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Apresentação

No início, pensei fazer um romance biográfico, mas olhando pelo retrovisor
percebi que a minha vida é comum, sem significado maior, portanto seria uma
pretensão, uma vaidade à toa, um prato feito para as pessoas que não me simpatizam,
que visualizam os meus defeitos e não enxergam as minhas qualidades. Por outro lado,
não possuo o talento duma Cora Coralina que em seus versos cantou os becos de Goiás
e suas qualidades de doceira e vendeu milhares de livros. Também, não possuo o talento
de um José Lins do Rego, nem de Fernando Sabino, nem de Rachel de Queiroz, ou, o
talento de Carolina Maria de Jesus que no seu livro “Quarto de Despejo – Diário de uma
Favelada”, contou sua história para milhões de leitores.
Não possuo título de “Doutor Honoris Causa” nem sou traduzido no México, nos
Estados Unidos, Rússia, Itália, nem países africanos de língua comum ou, no histórico
Portugal, aliás, não sou conhecido como escritor nem pelos meus vizinhos de rua e da
minha cidade jamais! Nunca fui premiado nem a crítica literária me reconhece....
Não faz muito tempo, recebi de presente um livro da escritora portuguesa Maria
João com o sugestivo título: “O polvo não sabia que o mexilhão tinha asas”, e quase caí
duro, fiquei abestalhado, com a amável dedicatória: “Para o Rilvan, meu amigo e
companheiro de escrito, com um grande abraço”. Com delicadeza e jeito, esclareci-lhe
que não sou escritor, mas um admirador da arte de escrever.
Feitas as justificativas antes, escolhi algumas dezenas de textos que escrevi de
mim e de meus heróis anônimos para este livro eletrônico e-book, com o título: “O
menino dos olhos verdes”, é que, quando garoto, as moçoilas elogiavam meus olhos
verdes e meus cabelos loiros iguais aos cabelos das espigas de milho. Hoje, os olhos
verdes perderam o verde e os cabelos loiros estão encanecidos. Os meus olhos verdes já
não chamam mais a atenção das moçoilas nem das jovens adultas. Faço o quê? Nada! O
tempo transforma lagarta em borboleta, a inflorescência em abacaxi, e a criança bonita
num velho feio.
Espero que os meus amigos gostem deste projeto e meus inimigos sejam
complacentes pelo trabalho que tive de fazê-lo.
O autor
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Lagarto, o berço
“A morte é como o nascimento, não pedimos e nem queremos, simplesmente
acontece. Aproveite o intervalo.”
Não tive berço, nascimento ilustre, pai e mãe presentes, família, eu sei que me
deram à luz em Lagarto (no povoado de Telha), linda cidade de Sergipe, estado nanico,
grande pela natureza singular de sua gente, o sergipano nasce gentleman.
Descobri que tinha mais de uma mãe nos meus 5 ou 6 anos de vida e a “figura”
de pai ignorado aos meus 7 ou 8 anos de idade, rejeitei-os e fui rejeitado por eles até que
Deus os levou. Herdei da “minha” mãe, sua família; do “meu” suposto pai (adolescente,
eu o vi uma vez), nem o nome de sua família... Acredito que ele não foi parido por um
toco, deve ter tido mãe, pai, irmãos e madrinha de apresentar, mas deixou–me a
ignorância como herança e a incerteza de sua paternidade – não havia DNA.
Soube depois que fui trazido para Itabuna com um ano de idade por uma tia do
lado materno que me encontrou jogado na casa dos seus pais. A “minha” mãe, ainda
nova, sem condições de subsistência para prover mais de um filho (ela já tinha um filho
doutro relacionamento), deixou-me a expensas dos meus avôs, a contragosto dos velhos,
além de sumir da minha existência enquanto vida teve, salvo, alguns encontros
esporádicos alguns anos depois por força das visitas, agora da minha tia-mãe, aos meus
avôs.
Caro leitor, Deus me perdoe se pecado eu cometi, porém, nunca a tive como
mãe, isto é, não havia vínculo afetivo ou interação social em nosso quase nenhum
relacionamento, jamais pensei nela... Adulto, estive em sua casa pela última vez poucos
dias, trinta cinco anos depois, ela morreu sem mais nos encontramos e quase sem nos
falar, separados, apenas, por uma distância de uns 500 Km e menos de seis horas de
viagem automobilística.
Não guardo como herança nem as rugas de suas últimas feições, não sei se ao
morrer seus cabelos estavam todos encanecidos ou se resistiam ao tempo e apenas
algumas mechas brancas lhe molduravam o rosto, se estava encarquilhada ou esbelta,
lúcida ou decrépita, magra ou gorda, rosto velho ou ainda moço, desenvolta ou devagar.
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Hoje, restou-me sua lembrança de muitos anos atrás: o viço da juventude de uma
jovem senhora, pele clara, cabelos castanhos, olhos verdes, modos delicados, feições
bonitas e harmônicas, estatura mediana, aparência ingênua e bondosa.
Enfim, rogo aos céus que lhe dê o descanso eterno, que Deus perdoe-lhe e a
mim, breve nos encontraremos do lado de lá para viver o que não vivemos aqui neste
mundo de encontros e desencontros...

2
“Mãe Judite”

“Somos todas mães adotivas, sejam elas geradoras ou postiças... A verdade é
que a mãe biológica dos nossos filhos é a vida.”

Um pouco de pecadora e muito de santa. Hoje, com quase 90 anos, lúcida, ainda
preserva atitudes prestativas e solidárias da mocidade. Onde mora, dentro de pouco
tempo, faz-se íntima e amiga dos vizinhos e conhecidos.
Ela não tem ranço saudosista e rabugento comum às velhas de sua idade, embora
não cultive ideias revolucionárias, adapta-se com facilidade aos novos costumes e
compreende como ninguém os arroubos e as extravagâncias da juventude. Ela lida com
a neta e a bisneta com a cabeça de uma mulher dos tempos modernos apesar de não ter
nenhuma instrução.
Jogado em Lagarto com os meus avôs, ela trouxe-me para o Sul da Bahia, nos
anos 50, com apenas um ano de idade a contragosto do marido que não desejava ter
filho, menos ainda, criar filho de outrem.
Não fiquei com “mãe Judite” até a adolescência, os reveses nos empurraram para
lados diferentes aos oito ou nove anos de convivência, não que tivéssemos desejado
essa separação, já tínhamos, ao longo desse tempo, construído vínculo de “filho” e
“mãe”, cumplicidade... Lembro-me que a nossa separação foi sofrida e dolorida, deixoume traumas de insegurança, medo e revolta.
Ela também deve ter sofrido, pois além de filho de criação, filho único, eu era
seu sobrinho pelo lado materno. E, nos apegamos até aos animais...
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O filho de pobre não tem luxo, brinquedo sofisticado, todo tipo de mordomia,
mas sobra-lhe liberdade, alegria de viver, mesmo que o seu almoço e a sua janta não
sejam fartos. Quantas vezes, eu fui pra cama, à noite, em jejum ou com um chazinho de
erva-doce no lugar da janta? Inúmeras vezes! Porém, não havia lamentação, mas o
desejo que a noite passasse rápida e a providência no outro dia batesse em nossa porta
ou tomássemos o caminho da roça em busca de jaca, banana, aipim, batata, abóbora,
inhame, milho, verduras, além disto, a minha “mãe Judite” “pendurava” no caderno de
fiado da bodega: farinha, feijão, café, fubá, jabá, carne-de-sol, toucinho, costela, carne
de porco, querosene (não havia gás nem eletricidade, mas fogão à lenha e candeeiro),
fósforo, vela, sabão-de-coco, sabão-massa - talco e alfazema para os dias de festa.
Naquela época, “mãe Judite” deveria ter uns 23 ou 24 anos de idade, mas com
experiência de uma mulher de 35 ou 40. Arranjaram-lhe um casamento em Lagarto com
um cidadão que tinha a profissão de oleiro e um pouco mais velho.
Ele não era má pessoa, porém, as más línguas diziam que lhe faltavam atributos
físicos e econômicos para manter aquele mulherão e alguns anos depois, o seu
casamento com Judite foi pra o beleléu...
Tenho a firme convicção que “mãe” é um ser social que se constrói através da
convivência, dos vínculos, das dificuldades, dos obstáculos da cumplicidade e do bemquerer recheado de amor. Parir um ser é reproduzi-lo biologicamente, uma função
natural, mas desprovido de sentimentos emocionais profundos que surgem com o tempo
e a convivência social.
Hoje, mais experiente, mais amadurecido, mais eufemístico, menos egoísta e
menos rancoroso, exorcizei todos os sentimentos não legais que eu nutria pela mulher
que me pariu e parodiando Aristóteles, quero lhe dizer leitor, que sou grato por ter
nascido e fechar este capítulo, reconhecendo que se “uma me pariu, a outra; ensinou-me
a viver”, portanto, “mãe” foi aquela que me criou.
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Nozinho
“Quando acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas acho que já
mudei muitas vezes desde então.”
João Rodrigues Ramos, Nozinho, foi o “pai” que conheci na primeira infância.
Marido de “mãe Judite”, nos seis anos que vivi a suas expensas, não vivia no fausto,
mas não beirava à miséria.
Quando a minha “mãe Judite” me trouxe de Sergipe, ainda envolto em fraldas,
desnutrido, fazendo xixi e coco em cima dum jirau, Nozinho resistiu me aceitar como
filho adotivo (o casal não tinha filho), mais tarde, com o costume e o cuidado de ambos,
tomou gosto e assumiu duma vez as funções de pai e ai de quem dissesse que eu não era
seu filho!...
Um homem simples e bom coração. Em Sergipe, rapazinho, trabalhou como um
condenado na lavoura de fumo até se casar com Judite em 1944 ou 1945, pouco tempo
depois, pegou sua jovem mulher e veio parar no Sul da Bahia tangido pela fama do
cacau, encontrar trabalho e, riqueza fácil.
Trabalho e riqueza existiam na terra do cacau, porém, não para pessoas
pusilânimes e cordatas como Nozinho, mas para homens de coragem, desalmados,
desbravadores de terras virgens, capazes de transformá-las em produtivas, depois, ser
alvo da sanha ambiciosa de algum coronel do cacau e ter que defender o seu pedaço de
chão atrás de um toco com um clavinote ou um parabélum; então, ficar-lhe desde o
início às suas ordens, incorporado ao bando de seus jagunços ganhando muito dinheiro,
eliminar quando surgisse necessidade, pequenos fazendeiros que se metiam à besta!... Nozinho era incapaz de matar uma mosca.
Os seus sonhos de fazendeiro foram somente sonhos, não contente em ser
somente um simples camarada, arrendou uma olaria e com tijolo e telha ele sustentava
sua casa, sua mulher e tempos depois, o seu filho...
Deleitava-me medir a profundidade dos barreiros ou pegar o barro in natura,
transformá-lo em bonequinhos, xícaras, pires, pratos e outros utensílios e pedi ao meu
pai Nozinho que os colocasse no forno com centenas de Graus Fahrenheit e logo depois,
eu estava no chão da olaria brincando com os meus estimados brinquedos.
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Estava escrito nas estrelas como diz o poeta que o meu destino seria marcado
pela separação: - “mãe Judite” não aguentou a vidinha medíocre ao lado de Nozinho.
Morena taluda, bonitona, personalidade forte, acostumada com as intempéries da vida,
mas que não se deixava cair, deixou Nozinho em 1951 e, pouco tempo depois, jogou-se
para o Sul do país em busca de trabalho e sonhos, largando-me aos cuidados dos seus
irmãos Pedro, Paulo e Jason, jurando-me que seria por pouco tempo.
Embora eu fosse uma criança, tinha sensações que mais dia menos dia, cada um
tomaria destino diferente. Se o leitor pensa que não sofri com essa separação, não sabe
os efeitos emocionais que causam numa criança quando ela é obrigada separar de quem
gosta. Nozinho, naquela época, representava para mim o pai que a vida me dera e, eu o
aceitei.
O vínculo foi rompido com a longa separação, não havia mais afinidade quando
nos reencontramos, ele descendo a ladeira da vida, quanto a mim, desabrochando na
juventude. Além disto, ele aflorou maluquices e esquisitices mentais latentes, desde
passar o dia numa esquina olhando apaixonado por uma moça que nunca lhe dera um
dedal de prosa ou adentrar mata adentro correndo de ninguém...
Nozinho morreu sozinho e abandonado numa cidade do Espírito Santo, sem
mulher, sem filho, sem parentes e sem aderentes alguns meses depois dos seus
primeiros surtos mentais.
Que Deus lhe dê a vida eterna!...
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O oleiro

