meninos
eram carinhosos e prestimosos com a mãe, se lhe doesse a unha do dedo mindinho,
eles ficavam solícitos e preocupados.
Leyna era o xodó de Dimitri, seu desejo era uma ordem. Seu pai, nos finais de
semana, levava-a para todos os eventos infantis da cidade, casas plays, não perdia um
aniversário. Nas reuniões dos pais e professores de sua escola, sua mãe quase não
comparecia, mas chovesse ou fizesse sol, seu pai estava lá.
Quem censurasse o amor preferencial de Dimitri por Leyna em detrimento de
Yuri e Ivan, ele apressava-se justificar: “ela é nossa caçulinha, os irmãos entendem
isso, o amor é o mesmo, todos são meus benjamins”, e, era verdade, não havia
preferência ostensiva, talvez, os cuidados fossem diferentes pela fragilidade do gênero
feminino.
Quando Leyna completou 15 anos de idade, exigiu do pai um passeio no
Disneylândia - Los Angeles - Califórnia, Estados Unidos -, o pai lhe sugeriu uma
grande festa de debutante, mas ela não arredou o pé, nenhum argumento a demoveu da
ideia:
- Paizinho, eu não quero festa!
- E, Yuri e Ivan?
- Virão com a gente...
- Eles estão estudando pra o ENEM!
- Então, eu, você e mãezinha, tá? – a solução foi embarcar para os Estados
Unidos, um mês depois.
Leyna foi criada como princesa plebeia e os parentes seus súditos, quando
atingiu a maioridade, os cuidados da família eram os mesmos de menos 18 anos de

86

idade: afora a faculdade de medicina, todos os passos que dava, os irmãos, o pai e a
mãe vinham atrás.
Começou namorar firme com Saulo Fontes quando os cuidados demais dos
pais e irmãos, tornaram-se desnecessários e constrangedores... Porém, o costume do
cachimbo põe a boca torta, de quando em vez, eles apareciam onde ela estava de
surpresa.

Após 25 anos:

- Filha, quem é esse rapaz?
- Somos colegas do curso de residência médica!
- Marcos me disse que é um “galinha”!...
- Marcos é um despeitado, ainda não percebeu paizinho?
- Ele lhe tem como irmã!
- Seu ciúme me incomoda... dessa boa intenção o inferno está cheio!...

***
- Acorda vagabundo! – Saulo acordou aturdido com as bofetadas de Marcos.
Dimitri o admoesta:
- Calma Marcos, não se humilha um homem que vai morrer!
- Isso não é homem! É um verme, e verme se pisa, se destrói... – Saulo
soergue-se (a pistola de Dimitri, continua lhe cutucando), e surpreende-os:
- Eu não sou verme! Você que é mau-caráter, calhorda, dissimulado e baixo.
Seu tio sabe que andava perturbando e chantageando Leyna? – Marcos deu-lhe outra
bofetada, mas foi contido pelo tio:
- Endoideceu Marcos!? Você não vê que ele está mentindo pra se safar!? Não
acredito numa palavra deste criminoso de mulher! – Saulo o desafia:
- Prove que fui eu que a matei? – Dimitri perde a calma:
- Rapaz, não queira zombar de nossa inteligência, todas as evidências
concorrem pra lhe culpar: foi a última pessoa que esteve com Leyna, seu RG foi
encontrado em cima do corpo, suas digitais estavam presentes – baixou a cabeça
envergonhado -, seu esperma também foi encontrado... além de assassino, cínico!?
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- Quem ama não mata! Eu amava sua filha... As provas que o senhor citou não
provam nada, não se esqueça que estávamos num motel, a justiça não me incriminou...
– Marcos intervém:
- Aperte esse gatilho, tio! Vamos ficar aqui nesse lero-lero, quer que o mate? –
puxou a pistola.
- Calma Marcos, quer ser preso!? Guarde essa arma!
- Deixe-me dar cabo desse miserável. A polícia não terá elementos para nos
incriminar!
- Calma Marcos, há um provérbio na terra dos meus pais que diz: ” "Quando o
ódio e a vergonha se casam, a filha deles é a crueldade." Quero lhe torturar
mentalmente até a morte... – Saulo o interrompe:
- Quer me matar? Mate-me logo, não me torture! Mas, o senhor irá se
arrepender pela morte de um inocente. A polícia já tem material do verdadeiro
assassino, aliás – pega o celular na cama – tenho aqui algumas provas... - liga o
gravador do celular e a voz de Leyna enche o quarto:
“Amor, Marcos vai me matar se não terminarmos o noivado...”
“Amor tenha cuidado, novamente me ameaça, agora, usa você...”
“Tenho medo que faça alguma maldade com paizinho, eles andam pra fazenda
a sós..”
Dimitri era todo ouvido, um sentimento de dúvida tomou-lhe a mente: “...será
que irei matar um inocente?”, “...Judas Iscariotes, junto de mim!?”, sem frouxar a
arma nas costas de Saulo, grita para Marcos:
- Assassino!!! – Marcos com a arma em punho, quase chorando:
- Eu a amava mais do que esse palerma... ela não me deu ouvido... naquela
noite.. quando eles saíram do motel... antes dela entrar em casa, eu a chamei pra
conversar... ela resistiu, tive que lhe pegar a pulso... – Dimitri empurrou Saulo e frente
a frente com Marcos:
- Vai morrer bandido!!! – Marcos puxa o gatilho primeiro, mas a arma...
tac..tac...tac...tac... – Dimitri sem se mexer:
- A pistola está descarregada... entende, agora, “o pulo do gato”!? Leve pra o
inferno essa lição!!! – e, dispara no sobrinho uma saraivada de tiros fatais.
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