“Nenhum homem merece uma confiança ilimitada - na melhor das hipóteses, a sua
traição espera uma tentação suficiente”.
Era um homem baixo, um metro e sessenta, não passava disso. Branco, cabelos
pretos e lisos. Era oleiro de profissão, quando moço, trabalhou na lavoura de Simão
Dias, cidade sergipana. Casou-se com uma bonita sergipana de Lagarto. Debandou para
o Sul da Bahia ainda jovem. Fixou-se de início no município de Ilhéus em Maria jape.
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Tempos depois, passou a residir e trabalhar no município de Itabuna e terminou seus
dias, louco, numa fazenda próxima do Salobrinho, lugarejo de Ilhéus. Era conhecido
como Nozinho, mas no Cartório de Lagarto, constava João Rodrigues Ramos.

Nozinho vivia em conflito entre ser o único provedor de sua casa com um
mísero salário de oleiro e a dificuldade de autoridade e mando com a linda mulher que
tinha.

Judy, sua mulher, era uma morena cor de canela, com seios grandes, altura
mediana, bumbum arrebitado, lábios carnudos, peso proporcional à altura e um rosto
escultural. Era uma tentação de mulher.

A ingenuidade de Nozinho doía na alma. Era difícil acreditar que no meado do
século passado, ainda houvesse gente tão simples e sem maldade como o senhor João
Rodrigues Ramos. Saía pela manhã com o embornal nas costas, levando nele, a marmita
com o cardápio trivial: arroz, feijão, carne assada ou mantinhas de bife com rodelas de
batata inglesa em cima e, salada de pepino com tomate e alface. Nozinho não era o
famoso “bóia fria” da lavoura, mas era o “bóia fria” da olaria. Passava o dia todo
amassando barro e moldando tijolos. À tardinha, voltava para casa sujo, exausto e feliz
com Judy lhe esperando.

II

Edvaldo Fonseca era o que se pode chamar de despreocupado. Novo ainda,
aprendeu dirigir automóvel e caminhão de carga pesada. Era disputado por todo tipo de
mulher, principalmente, àquelas chamadas de “Maria gasolina”. Numa época em que
motorista de transporte de carga era uma raridade, Edvaldo tirava proveito desse status
quo profissional.

Divorciado da primeira mulher, após oito anos de casado com Nelza Fonseca,
Edvaldo por mais que tenha querido se desvencilhar da mulher e dos filhos não
conseguia. A justiça o atormentava no cumprimento da pensão alimentícia, pois seus
filhotes eram todos pequenos e sua ex-mulher impedida de trabalhar noutro lugar sem
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prejuízo da ninhada. Embora fosse um folgazão, pouco responsável, mulherengo,
procurava não faltar aos filhos, o lado afetivo de pai.

Nelza o tinha expulsado de casa. Era impossível conviver com um rufião como
Edvaldo, que a cada dia, ela tomava conhecimento de suas novas peripécias amorosas.
Passou de mulher à amante, é que depois de separados judicialmente, tinham tido mais
dois filhos. Era normal vê-lo saindo da casa de sua ex-mulher ao romper da aurora. Esta
rotina só era quebrada quando ele estava enrabichado por outra. Ela, mesmo depois de
separada, permaneceu-lhe fiel.

III

Não se podia afirmar que Nelza fosse uma mulher feia. Era uma morena
simpática, não lhe davam 30 anos de idade. Tinha casado de véu e grinalda com
Edvaldo na flor da adolescência. Não pensava em casar-se cedo. Quando o conheceu,
cultivava o sonho de entrar para o convento da Ordem santa Madalena, ainda relutou em
aceitar o namoro, mas foi envolvida com as promessas e juras de amor do jovem
caminhoneiro. Se seus pais não tivessem pressionado o dom Juan, Nelza tinha se casado
com a barriga na boca. Aos primeiros sintomas de gravidez o malandro foi chamado à
responsabilidade:

-Senhor Fonseca, não tenho filha para falatório de vizinhos. Tratemos logo desse
casamento, senão, um de nós dois pode ir encomendando sua alma ao Criador!... –
Fonseca não era covarde, mas a consciência moral clamava por correção:

-Senhor João, não me preocupo com os mexericos dos vizinhos, preocupo-me
em fazer sua filha fe com um ser que está a caminho, o senhor pode providenciar o
enxoval e a data do casamento. Quanto às despesas que forem minhas, eu as assumirei.

IV

O casamento foi feito. E, durante alguns anos, Nelza não desejaria outro marido
melhor. Edvaldo era um trabalhador incansável, cumpridor de suas obrigações
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domésticas, bom pai, bom marido, mas pouco e pouco foi dando menos atenção à
esposa e mais atenção às mulheres da rua.

V

Nozinho era um simplório, não enxergava maldade ao seu redor. Para ele todas
pessoas eram honestas. Todavia, o seu instinto de preservação e sua intuição estavam
dando sinais de que alguma coisa de ruim estava acontecendo, deu pra aconselhar-se
com o seu velho colega de trabalho Manoel Dias:

-Dias, ultimamente, ela sempre tem uma desculpa. Há mais de dois meses que
não temos relações sexuais. É dor de cabeça, é mal estar, é naquele dia vermelho do
mês, há um pretexto a cada dia.

-Nozinho, procure outras mulheres. Quem sabe se numa provocação, o ciúme
aparece e tudo volta ao normal.

-Dias, jamais vou fazer isso. Mesmo que quisesse não conseguiria. Amo minha
mulher. Nunca disse isso a ninguém, vou lhe dizer agora, por confiança e sei que você
não vai me gozar: nos casamos virgens!...

-Nozinho, fique tranqüilo, isso não é nenhum crime. Apenas, prova que você
sempre foi um rapaz contido, se preservou para mulher dos seus sonhos. Ela também,
entregou –se - lhe depois de casada. Mas meu amigo, tenha cuidado, mulher quando fica
muito dada ou arredia, por debaixo desse angu tem caroço. Cuidado, comece mudar a
rotina. Dê para chegar em casa nos momentos mais inesperados. Use todos artifícios de
um homem desconfiado e enciumado.

VI

Judy e Fonseca encontraram-se por acaso. Ela tinha ido comprar um novelo de
linha numa vendola não muito distante de sua casa quando o encontrou a papear e a
beber com alguns amigos. Ele ao vê-la, não se conteve de admiração:
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- Juvenal (dono da bodega), eu pensei que as deusas só fossem encontradas nos
livros, mas estou diante de uma delas, posso saber sua graça senhorita? – Judy ficou
desconcertada, desnorteada, não esperava galanteio àquela hora, ainda mais, diante de
tantos homens desconhecidos – Não sou senhorita. Sou a senhora Ramos. O senhor não
acha imprudente elogiar mulher casada? – Senhora Ramos me perdoe pela imprudência.
Não sabia que era casada, tão jovem!... Porém, o que disse é verdade, não posso negar
sua beleza. Negar sua beleza é como negar a beleza das flores... – Ela deu-lhe às costas,
pagou ao bodegueiro e saiu.

Fonseca continuou bebendo e proseando com os amigos. Porém, lia-se no seu
semblante que o encontro com Judy, o tinha incomodado. Não descansou enquanto não
soube quase tudo dela.

VII

Nozinho encontrou mais uma vez a casa fechada. Depois da conversa que tivera
com o colega Manoel Dias, deu para chegar em casa nos momentos mais inesperados.
Judy estava cada vez mais estranha e distante. Às vezes, quando passava para o
trabalho, notava nos vizinhos atitudes diferentes das usuais. Eram cumprimentos
demorados, conversas reticentes ou conselhos não pedidos.

Naquele dia, tinha chegado em casa mais cedo. Judy não estava. Isto já não lhe
surpreendia. Porém ao adentrá-la teve um pressentimento sombrio e solitário. Inquieto,
cheio de idéias confusas, ia de um canto a outro da moradia procurando respostas para
suas perguntas silenciosas: “Será que ela me abandonou?”, “Para onde foi?”, “Que devo
fazer?” Todas essas perguntas vinham à sua cabeça aos turbilhões, tão envolvido estava
que não pressentia que o seu cachorro o lambia dum lado enquanto o gato rosnava do
outro. Num momento de insight, lembrou que todos os segredos, os dele e os dela eram
guardados numa caixinha metálica que ficava dentro de uma gaveta da cômoda de cinco
gavetas no quarto do casal.

Levou um susto, lá dentro da caixinha estava um bilhete com uma letrinha
redonda e inteligível. Nele lia-se: “Perdoe-me, não queria magoá-lo. Não lhe mereço...
Adeus.” Ele saiu cambaleando da casa porta fora.
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No quintal da casa, embaixo de uma mangueira, sentado em um toco, resto de
uma árvore apodrecida: ele, o cão e o gato, abraçados, choraram!...

5

Tio Pedro
“Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela
desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade”.

Eu lhe fui entregue aos 10 anos de vida e o deixei aos meus 26 ou 27 anos de
idade. Ele não teve formação intelectual, os seus conhecimentos limitam-se a ler e
escrever sofrivelmente. Hoje, com 83 anos de idade, é uma sombra do passado, não
possui mais a mesma postura machista, raparigueiro e mulherengo, contudo, ainda está
rígido e forte e, movimenta-se quase com a mesma desenvoltura de um sessentão de boa
saúde: - faz 2 km de ciclismo todos os dias.
Sua prática pedagógica na minha educação e educação dos seus filhos era: “faça
o que digo e não faça o que faço”, ou seja, que não seguíssemos o seu exemplo, mas os
seus conselhos impostos pelo argumento duma palmatória. Não me lembro que a usasse
tão bem com os seus filhos quanto a mim, quando o seu “saco” enchia (travessuras de
menino), ele o despejava em minhas mãos com sobremesa de “bolos” ardentes,
deseducados e covardes que serviam não para educar, mas aprofundar o meu complexo
de filho rejeitado e desamparado.
Faz-se esclarecer que em 1955, antes de vir morar com tio Pedro e sua mulher,
“mãe Judite”, grávida do seu primeiro filho, deixou-me mais uma vez, agora, aos
cuidados de sua irmã Marizete e o seu cunhado José Alves em Lagarto.
Embora não fossem más pessoas, por detrás do gesto de recolher um sobrinho
menor desamparado, havia o interesse subjacente de agregar um menino para fazer
companhia ao seu filho Heribaldo, 4 ou 5 anos mais novo.
Convivi com os meus tios José Alves e Marizete, apenas um ano e afora ter que
me rebolar para atender aos mimos e aos caprichos de Heribaldo e a ignorância do seu
pai, não foi um período ruim, estudei todo o ano letivo e quando os deixei para ir morar
com tio Pedro, recém casado, os deixei mais para reencontrar a minha “mãe Judite” por
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carência afetiva do que material, a minha tia Marizete o que comprava para o seu filho,
o comprava para mim.
Não posso dizer que o tempo que fiquei sob a guarda de tio Pedro e sua mulher
foi ruim, as circunstâncias convergiam para que não fossem diferentes, tive que
trabalhar numa bodega, depois num bar de sorveteria, sinucas, baralhos e dominós, de
segunda-feira a domingo sem feriados nem folgas, para fazer jus à comida e ao
vestuário e ao direito de estudar.
O leitor talvez questione: “Qual o trabalho que um menino de 12 ou 13 anos de
idade pode desempenhar?” Todavia, peço-lhe vênia para dizer que certo tipo de trabalho
pode ser feito por qualquer adolescente, a exemplo do trabalho de balconista, ele pode
ser feito por qualquer garoto que goze de boa saúde porque não é um serviço pesado, o
esforço físico nessa idade contribui para o seu desenvolvimento ao invés de prejudicá-lo
e, foi o que desempenhei até os meus 26 ou 27 anos de idade no bar de tio Pedro, no
São Caetano em Itabuna.
Levantava às 6:00 h, escovava 2 sinucas, lavava os copos, lavava o miquitório
(às vezes, cheio de fezes), varria o salão, arrumava as mesas e cadeiras, pegava a garrafa
de café, arrumava os pães na vitrina, pegava o caldeirão de mingau, abria as portas do
estabelecimento e começava um novo dia que ia até as 18:00 horas.
Fiz o curso fundamental e o curso médio à noite a partir da 7ª série. Embora
fosse um aluno aplicado, confesso ao leitor que não fui um aluno brilhante, os afazeres
do dia a dia e o médio QI impediram-me, cuidava para ser promovido... As lacunas
intelectuais e os déficits de conhecimento escolar foram preenchidos pela voracidade
das minhas leituras. A leitura foi e continua ser o meu único hobby, este vício
contribuiu para que, facilmente, eu chegasse à Faculdade de Filosofia de Itabuna –
FAFI.
Não guardo mágoa nem ressentimento, não faço apologia daquela época, não
cultivo saudade, tudo estava escrito, não podia ser diferente, apenas, reconheço que
perdi a infância, perdi a adolescência e ingressei na fase adulta com espírito guerreiro,
mas comprometido pela necessidade material e afetiva.
Hoje, chego à velhice doente, sem ter vivido... Restou-me a esperança Naquele
que ressuscitou, que Ele redima os meus pecados, que me dê a vida eterna e interceda
por mim na misericórdia de Deus.
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6
João “Zabelinha”

Deus, peço que abençoe meus avós. Foram eles que me deram muito amor, me
orientaram e aconselharam, e com suas experiências me passaram segurança.

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
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.
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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
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”.

16

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. 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
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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.

7
A Praça da Matriz

“Cedo ou tarde, você vai aprender, assim como eu aprendi, que existe uma
diferença entre CONHECER o caminho e TRILHAR o caminho”.

Não tínhamos mais de 9 anos de idade cada um. Éramos três crianças peraltas,
bonitas e saudáveis. Nós tínhamos em comum morar no mesmo quarteirão da “Praça da
Matriz”, quando o padre nos ritos finais dava sua bênção: “Benedicat vos omnipotens
Deus”, e concluía: “Pater et filius et Spiritus Sanctus, Amen!” – era o fim. Não
entendíamos bulhufas de latim, só entendíamos que tinha chegado ao fim pelo gesto da
cruz que o padre fazia e pelo “Amen!” de língua enrolada do padre alemão – era o
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melhor momento da missa -, nossas mães nos prendíamos à força pelas mãos para que
não saíssemos em disparada e fossemos brincar na praça da matriz.

Era uma praça suntuosa, ajardinada, cheia de bancos, árvores copadas e desenhadas em
todo o seu redor, no meio um coreto e, postes de luz, encimados por um globo branco
de acrílico, distribuídos estrategicamente em toda sua extensão, iluminando os casais de
namorados e os demais. Não dávamos bola pra ninguém, somente, para nossas
brincadeiras.
Além das árvores copadas, dos bancos e do jardim, gostávamos mesmo era do
coreto, ali, quando o guarda deixava, subíamos na mureta e ficávamos deslumbrados
com a fachada da igreja... Não tínhamos apego à sua nave de estilo gótico, comum a
tantas outras igrejas, mas nos deslumbrávamos com sua fachada de duas enormes torres
abóbadas e, lá em cima, a escultura de um galo, entre uma torre e outra, um pedestal de
forma escalena, desenhado em suas laterais, no topo, a esplêndida estátua de Nossa
Senhora da Piedade! Abaixo, depois duma faixa horizontal, quatro janelões retangulares
envidraçados e mais abaixo, três grandes portas, a porta principal mais alta do que as
suas laterais e outros detalhes arquitetônico singulares.
O coreto oitavado recebia em suas muretas oito colunas que sustentavam uma
abóboda que formava o teto, a parte superior do abrigo. Descobríamos nesses detalhes,
que o nosso coreto não era diferente em forma e beleza das linhas arquitetônicas da
matriz.
Gostávamos quando o coreto era usado pela orquestra sinfônica nos dias de festas
cívicas e religiosas. O Natal era sem dúvida, a festa mais importante, a festa que mais
curtíamos porque sua preparação começava um mês antes com os bazares e as
quermesses e findava com a missa do Galo.
Na noite de Natal, chegávamos mais cedo à praça, todos nós com roupas brancas,
camisa de manga comprida e gravata borboleta e sapatos engraxados. Nessa noite, os
nossos pais frouxavam na disciplina desde que não sujássemos a roupa nova. Aí,
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corríamos toda praça, ouvíamos a orquestra sinfônica, elegíamos o casal mais bonito e
mais feio de namorados, visitávamos alguns presépios, nos detínhamos naqueles mais
inventivos, naqueles que contavam a história dos Reis Magos e a vaca se movimentava
ou mugia, e, a manjedoura que abrigava uma Sagrada Família feliz. Não gostávamos de
presépios pobres...
Porém, o ponto alto da noite de Natal não eram os folguedos da Praça da Matriz, mas o
retorno para casa depois da missa do Galo, onde a família reunida e alguns convidados
tomavam assento numa mesa enorme e as nossas mães começavam servir a Ceia de
Natal com peru (o prato principal), uma variedade de saladas, feijão, arroz, castanha de
caju, nozes, castanha-do-pará e uma variedade de doces na sobremesa, para os homens,
um bom vinho ou um bom champanhe – era uma festa!...
A festa de Sete de Setembro tinha o seu início e o seu desfecho, também, na Praça da
Matriz. Nós percorríamos todas as ruas da cidade de Lagarto, fazíamos nossa parada
maior em frente ao palanque do prefeito e de outras autoridades, a fanfarra executava
suas músicas, depois, voltávamos para praça e perfilados, ouvíamos o comando:
“dispersar” dos diretores de escola.
Os anos se foram, hoje, matriz e praça não são mais as mesmas, elas não possuem mais
a mesma suntuosidade e o mesmo tamanho daquele tempo de criança. Parece que
matriz e praça foram encolhidas?... Não! Elas não foram encolhidas, permanecem do
mesmo tamanho, despertando sonho, alegria e curiosidade aos olhos, hoje, de outras
crianças, o tempo é que levou as nossas crianças e trouxe adultos empedernidos e sem
alma.
8

O pequeno cajueiro

“E se os ventos mudarem, e a tempestade chegar, não tem problema. Pegue
um catavento e vá brincar na chuva. O sol sempre há de voltar e as coisas sempre
tendem a melhorar. Não há tempestade que dure pra sempre, nem dor alguma que
acabe com a felicidade da gente”.
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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
Carregadinho de amor.

Tradicional cajueiro
Dos meus avós traz lembrança
Testemunha evocativa

21

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!...

9

Os livros

“Dupla delícia - O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo
tempo acompanhado.”

Nunca fui e não sou um cérebro privilegiado. Acredito que os meus genes
sofreram mutações e evoluíram em sua origem, mas os neurônios que herdei, são de um
ser comum e não de um gênio.
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Na escola eu era um dos mais esforçados, um dos mais responsáveis, o mais
ingênuo, o mais inibido, porém, o menos brilhante, beirando à rudeza e ao obtuso: Salvou-me o gosto pelos livros!...
Na juventude fui um ávido leitor e um leitor seletivo na velhice. Seria repetitivo
se eu elencasse aqui os benefícios que uma boa leitura produz em nosso espírito, no
processo da aprendizagem e na construção de conhecimento. Como alguém irá formar
juízo de valor se lhe falta subsídio? A leitura, qualquer que seja, é o alimento da mente,
a substância do pensamento.
Embora tivesse adquirido um superficial conhecimento, ao longo do tempo de
estudante, das matérias de raciocínio lógico, a exemplo das ciências químicas, físicas,
matemáticas e biológicas, os seus conteúdos serviram-me, somente, para responder às
avaliações do meu processo de aprendizagem na escola. Não que eu achasse essas
disciplinas de somenos importância, porém, deslumbrava-me com a Linguística, a
Filosofia, a Psicologia, a Pedagogia, a Psicopedagogia, a Sociologia, a História etc,
ciências menos exatas e mais humanas.
Não obstante toda parafernália eletrônica e virtual do mundo moderno o livro é
um instrumento intelectual de lazer e trabalho insubstituível porque não cansa os nossos
olhos, é cômodo, fácil de transportá-lo, conveniente e, não desperta o interesse
desonesto de nenhum larápio quando diante dum computador, dum laptop, dum
notebook ou de um moderno celular.
Vida e livro se completam A vida é um livro em que as palavras são as atitudes,
as ações, escritas nas páginas do tempo, quando nascemos o livro do tempo só tem duas
páginas escritas: “nascimento” e “morte”.

10

O Fuminho

“De repente, estou só. Dentro do parque, dentro do bairro, dentro da
cidade, dentro do estado, dentro do país, dentro do continente, dentro do
hemisfério, do planeta, do sistema solar, da galáxia — dentro do universo, eu estou
só. De repente. Com a mesma intensidade estou em mim. Dentro de mim e ao
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mesmo tempo de outras coisas, numa sequência infinita que poderia me fazer
sentir grão de areia. Mas estar dentro de mim é muito vasto”.
Nos idos de 1947, o bairro São Caetano era um aglomerado de poucas casas
espalhadas, cercadas por roças de cacau, roças de mandioca, bananeiras, jaqueiras,
canaviais, frutas em abundância, muita mata e uma fauna maravilhosa. Sua gente era de
trabalhadores

rurais,

pequenos

cacauicultores,

pescadores,

caçadores,

oleiros,

carpinteiros, marceneiros, lavadeiras, parteiras, benzedeiras, pedreiros, açougueiros e
alguns minguados bodegueiros.
A vida no povoado corria sem novidade, monótona, lazer só para os machos, à
noite, nas casas das caftinas Helvécia e Rosa, ou, algum bate-coxa de final de semana
em cabaré fétido, quando dois sujeitos roubaram umas bolas de fumo de algum
armazém da iniciante Itabuna, e, numa canoa (a ponte Lacerda estava em construção),
atravessaram as água limpas e caudalosas do rio Cachoeira e vieram ao povoado passar
as bolas de fumo ao atravessador.
Os elementos, ladrões chinfrins, foram presos, logo depois, com o atravessador,
o bodegueiro Permínio, que tinha uma bodega no início, hoje, da avenida princesa
Isabel. Naquela época, não havia Direitos Humanos nem humanos direitos, advogado
era luxo, coisa de gente rica, os pobres diabos devem ter levado uma boa surra de cipóde-boi ou foram corrigidos com palmatória de jacarandá e soltos.
Porém, o imbróglio do roubo das bolas de fumo, serviu para despertar o
sentimento bairrista dos parcos moradores contra os deboches e desdéns dos citadinos
que passaram chamar o seu lugarejo de “Fuminho”. Se alguém do outro lado do rio
Cachoeira se atrevesse chamar o São Caetano de “Fuminho” ao habitante do lado de cá,
poderia não dar briga, mas a reação e o repúdio eram imediatos de menino ao velho.
No entanto, não foi a primeira nem a última vez que o bairro São Caetano foi
ameaçado do seu nome ser substituído. Com o assassinato do presidente dos E U A,
John F. Kennedy, em 22 de Novembro de 1963, os bajuladores dos ianques espalhados
em todo mundo, deram o seu nome, in memoriam, aos bairros, ruas, praças, jardins etc.
Nós, de terras tupiniquins, das terras do sem fim, não fugimos à regra. O vereador
Antônio Calazans, velha raposa política, quis pegar o bonde da História e elaborou um
anteprojeto de lei que mudava o nome de São Caetano para bairro presidente John
Kennedy. A reação dos líderes comunitários Pedro Batista de Santana (Pedro do Bar),
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Eduardo Fonseca e o povo, foi enfurecida, irrefreável, movimentos de protestos
pipocaram nos quatro cantos do bairro.
Os reclames do povo e dos líderes comunitários chegaram ao prefeito, o Sr. José
de

Almeida

Alcântara

(apelidado

carinhosamente

pela

meninada

de

“Arranca”, derivativo deformado de Alcântara), mestre da demagogia e da encenação.
Ele foi sensível e oportunista aos protestos e reclames da comunidade caetanense,
prometeu aos líderes e à comunidade, negociar com os vereadores, vetar o projeto, tirou
proveito político o quanto pode...
Os vereadores Calazans e Antônio Côrtes (relator da matéria), insistiam em
submeter o projeto à assembléia para votação final, estavam irredutíveis, queriam a
qualquer custo americanizar o bairro, trocando “São Caetano” por “John Kennedy”, a
data da votação foi definida, parecia que os caetanenses estavam na casa do sem jeito,
num beco sem saída, teriam mesmo que embolar a língua e pronunciar: - John
Kennedy!...
O dia D chegou. Os vereadores estavam convencidos da aprovação fácil do seu
projeto, pouco se lixando para população, quando o prédio da Câmara de Vereadores
(atual prédio da 27ª. Zona Eleitoral), a Praça Olinto Leone e as ruas circunvizinhas,
foram tomadas de assalto por milhares de populares, moradores do bairro São Caetano e
doutros bairros, gritando palavras de ordem, discursos, carro-de-som, faixas, cartazes,
apitos, numa demonstração de cidadania e civismo nunca visto.
Calazans acuado, sem respaldo popular, sem apoio político das autoridades da
cidade (exceto seus pares), numa saída de mestre, esvaziou o plenário da Câmara,
suspendeu o projeto por falta de quorum, articulou com os líderes do bairro uma nova
proposta: não mudar o nome do bairro, mas manter a homenagem ao presidente
americano, dando-lhe o seu nome à principal avenida, por muito tempo, o São Caetano
teve sua “Avenida Kennedy”, mas graça ao sentimento patriótico das novas gerações, a
posteriori, foi batizada com o nome de gente nossa: - Avenida Manoel Chaves!...
Portanto, “São Caetano” continuou “São Caetano”, nome de santo da Igreja
Católica e justa homenagem foi feita ao lavrador José Batista Caetano, o fundador do
bairro São Caetano.
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11
São Caetano

“É preciso uma pitada de candomblé para poder governar e entender esse imenso
Brasil.”
O São Caetano, hoje, é privilegiado pela quantidade de suas igrejas, a igreja
Santa Rita de Cássia é a mais velha e a mais suntuosa, mas existe templo Adventista,
Batista, Testemunha de Jeová, Universal, Assembléia de Deus, Igreja da Graça, além de
igrejas dissidentes locadas em salão de garagem, portanto, se algum pesquisador fizer
uma enquete, encontrará mais igreja do que bar (não é heresia), o que é generoso para a
população, não obstante algumas servirem de fachada para exploração da fé e do bolso
de incautos fiéis.

Porém, em tempos idos, muito antes de Frei Joaquim Cameli desembarcar por
estas bandas, muito antes dos padres capuchinhos passarem aqui, na época das missões,
a fé dos moradores do São Caetano era confiada a Dona Pedrina, Manuel Canguruçu,
Mãe Ester, Caboclo Ló e Maria Sertaneja, os primeiros e principais pais-de-santo, filhos
de Iansã, Obá, Ibeji, Oxossi, Ogum, Iemanjá e outros orixás, filhos da umbanda de
Angola...

O seu sincretismo religioso fazia inveja às idéias ecumênicas atuais. Todos, sem
traumas, tinham idéias cristãs permeadas de orixás, salvo, os pais-de-santo charlatães,
de interesses escusos, manifestavam crença nos exus como meio de solucionar os males
físicos e os casos de possessão dos seus clientes. Naquele tempo, todo barracão tinha
um espaço reservado aos santos, à queima de velas, às oferendas e um quartinho escuro
cheio de mistério, onde segundo a lenda, o babalorixá mantinha o Diabo preso e o
soltava em sessões especiais.

Missa? Missa nos eventos anuais: Sexta-Feira Santa, Natal, Dia de São José e
Quarta- feira de Cinzas. Os moradores emperiquitados, roupa domingueira, cabelo
brilhantina, desciam a pé, a cavalo ou de carroça para o centro da cidade, no retorno, se
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despiam daquela parafernália indumentária, arregaçavam a bainha, penduravam os
sapatos nas costas e voltavam pegando picula na estrada, às vezes, estrada enlameada.

Porém, os adultos gostavam mais das festas e danças de candomblé, não
movidos pela fé, mas pela superstição e requebro dos quadris das morenas e negras ao
som dos tambores, possuídas pelos orixás... O som dos tambores era ouvido ao longe e
ao invés do som repicado e monótono dos sinos, era mágico o som dos tambores de D.
Pedrina ou de Manoel Canguruçu ou de Maria Sertaneja. As filhas de santo, de corpo
escultural, de roupa branca e descalça, todo o corpo se mexendo, principalmente, os
quadris e os ombros, movimentos eróticos levavam à loucura os filhos de santo, de vez
em quando, uma filha de santo embuchava do pai-de-terreiro ou dos filhos-de-santo, aí,
o pobre coitado ficava na casa do sem jeito, o jeito era amancebar-se. O pai-de-terreiro
participava da dança de candomblé ou ficava sentado num estrado com postura de
bispo, abençoando-os e recebendo louvores.

Cada pai-de-santo incorporava um orixá (Bará, Ogum, Oiá-Iansã, Exu, Ibeji,
Odé, Otim, Oxalé), estes orixás controlam (conforme a crença), as forças da natureza,
portanto, existe o orixá de cura, o orixá para expulsar os espíritos maus, orixá pra
controlar as paixões, orixá Tinhoso, orixá para benzer as encruzilhadas, orixá da
fortuna, enfim, orixá para fazer o bem e orixá para fazer o mal.

Os candomblés mais arrumados eram o de Dona Pedrina, o de Manoel
Canguruçu e o candomblé de Maria Sertaneja. O candomblé de Pedrina era freqüentado
pela elite e pelos políticos, a elite, interessada em suas lindas filhas de santo e os
políticos interessados no aumento do seu cacife eleitoral. O candomblé de Manoel
Canguruçu era voltado para cura de pessoas com obsessão de perseguição, vítimas de
bruxaria, endemoninhadas, possessas, e, não para o tratamento de neuroses histéricas,
depressão, perturbação obsessivo-compulsiva, esquizofrenias e outras psicopatias. O
candomblé de Maria Sertaneja cuidava dos despachos, da coisa-feita e das mandingas
de encruzilhada.
Os malucos eram tratados por Manoel Canguruçu por certa “unguentoterapia”,
uma substância estranha de rato morto, sapo, urubu, cobra, lagartixa que el e triturava
tudo num pilão e deixava de fusão com uma mistura de ervas, após alguns dias, no sol e no
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sereno, aquilo se tornava uma “pasta putrefata” que era espalhada no corpo do maluco
que se não ficasse bom...
Porém, as mulheres malucas, as moças histéricas, de calundu, as moças mal
amadas, reprimidas pela ignorância dos pais e dos costumes, cheias de faniquitos, eram
tratadas por Manoel Canguruçu com água de cheiro e muita mordomia, as más línguas
juravam que elas caíam na lábia e na cama do pai-de-terreiro como a “mosca no leite”.

Um episódio policial acerca do candomblé é contado até hoje pelos moradores
mais velhos, protagonizado pelo sargento Mário Silva, delegado do São Caetano
naquela época: - As filhas de Iemanjá do Pai João Demétrio, voltavam do Rio Cachoeira
com uns tabuleiros de oferenda, vazios, todas de traje branco, pulseiras e argolas,
quando foram paradas pelo Jeep Willys do delegado, que autoritariamente, fez as moças
subirem no automóvel com os tabuleiros e as levou para cadeia da cidade a pretexto de
nada, minto, a pretexto de alimentar o seu ego etílico e autoritário.

Hoje, as histórias de antigamente, parecem contos da carochinha, histórias de
Trancoso, fatos inverossímeis, porém, são histórias verdadeiras, crendices de gente
simples, crendices que contribuíram para crença racional e o sincretismo cultural e
religioso atuais. Naquela época, padre, pastor, médico, advogado e engenheiro eram de
ouvir dizer... O São Caetano daquele tempo era uma comunidade de trabalhadores
rurais, jagunços, burareiros, carroceiros, aguadeiros, bodegueiros, retirantes, mestres de
ofício, a maioria absoluta, analfabeta e supersticiosa, mas sem essa gente, os
caetanenses de hoje, não poderiam contar sua História.
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Cidade menina
“Mais importante que conhecer uma cidade é saber se perder nela”

O dia 28 julho é uma data significativa para Itabuna, é o dia do seu aniversário
de emancipação política desde os idos de 1910, este ano, Itabuna fez 106 anos. 106 anos
de luta, de trabalho, de desenvolvimento, de prosperidade e de afirmação histórica, uma
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das principais cidades da Bahia. Uma referência cultural, terra de poetas, de trovadores,
de escritores e artistas Uma cidade menina que pouco e pouco deixa para trás sua
coirmã Ilhéus que um dia lhe teve mando administrativo e político. Hoje, é o comércio
mais pujante e a economia mais promissora do Sul da Bahia. Itabuna é uma cidade
jovem, uma cidade menina de 106 anos... O quê significa um século para uma cidade?
Nada ou quase nada. E, diferente do homem, que vai se quebrantando e se definhando
ao longo do tempo, a cidade cresce, se desenvolve, se remoça, e fica mais bonita ao
longo dos anos, São Paulo, Paris, Roma, Londres e Nova York são exemplos de cidades
muitas vezes centenárias e mais jovens e mais bonitas, cada dia.
Tabocas de Félix do Amor Divino ou Itabuna de Firmino Alves foi amoldada
pelos braços fortes dos retirantes nordestinos, dos tropeiros, dos trabalhadores rurais,
dos mascates, dos plantadores de cacau, dos vaqueiros, dos comerciários, dos
comerciantes e dos burareiros, dos coronéis do cacau, também, forjada com o sangue de
pequenos fazendeiros que não se rendiam às tramoias do caxixe.
É um equívoco alguém dizer que Itabuna não tem “identidade cultural”, não tem
“história” nem “memória”, é negar Jorge Amado, Valdelice Pinheiro, Plínio de
Almeida, Minelvino, Telmo Padilha, Helena Borborema, Walter Moreira, Firmino
Rocha, Zélia Lessa, dentre outros. Afirmar que Itabuna não tem “identidade cultural” é
negar a FICC, a Editus, a Litterarum, a TV Itabuna, o jornal AGORA, o Clube dos
Poetas, as escolas de capoeira e as academias ALITA e AGRAL e o Centro Cultural
Adonias Filho, onde se desenvolve dança de salão, dança de rua, ballet, jazz, modelo e
manequim, pintura, fotografia, etc., etc.

Seria importante que esta terra respirasse cultura, tivesse educação de qualidade,
um Centro de Convenção, alguns Mecenas patrocinando artistas, escritores e cientistas.
Seria importante que Itabuna tivesse teatros, museus, salas de cinema, programas
culturais em rádio e TVs, mas é recorrente e justo o argumento que esta terra é uma
cidade menina, é uma princesinha que ainda não desabrochou e quando o seu tempo
chegar, ela irá adquirir os mesmos status de civilização de cidades do Sul e Sudeste do
país e quiçá os mesmos fumos civilizatórios do mundo.

É verdade que Itabuna tem políticos desonestos, empresários egoístas e
mercenários, porém, é verdade que homens desonestos, criminosos, corruptos,
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malfazejos têm em todas as sociedades, desde que gente se entende por gente, todavia, é
verdade que qualquer sociedade, também, abriga homens trabalhadores, corretos, de
idoneidade ilibada, e, graças ao Criador, é maioria, senão, estaríamos perdidos...

Não se pode negar o valor dos bens intelectuais, espirituais e morais na
formação de um povo e quão são necessários na definição do comportamento e no
caráter do homem, porém, o homem é corpo e alma, matéria e espírito, ambos têm que
ser alimentados, ou seja, o homem se alimenta de poesia, de prosa, de pintura, de
fotografia, de dança, de filosofia, de religião e doutras expressões culturais, mas se
alimenta, também, de pão, de leite, de café, de feijão, de arroz, de carne, de galinha, de
peixe, portanto, o homem é um ser interativo, o escritor, por exemplo, é tão necessário
quanto o padeiro, o peixeiro, o açougueiro, todos têm sua importância na vida
comunitária.

Será que um governo só de filósofos como queria Platão, resolveria os
problemas do povo? Não! Pois as coisas ficariam no mundo das ideias e a prática é
condição sine qua non da vida. Se Jesus Cristo tivesse vivido, somente, em oração, não
praticasse a cura, a multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro, não teria
construído sua igreja que já tem 2000 anos.

Às vezes, certas homenagens prestadas no dia da cidade, por políticos, entidades
e indivíduos aos benfeitores comunitários ou pessoas de destaque em determinada
atividade, não são justas, são ações bajuladoras, de caráter pessoal, elas não têm o
reconhecimento da população, são puxa-sacos, são egos feridos, políticos e intelectuais
vaidosos que usam de artifício político ou midiático para se promoverem através do
outro que já é reconhecido pela sociedade, não são homenagens verdadeiras.
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Itabuna sempre
“Se você quer manter limpa a sua cidade, comece varrendo diante de sua casa”.
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Gente deveria ser igual cidade que o tempo não destroi, mas constroi. O homem
quando nasce, nasce bonito, se velho morre, morre pelancudo, murcho, desdentado,
envergado, calvo, pele enferrujada, dor aqui, dor acolá, o tempo não perdoa... A cidade
nasce com ruas tortas e estreitas, caminhos, casebres de taipas, de adobes, de tijolinhos,
esgoto a céu aberto, iluminação precária ou sem iluminação, abastecimento de água
improvisado, etc., etc., porém, à medida que o tempo passa, torna-se arquitetada, bonita,
atraente, confortável, iluminada, ruas largas, água na torneira, casas planejadas, prédios,
arranha-céus, transportes de massa, escolas, postos de saúde, hospitais, segurança
pública, justiça, assim ocorreu em Paris, em Londres, em Roma, em Jerusalém, em
Washington e em Itabuna.
Itabuna nasceu às margens do rio Cachoeira sob os olhares dos índios aimorés,
tupis, tupiniquins e a força econômica dos tropeiros que faziam passagem para Vitória
da Conquista na rancharia “Pouso das Tropas” na Burundanga, de José Firmino Alves.
O sobrinho do cacauicultor Félix Severino do Amor Divino e filho de José Alves,
Firmino Alves, foi o verdadeiro fundador de Itabuna, em 1906 ele doou as terras para
sede administrativa do município, antes foi o Arraial de Tabocas, Vila, enfim, Itabuna,
desmembrada de Ilhéus em 28 de Julho de 1910 e seu primeiro prefeito o engenheiro
Olynto Batista Leone um dos apaniguados do coronel do cacau e político Firmino
Alves.

O historiador Adelindo Kfoury registra que Firmino Alves não foi somente um
grande fazendeiro, um coronel do cacau, tanto quantos muitos de sua época, mas um
homem de excepcional capacidade administrativa, ainda jovem, com a morte do seu pai,
mudou-se de Burundanga para o Arraial de Tabocas e construiu na Rua da Areia
(Miguel Calmon), uma moradia suntuosa para os padrões da época e um armazém de
cacau.

Firmino Alves além de empreendedor, foi um político de quatro costados, desde
cedo, articulou junto às autoridades do estado a independência de Itabuna. Alguns anos
antes do desmembramento de Ilhéus, Itabuna ainda Vila de 10.000 habitantes, estimulou
a vinda de profissionais qualificados, em pouco tempo, engenheiros, médicos,
professores, agrônomos, topógrafos, agrimensores, dentre outros profissionais,
desembarcaram aqui com a promessa de um novo El Dorado.

31

Hoje, Itabuna não lembra de longe o Arraial de Tabocas, não é uma metrópole,
mas é uma cidade grande: comércio forte, indústria incipiente, agricultura doméstica,
sistema de saúde significativo, escolas para todas as faixas de idade, faculdades
privadas, universidade, centro administrativo, bom sistema de segurança pública, justiça
que atende às demandas, transporte de massa satisfatório, infraestrutura em expansão,
ruas e avenidas asfaltadas, arquitetura moderna, uma frota significativa de automóveis e
dezenas de bairros em torno. Porém, a marca principal de Itabuna é o seu povo. Itabuna
foi construída por gente simples e ordeira que migrou de outros estados do Nordeste,
principalmente, o estado de Sergipe. O itabunense é alegre, bondoso, solidário,
prestativo, acolhedor, trabalhador e inteligente. Não é a toa que o forasteiro não se sente
forasteiro pouco depois que chega a este pedaço de terra do Sul da Bahia.

A cultura itabunense tem atuação expressiva no cenário nacional. Os nossos
poetas, os nossos escritores e os nossos artistas são reconhecidos aqui e lá fora. Não se
pode negar a contribuição às letras e às artes de Itabuna, de Jorge Amado, Valdelice
Pinheiro, Firmino Rocha, Hélio Pólvora, Cyro de Mattos, Telmo Padilha, Plínio de
Almeida, Minelvino Francisco Silva, Walter Moreira, José Bastos, José Dantas de
Andrade, Adelindo Kfoury, Jorge Araújo, Ruy Póvoas e tantos outros que a memória e
o tempo impedem-me de nomeá-los, mas, eles não têm contribuição menor.
No próximo 28 de Julho, Itabuna completará mais de cem anos de cidade, uma
adolescente comparada às suas irmãs de milênios! Mais de cem anos de acolhimento
aos seus filhos aqui gerados e aos seus filhos adotados. Mais de cem anos de luta, de
intempéries, de espoliações, de estagnação, mas, também de desenvolvimento, de
alegrias e vitórias. Itabuna mãe, madrasta, amiga, Itabuna sempre.

14

Itabuna, a princesinha do Sul da Bahia.

“Quem se torna senhor de uma cidade habituada a viver em liberdade e não a
destrói, espera para ser destruído por ela”.
Fui trazido para Itabuna por minha tia Judite, depois “mãe” Judite, no meado do
século passado, em tenra idade, ainda vestindo fralda. Claro que não guardo na mente
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imagens e fatos daquela época, mas lembro-me de muita coisa quando eu tinha 5 ou 6
anos de idade.
Minha tia e o marido moravam no bairro São Caetano, aliás, “Fuminho” naquela
época, é que dois amigos do alheio roubaram umas bolas de fumo na cidade e
esconderam o produto do roubo no outro lado do rio no pequeno povoado que se
formava que viria ser o São Caetano. O subdelegado de calça curta prendeu os
marginais, mas o apelido “Fuminho” permaneceu por muito tempo até se firmar como
bairro São Caetano.
O nome “São Caetano”, diz o povo que foi uma homenagem ao pioneiro das
terras que se chamava José Batista Caetano, ou, uma trepadeira, uma herbácea que dá
melão e chamada de São Caetano. O terreno produzia São Caetano em profusão mais
que erva daninha. Não conheci José Batista Caetano, o fundador do bairro, conheci os
seus filhos, Peó e Zezinho, dois negros cordatos, de coração grande, porém, sem
instrução, depois de prolongado litígio, eles perderam essas terras para Dr. Durval
Guedes de Pinho, filho de um famoso coronel caxixeiro das terras produtoras de cacau.
Itabuna, daquele tempo distante, não passava de uma cidadezinha rodeada de
fazendas de cacau por todos os lados. Suas ruas principais eram as ruas: J.J. Seabra e 7
de Setembro. Contavam-se os bairros nos dedos das mãos. O centro da cidade limitavase à Praça Adami, Rufo Galvão, Paulino Vieira, Adolfo Leite, Rui Barbosa e Duque de
Caxias, Rua do Zinco e Avenida Garcia, não existia a Avenida Cinquentenário nos
moldes de hoje.
A feira-livre era o centro comercial da cidade, vendia-se de tudo, a feira-livre só
perdia como atrativo com a chegada do trem, pois quem não queria ver a chegada e a
partida do trem apitando e bufando vapor? Ninguém.
A principal festa cívica da cidade não era o seu dia, mas o dia 7 de Setembro. As
escolas saiam do campo da desportiva e marchavam pelas principais avenidas da cidade
sob os olhares das autoridades, o controle e disciplina dos professores e a galhardia e a
elegância da meninada.
Havia uma disputa não declarada qual a escola de melhor banda, de melhor
coreografia, de melhores halteres, melhor balística, ou, de melhor ginástica rítmica. A
“Escola Sagrado Coração de Jesus”, no Banco Raso, da professora Nair Assis Menezes
(90 anos de idade e lúcida), sempre se destacava entre as primeiras em quase todas as
atividades escolares.

33

Os principais veículos de comunicação eram: o “Intransigente”, o “Diário de
Itabuna”, a “Rádio Clube”, a “Rádio de Difusora” e por fim a “Rádio Jornal”, não havia
televisão, nem computador nem Internet. Porém, a comunidade era tão bem informada
quanto hoje. As emissoras de rádio transmitiam de júri a futebol, além de programas de
calouro e jornal falado com o tempo, além das emissoras de AM, surgiram as emissoras
de FM.
O rio Cachoeira era orgulho da comunidade, muitas famílias se sustentavam com
os peixes tirados de suas águas limpas. O rio também era usado por banhistas e
canoeiros. O rio Cachoeira atual é um grande vaso sanitário, onde os peixes morrem por
falta de oxigênio e pela poluição e os governos municipais não tomam providências.
Hoje, a comunidade não tem mais orgulho de tê-lo e os poetas choram a cachoeira nos
seus versos que não desce mais, a cachoeira corrente não corre, borbulha...
Se os ponteiros do relógio do tempo girassem para trás e Itabuna voltasse ser a
cidadezinha quase bucólica em que o cidadão batia papo no passeio de sua casa nas
noites de verão e os namorados de mãos entrelaçadas passeavam pelas ruas nas noites
de Lua cheia e as casas não tivessem grades e o rio Cachoeira tivesse vida com o
progresso atual, não seria uma maravilha!? O progresso chegou bem-vindo, não se pode
queixar do progresso, porém, queixa-se dos males que acompanham o progresso,
queixa-se da qualidade de vida que se perdeu.
Não sou itabunense de nascimento nem de título, mas amo Itabuna, nesta cidade,
eu quero me deitar para sempre.

15

Madrasta, mãe

Madrasta, madrasta boa, madrasta má, amável madrasta!
Mãe de filhos de ti não gerado, por ti acolhido e amado,
Filho sergipano, alagoano, pernambucano, mineiro, filho...
Filho branco, preto, amarelo, filhos de raça, raça humana!...
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Filhos bons, filhos maus, filhos gratos, filhos ingratos, filhos!
Filhos de orixás, de Iyárobá, de Yoruba, filhos do candomblé,
Filhos ateus, filhos espíritas, filhos católicos, filhos evangélicos,
Filhos baianos, filhos adotados, aceitos, filhos queridos, amados!...

Bem-aventurado quem de ti nasceu, cresceu, viveu e voltou a ti.
Félix a desvirginizou, Firmino Alves e Henrique esposaram-na...
Buna de Maria, que nas tuas águas lavou e, ita, pedra preciosa!...

Madrasta, madrasta doce, madrasta efêmera, mãe, mãe eterna!
Pedaço de terra querida, princesa, princesinha do Sul da Bahia,
Na pia, nem tabocas, nem itaúna, mas para sempre, Itabuna!...
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Vilma

“Eu amo você de uma maneira incrível e contraditória. Vontade de ligar, uma
saudade. Mas estou forte aqui!”

Não tínhamos mais de 12 ou 13 anos de idade, foi um amor elétrico, os olhos
trocaram farpas de luminosidade quando nos conhecemos. Ela, magra sem ser
magérrima, morena, cabelos levemente anelados e compridos, altura média, seios
pequenos, mãos sublimes, bumbum empinado, um filé-mignon... Não trocamos uma
palavra, os nossos olhos se comunicaram e fizeram promessas e juras de amor!...

O Sr. Augusto Aquino, pai de Wilma, um homem sisudo de poucas palavras,
tinha feito uma permuta de casas com João Pedro, um arremedo de meu pai adotivo, em
bairros diferentes, na cidade de Itabuna. Augusto Aquino deveria ter uns ter 45 ou 50
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anos de idade, por detrás, o alcunhamos de “o velho”. Lembro-me que não o simpatizei,
principalmente, quando descobrimos que sua sabedoria comercial excedia às suas
condutas de correção e não foi diferente com o meu tio: - empurrou-lhe uma casa velha
em troca duma casa nova e negaceou a volta. Porém, confesso ao leitor que fiquei
admirado de sua perspicácia, do seu feeling: “Os olhos são a janela do coração”. Aquino
percebeu que entre mim e sua filha tinha “rolado uma química”, “uma coisa de pele”,
como dizem os enamorados d’ hoje. O meu tio não tomou posse da casa, preferiu
vendê-la, Aquino se apossou da sua casa e para o meu deleite nos tornamos vizinhos, ou
seja, Vilma ficava ao alcance dos meus olhos, separada somente, pela rixa dos dois
chefes de família: - eu não podia ir lá, ela não podia vir cá...
Tímido, mas espirituoso, alimentava a chama do nosso amor com versos,
bilhetinhos de juras eternas e cartinhas de sonhos e projetos, promessas de gente grande,
avalizada por meninos. Hoje, passado tantos anos, lembro-me que Vilma com sua
letrinha arredonda, escrevia ingênuas poesias na forma, mas verdadeiras melodias da
palavra, alimento do coração e deleite da alma. Claro que havia erros de português, de
métrica, porém, quê importância eles teriam? Nenhuma! Importava o sentimento que
revestia cada palavra e cada rima. Para mim, os seus versos excediam aos versos de
Drummond, Manuel Bandeira, à prosa de Shekspeare e Machado, ao romantismo de
José de Alencar, Álvares de Azevedo, Byron, à melodia de Tom Jobim, Beethowen e
Villa Lobos. Cada palavra, cada frase e cada oração que Vilma colocava no papel, eram
mais bonitos do que todos os textos escritos pelos imortais da todas as Academias de
Letras. Por outro lado, não possuía a mesma desenvoltura da minha amada, escrevia,
reescrevia, cortava palavras, adicionava-as, pedia socorro ao dicionário, parodiava,
copiava pensamentos e versos para agradar-lhe, só não cometia o crime do plágio,
faltava-me talento e sobrava honestidade, o nome do autor e o uso das aspas eram
condições sine qua non para que eu tivesse o sono dos justos.
Usava e abusava da “Revista do Rádio”, copiava os versos das composições
mais atuais, interpretadas pelos cantores em voga, dentre esses cantores, Nelson
Gonçalves era o meu preferido, suas canções eram as mais populares, ainda guardo de
memória os versos de “A deusa da minha rua”, uma composição de: Newton Teixeira e
Jorge Faraj, na voz do cantor Nelson Gonçalves, ouvida, naquela época, do Oiapoque ao
Chuí pelas ondas da Rádio Nacional ou Marink Veiga:
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“A deusa da minha rua
Tem os olhos onde a lua
Costuma se embriagar
Nos seus olhos eu suponho
Que o sol, num dourado sonho
Vai claridade buscar”
“A ruazinha modesta
É uma paisagem de festa
É uma cascata de luz...”
“Tal qual o chão de minha vida
A minha alma comovida
O meu pobre coração”
“Ela é tão rica e eu tão pobre
Eu sou plebeu
ela é nobre
Não vale a pena sonhar.”

Embaixo de cada verso, de cada estrofe, eu tecia um pequeno comentário, clareando a
intenção a exemplo de: “A lua se embriaga em seus olhos”, “O sol rouba a claridade dos
seus olhos”, “Vou roubar o cavalo de São Jorge pra na lua passearmos”, “rainha do meu
pobre coração”, “você é o meu chão” e por aí afora, a minha imaginação e o meu
romantismo não tinham fronteiras... Os nossos encontros de esporádicos tornaram-se
amiúdes quando descobrimos uma maneira de engambelar os pais torrões com o
pretexto de estudar em equipe na casa dum ou doutro colega que de todo não era
mentira, estudávamos um pouco e brincávamos o restante do tempo de “Amarelinha” ou
“Jogo da velha”.
Usava os mais variados artifícios para perder o jogo quando o parceiro era Vilma
e ganhava para os demais meninos. As queixas eram iminentes, a molecada bufava,
bronqeava, que eu a estava protegendo, que não fechava a linha do “xis” ou pulava na
“casa” errada de propósito, por isto, começamos alternar os pares e ambos voltávamos
jogar quando tínhamos vencido todos adversários. Namorávamos sem os avanços dos
atuais adolescentes. Ficávamos, mas não “enfincávamos”, não enrolávamos língua na
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língua, no máximo um “selinho”, mão na mão, um pálido abraço na cintura, um
cafuné...
Naquela época não conhecia Machado de Assis nem o seu conto “Uns braços”,
em que narra o comflito de Inácio e D. Severina de Borges. Não sofri o desejo
reprimido de Inácio que de soslaio, comia com os olhos, os braços da mulher do
irascível Borges, tocava e me deleitava com os braços de Vilma. Braços torneados,
amorenados, pele aveludada, mãos almofadadas e dedos longilíneos, inspirariam o mais
obtuso dos pintores, acho que eles despertaram muitas paixões vida afora... Dois anos
depois, eu era fisicamente, um homem-menino, menos que um adulto e mais que um
adolescente.

Ela, agora, era uma mulher! Mais encorpada, mais alta, seios definidos, bumbum
mais desenvolvido, performances quadris, pernas mais grossas, mais adulta do que
adolescente, mais animal do que razão, uma verdadeira tentação, um convite à luxúria e
ao prazer, então, o romantismo, o namoro ingênuo, a pureza e o amor cederam ao fogo
do sexo, das entranhas que pedem macho, das paixões normais, da realidade e aí... Eu a
perdi!...

17
Luíza

“Qualquer um que tomasse o seu lugar seria um substituto fraco. Amo você,
com um amor tão grande que simplesmente não pode continuar crescendo no
coração, precisa saltar para fora e se revelar em toda magnitude”.

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.
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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.
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.
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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,
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:
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- 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!
- 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...

18
Dona Nancy
“O livro é um mestre que fala, mas que não responde”.
Não a chamávamos “professora”, era dona Nancy pra lá, dona Nancy pra cá.
Dona Nancy era a professora da escola primária Sagrada Família, um misto de escola e
residência. Dona Nancy, uma descendente de negro que rejeitava essa condição com o
alisamento cuidadoso do cabelo ou o uso de uma peruca de cabelo liso e a escolha de
um sarará pra marido. Os filhos, dois puxaram ao pai na cor e os outros dois à mãe.
Usando o eufemismo tradicional, dir-se-ia que Nancy era uma negra de alma branca.
Corpulenta e atarracada, ensinava e dirigia a Escola Sagrada Família tão bem que os
moradores mais afortunados do Banco Raso e adjacências disputavam vagas para seus
filhos.
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Não conhecia Paulo Freire nem Anísio Teixeira, nem Lauro de Oliveira nem
Piaget, nem Vygotsky, nem Wallon, enfim, nenhum revolucionário da didática e da
educação, porém, o seu feijão - com - arroz era dado com dedicação e competência, ou
melhor, seriedade e cobrança que a molecada saía direto para o ginásio passando pelas
terríveis provas seletivas de admissão com louvor.

Conhecia bem o português, a geografia, a história, a ciência e aritmética. Tinha
uma caligrafia de encher os olhos, por mais que a molecada enchesse páginas de
manuais de caligrafia nunca chegava imitá-la.

Herdara dos seus pais e avós a metodologia e a didática. O moleque recebia
todos os dias, uma quantidade enorme de atividades escolares de disciplinas alternadas
que o seu aluno teria que dar conta no dia seguinte e ai daquele que não fizesse suas
obrigações escolares, o castigo ia desde a reguada ou mandá-lo de volta aos pais que sua
psicologia, sua escola nova, sua pedagogia de Lauro de Freitas, eram um reio de couro
cru e uma palmatória de jacarandá com um furinho no meio.

Não quero que o leitor me pergunte a ciência desse furinho no centro da
palmatória, não lhe saberia explicar, sei que havia uma crença que se colocasse um
piolho no meio do furinho, com o tempo, a palmatória se partia em duas...
A sabatina de tabuada não podia faltar. Dona Nancy, aos sábados, colocava os alunos
em círculo e começava sabatinar todas as lições dadas durante a semana. O aluno que
soubesse dava bolo naquele aluno que não respondia à pergunta da professora.
Todos eram ciosos do conhecimento pelo prazer ou pela palmatória, não se cultivava a
negligência, todos sem exceção, eram potencialmente sábios do seu saber.

O leitor de hoje, que ler estas páginas, poderá tirar conclusões erradas dessa
educação autoritária, mas quero lhe apaziguar o ânimo, dizendo que afora o
autoritarismo, às vezes, exagerado, os alunos daquela época possuíam uma consciência
cidadã e uma boa formação intelectual e jactavam-se dos seus conhecimentos, muitos
anos depois, das novas gerações.

As datas cívicas e as tradições eram honradas e festejadas, principalmente, a
festa junina, o natal, o 13 de maio, o 7 de setembro e o 15 de novembro.
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Na festa junina, dona Nancy envolvia toda família na arrumação e decoração
da palhoça, na aquisição e armação da fogueira, na formação e ensaio das quadrilhas e
na compra de traques, chuvinhas, rojões, pequenas bombas, foguetes, fogos de menor
risco. Todos os alunos participavam do menorzinho ao maior, até os pais eram presença
quase obrigatória tanto como partícipe e para ajudar na disciplina dos seus diabinhos.

A professora pedia com antecedência aos pais, milho, amendoim, coco, leite,
açúcar, canela, cravo, ovos, jenipapo, caju, uva, maça, ameixa, laranja, tamarindo e
tantas outras frutas e outras especiarias e condimentos. No dia de São João, todos
traziam somente a barriga e a disposição de brincar no forró até o dia amanhecer e tanto
era a fartura de canjica, bolo de milho, bolo de arroz, pamonha, milho cozido, milho
assado, arroz-doce, licores, que o dia de véspera era sucedido pelo dia de São João.
O Sete de Setembro era a festa cívica maior. A Escola Sagrada Família descia à avenida
com os seus garbosos alunos ao rufar dos tambores.

As meninas integravam o pelotão das bandeiras com os seus trajes impecáveis
como se estivessem fazendo aquilo pela última vez, tamanha era a dedicação.
Era um grupo pequeno de uns cem estudantes da manhã e da tarde, mas que somado aos
grupos doutras escolas, pareciam grandes contingentes militares, com trajes de época e
algumas alegorias, conseguiam brotar nos assistentes os mais escondidos sentimentos
patrióticos.

Havia um ponto de saída e outro de chegada comum para todas as escolas, o
ápice da festa ocorria quando o desfile atingia o palanque das autoridades que
estrategicamente, ficava no meio do percurso.

Dona Nancy, baixinha e gordinha, se colocava à frente do palanque das
autoridades como uma generala de uma grande divisão. Mentira tem pernas curtas e o
mal da mentira, é que tem de se continuar mentindo para justificar a mentira anterior. O
mais raquítico dos alunos da 3ª. série e o menos brilhante, Milton Nery, não tinha pais,
morava e trabalhava com um tio e dono de bar. Quando voltava para casa, no caminho,
encontrou um tratorista negro, conhecido de sua família, terraplanando uma área de
aproximadamente 2 hectares, onde seria construído o acampamento do extinto DNER.
Moleque crescido, ele ficou olhando àquela montanha de cascalho e terra removida e
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fazendo ziguezague no lugar, na despedida, Milton Nery deu falta do seu lápis.
Apavorado, por desencargo de consciência, comunicou ao negro a perda do seu precioso
objeto:

-Seu Ademário, eu perdi o meu lápis!...

Falou por falar, estava convencido que jamais alguém iria achar um objeto tão
pequeno no meio daqueles escombros de terra e tocos de árvores, muito menos se dar ao
trabalho de levá-lo em sua casa. Mas foi isso que aconteceu: Ademário achou o lápis e
ao invés de entregá-lo, entregou-o ao tio padrasto. Milton não tinha comunicado o
sumiço do lápis ao rigoroso tio, preferiu pegar o dinheiro no caixa do bar e fazer a
reposição. Dois ou três depois o tio chama-lhe na presença do negro e cobra-lhe o lápis:

-Milton, que é de o lápis da escola?
-Está na pasta! – foi lá, pegou-o na pasta e mostra-o ao tio.

-E este (tinha-o escondido atrás das costas para flagrá-lo), que o seu Ademário
achou? – a casa caiu!... Tudo foi esclarecido: acreditando que o lápis não seria
encontrado, Milton usou o dinheiro do caixa sem pedi-lo para comprar outro
lápis igual no grafite e na estamparia da madeira.

Pego pelo brutamonte do tio que justificou sua sanha agressiva de uma dúzia
de bolos de doer à alma de vergonha e as mãos por ter pegado uns centavos do seu
dinheiro para repor um objeto perdido sem avisá-lo. Milton não o avisou porque sabia
que o desfecho seria o mesmo.

Doutra feita, esse infortunado aluno, num ensaio de desfile, levou um soco de
um menino maior por cobrar-lhe mais atenção na marcha e não pisar-lhe o calcanhar.
Milton Nery era um ser desafortunado órfão de pais vivos. Final de ano, todos ficavam
na expectativa das provas finais, a tensão e a angústia eram enormes. Dona Nancy
atrelava o conhecimento ao comportamento. Bom aluno no seu critério de avaliação não
podia ser danado, traquino, teria que ser doce e subserviente e que o seu pai fosse
generoso na hora de encher-lhe a burra para ajudar os festejos da escola.
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O aluno com o nariz pra cima, de caráter independente, que não dizia amém,
que tinha consciência que estava sendo preterido por não ser filho de papai rico, comia
no cabresto, suas conquistas eram frutos do seu esforço e não do beneplácito da mestra.

Peço licença ao leitor para fazer um parêntesis e contar o segredo de Luiza,
antes de continuar falando de sua mãe. Luiza não tinha herdado a inteligência, o caráter
forte, nem a cor de dona Nancy. Era uma adolescente branca de cabelo gasto, parecida
com o pai. Os olhos graúdos, talvez, fossem os únicos genes herdados de dona Nancy.

Não era uma deusa da beleza, uma rainha do milho, uma princesinha da
cidade, mas era uma adolescente apetitosa, de altura mediana, de peitos empinados,
quadris bem feitos, bumbum pronunciado e pernas torneadas.

Era uma garota comportada e provida de bons sentimentos. Nutria uma paixão
secreta por Milton Nery, o personagem carente desta história. Embora não fosse um
jovem malhado de físico exuberante, era branco de verdade, de cabelos loiros
escorridos, olhos verdes e rosto corado. E, dizem os sábios que os contrários se atraem,
ele e Luíza se atraiam, se amassavam e se beijavam e se escondiam quando a
oportunidade pintava. Segredo confessado. Faz-se justiça com dona Nancy esclarecer
que ela não era uma bruxa malvada ou uma mercenária da educação, talvez, para
sobreviver numa profissão que nunca foi valorizada pelo capital, ela tivesse de usar a
diplomacia da bajulação com quem tivesse mais.

Final de ano. Afora a tensão nervosa da meninada e dos pais, o final do ano letivo era
uma festa. A sala cheia, a mestra abraçada por uns e beijada por outros, desfilava na sala
como uma rainha que os seus súditos desejavam ouvi-la. Nesse dia, ela de cabelo feito,
o rosto retocado de pintura, o melhor sapato e o melhor vestido, ela não era tão feia
quanto lhe parecesse na labuta diária da sala de aula.

Lembro-me que por deferência, Nancy concedia a fala de abertura ao Sr.
Inspetor do ensino estadual, remota figura que não existe mais. O preclaro senhor fazia
uma extensa preleção das novas leis e as novidades da educação, das virtudes
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profissionais da professora, da responsabilidade dos pais e do futuro promissor dos seus
meninos crescidos: o homem era um xarope!...

As provas eram entregues num envelope grande, pintado, desenhado e na sua
parte superior a imagem de um pombo com um galho de oliveira no bico e o nome em
letras góticas do aluno.

Terminada a fala de da regente, o aluno mais sabido falava em nome de todos e
era concedido aos pais o direito de dizer alguma coisa que sempre era declinado e
começava aí a entrega das provas.

Não havia aluno reprovado, o reprovado desistia no meio do caminho. Ela
também se recusava dizer a média final do aluno, era um segredo dele e da família,
justificava que quantidade não é sinônimo de eficiência.

Dona Nancy chamava à mesa, individualmente, os alunos da primeira série até
os alunos formandos da 5ª. série. Estes além das provas recebiam um diploma de letra
desenhada.

Com voz clara e firme, ela, Nancy de Assis, convocava e entregava ao seu aluno,
o seu futuro:
-Maria!
-Ricardo!
-Samuel!...
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Helena Borborema
“Acredito em saudade, sei o quanto uma ausência pode doer, provocar
contração muscular e até náusea”.
Não sei se todo escritor tem dificuldade de escolher o título de suas produções
literárias, confesso-lhe meu caro leitor, a minha dificuldade é enorme, às vezes, levo
dois ou três dias para ter um insight, uma intuição repentina, uma luz... Enquanto não
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encaixa na minha cabeça um título que faça jus ao texto, eu não desenvolvo o tema,
existe quem primeiro escreve o texto, depois, lhe atribui o título. Quando fui escrever
este texto, pensei em vários títulos que os descartei à medida que não se encaixavam no
meu projeto de prestar um preito, uma homenagem, mesmo tardia, à saudosa escritora e
educadora Helena Borborema.
Dentre muitos títulos colocados no papel e riscados algum tempo depois,
lembro-me: “A operária de educação”, “Helena Borborema, a pedagoga”, “A obreira da
escola”, “A filha do cacau”, “À mestra Helena Borborema, com carinho”, “À mestra
com carinho” etc. etc. Não dei o título “À mestra com carinho”, pois entendi que seria
uma derivação de “Ao mestre, com carinho”, interpretação de Sidney Poitier do
engenheiro e professor improvisado Mark Thackearay, numa escola do bairro inglês de
East End, mas me tocou muito, enfim, ficou, somente, Helena Borborema.
Também não me debrucei nos livros “Terras do Sul”, “Retalhos” e “Lafayette de
Borborema – Uma vida, um ideal” da escritora Helena Borborema, histórias de sua
juventude, histórias de sua cidade, histórias do Sul da Bahia e lembranças do seu pai, o
advogado Lafayette de Borborema, tangido de Salvador em 1907 para as terras do
cacau, mas moveu-me o desejo de contar a história da Helena Borborema que conheci
nos meados dos anos 60 no Colégio Estadual de Itabuna – CEI.
Naquela época, o CEI era o único colégio do estado da Bahia em Itabuna e
referência educacional na região do cacau, rivalizando tête-à-tête com as escolas de
Ilhéus. As nomenclaturas dos cursos de “1º Grau”, “2º. Grau”, “Fundamental” e
“Médio”, eram nomenclaturas representadas por cursos de “Ginásio”, “Científico”,
“Magistério” e “Clássico”. O acesso ao CEI ou o Ginásio Divina Providência, escolas
de ensino de qualidade, não era para os despreparados, mas exigia conhecimento
primário completo e tudo era aferido pelo vestibularzinho de “Admissão ao Ginásio”,
repositório de “Gramática”, “História do Brasil”, “Ciências”, “Matemática” e a
avaliação minuciosa de uma banca examinadora.
Quando a conheci, fazia o 4º. Ano de Ginásio e estudava à noite num dos
pavilhões (Anexo) do CEI. O espaço físico se caracterizava pela modernidade daquele
tempo: as paredes de blocos perfurados, de tijolos à vista, sem reboco, que eram uma
delícia no verão, mas incômodas no frio do inverno, além de facilitar a entrada de
mosquitos, escorpiões e sapos. Porém, eram coisas de somenos importância, a nossa
juventude, a busca de conhecimento e o desejo de ascensão social eram decisivos para
afastar os empecilhos da natureza.
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Helena Borborema fazia-se aceitar sem muito esforço entre os jovens por suas
atitudes firmes e justas. Alta, morena clara, cabelos castanhos, compleição robusta, não
era feia, mas chamava a atenção mais pela personalidade simpática, marcante, educação
refinada, elegância de vestimenta, do que pela beleza física. Professora de Geografia
competentíssima, cultura invulgar sem ser esnobe, suas aulas eram concorridas no seu
horário pelos alunos fascinados em conhecer o mundo.
Comprometida com o saber, entendia as dificuldades de aprendizagem do aluno
pobre, aluno de más condições sociais e culturais, mas ao invés de censurá-lo, reproválo, estimulava-o transpor as dificuldades momentâneas do seu meio ambiente e achar
um caminho. Sem chamar a atenção, sem alarde, ela espalhava o bem com discrição
cristã, muitos estudantes pobres foram amadrinhados por Helena Borborema com
fardas, livros e materiais escolares, como não tinha filhos, fazia seus filhos os
desafortunados da vida.
Quando Secretária da Educação do prefeito Fernando Cordier, valorizou as
condições de trabalho e a remuneração do magistério municipal e incentivou o professor
não licenciado fazer o curso de pedagogia para mudança de nível e melhorar sua
formação profissional. Celebrou convênios de recursos materiais e financeiros
permanentes com a FAFI e a FACEI, únicas faculdades existentes em Itabuna, naquela
época, em troca de bolsas de estudo.
Helena Borborema não foi somente uma escritora de causos de sua cidade,
histórias de coronéis do cacau, escritora de textos econômicos, de linguagem concisa,
escorreita, frases buriladas, estilo simples e claro, mas foi, também, uma educadora
comprometida com o saber e a aprendizagem do educando e uma gestora da educação
de recursos administrativos raros.
Enfim, Helena Borborema saiu da vida para se imortalizar na história de sua
cidade de Itabuna e do Sul da Bahia em 7 de maio de 2008. Ainda hoje, é lembrada
pelos seus conterrâneos com eterna saudade.
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Valdelice Soares Pinheiro
“Uma das coisas mais belas da vida é olhar para o céu, contemplar uma estrela e
imaginar que muito distante existe alguém olhando para o mesmo céu,
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contemplando a mesma estrela e murmurando baixinho: "Que Saudade". Bob
Marley”
Nesta Segunda-feira (13), fui presenteado por Dr. José Neto, com “O Canto
Contido”, que reúne os livros: “De dentro de mim” e “Pacto”, organizado e prefaciado
pelo escritor e poeta Cyro de Mattos. “O Canto Contido” é um livro de poesias da
poetisa maior da nossa região e sempre lembrada Valdelice Soares Pinheiro.
Eu a conheci no início dos anos 70 na Faculdade de Filosofia de Itabuna- FAFI.
Uma mulher avançada no seu tempo, incapaz da promover o mal, uma doçura de
pessoa, muito culta, porém sem afetação. Conhecia como ninguém a alma humana, por
isto, era sempre compreensiva com as dificuldades do outro.
Fui seu aluno no curso de filosofia em Ontologia e Estética em anos diferentes.
Embora o estudo do ser, sua natureza e atributos, não fosse uma matéria prática, mas,
metafísica, Valdelice Pinheiro a ensinava com jeito todo especial para torná-la mais
acessível e mais compreensiva. Porém, fez a diferença quando nos ensinou Estética e
não poderia ser diferente como poeta, pois é o estudo das condições e dos efeitos da
criação artística, o estudo racional do belo.
Produziu filosofia em suas poesias, seus versos são universais e atemporais.
Mesmo quando faz versos particulares, em que o objeto é limitado e de foro íntimo, ela
dá vestimenta metafórica e sentido próprio, veja, por exemplo, o poemeto: Itabuna (1):
“Meu primeiro gesto
foi semente.
E de meus dedos longos
de esperança e sonho
levantou-se a flor
na mata enorme,
toda prenhe
deste fruto
que hoje sou”.

Itabuna não surgiu da saga dos jagunços, camaradas e coroneis do cacau, mas da
“semente”, “esperança”, a flor brotou na “mata enorme” e o fruto hoje é realidade. Ou
seja, o que era potência tornou-se ato. Em Itabuna (2), ela conclui com versos mais
concretos: “... Eu sou plantada neste chão / Eu sou raiz deste chão / Este chão sou eu”.
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Sensível aos problemas sociais, ao período da Guerra Fria entre as potências
mundiais Estados Unidos e União Soviética, entre os países da “Cortina de Ferro” e o
Ocidente, e, o medo que perpassava na mente do homem comum, de uma Guerra
Nuclear, onde não sobraria nada ou quase nada com a destruição do mundo pelas
bombas nucleares e a profecia de George Orwell do “Grande Irmão”, do “Big Brother”
que Valdelice Pinheiro sintetiza em Medo:
“Existe um olho enorme
sobre o mundo.
todas as bombas,
todos os heróis
estão em expectativa.
Porque existe um olho enorme
sobre o mundo,
espiando a hora
de chorar”.

Com exceção de Graciliano Ramos, que pintou com cores fortes o drama da seca
no Nordeste, em “Vidas Secas”, o poema de Valdelice Pinheiro, “Seca”, é a maior
expressão literária feita sobre o assunto:
“Peitos magros
pendidos para o chão
e mãos que se levantam
em garras para o céu.
Nuvens que se vão
e chuva que não vem.
Carcaças brancas
pintando o barro do caminho
e dos olhos do menino
pau de arara
duas gotas de luz
pingando a terra
- água da dor
que a morte esfria.
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Porém, é no seu poema “Testamento” que se ler uma Valdelice despojada sem
preocupação com a forma, livre, leve e solta... Quando ela diz: “...deixo os meus livros /
para as almas que os quiserem / e ficam os meus discos / para o sonho dos meus
amigos...”, não é a pensadora, a filósofa que se manifesta, é a Valdelice que acredita nos
sonhos, na esperança, no ser humano, é a Valdelice que acredita no amor.
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CEI

“O professor medíocre conta. O bom professor explica. O professor superior
demonstra. O grande professor inspira”.

È sabido que ingressei no magistério no Colégio Diógenes Vinhaes, mas foi no
Colégio Estadual de Itabuna – CEI, que realmente, tornei-me um profissional da
educação. Lá, cheguei em 1971, através de conscurso de títulos e permaneci 32 anos,
aposentado por tempo de serviço em dezembro de 2003, deixei de exercer o magistério
definitivamente.
Não cometi grandes lances no CEI, passei a maior parte da minha vida numa
sala de aula, orientando a disciplina matemática no curso fundamental e médio, mais no
curso médio do que no fundamental. No ano de 1989 fui nomeado vice-diretor, depois
diretor-geral, quando os ventos da política contrária bafejou, eu fui exonerado da função
a “pedido”...
Sem falsa modéstia, sei que fui um bom diretor. Procurei arrumar a casa com os
parcos recursos que dispunha. Revitalizei a fanfarra, melhorei a parte física, revitalizei a
bilioteca e o laboratório. Pedagogicamente, promovi ações inscluindo os alunos,
professores e os pais, reforcei o concurso: “A Olimpíada da Matemática” - este projeto
que, hoje, está espalhado pelo Brasil, salvo o engano, foi de nossa iniciativa como
professor de matemática, coordenador de área, no curso fundamental, na década de
1980 no CEI.
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Exerci quase todo o tempo, a docência no CEI e no IMEAM, em horários não
conflitantes e, orgulho-me, hoje, não ter negligenciado o meu trabalho em ambas
escolas, posso não ter sido um bom professor, mas fui um ótimo educador pelo exemplo
de compreensão, coleguismo, seriedade e compromisso pedagógico que deixei para os
meus colegas e os meus alunos.
Saudade? Saudade! O quê fazer?...
As lágrimas continuam rolando...
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“Um dia todo mundo se encontra... seja no carnaval, num bar da esquina,
ou outra ocasião”.

Nos meados dos anos 60, o “Bar de Pedro” era referência obrigatória no São
Caetano, Itabuna, situado na esquina da Rua princesa Isabel com a transversal da Rua
São José, à altura do número 1020, hoje, onde funciona uma casa lotérica.

Naquela época não havia outra casa de distração para adulto no São Caetano. O
bar tinha duas sinucas, quatro mesas de dominó, uma mesa de baralho, um balcão de
sorveteria e um serviço de bebida (murcha-venta, conhaque de alcatrão São João da
Barra, caipirinha cerveja Brahma e cerveja Antártica), e um arremedo de lanchonete
com todos os tipos de tira-gosto, picolé, sorvete, café-com-leite, pão e biscoito,
vitaminas de fruta e sucos para todos os gostos, para os padrões da época, o lugar era
chique no último...
Nos finais de semana e quase todas as noites o “Bar de Pedro” ficava apinhado
de gente, embora quase todos os jogos fossem apostados, não havia briga, os jogadores
se comportavam como profissionais, evidente, que havia os “esquentados”, perdedores
insatisfeitos, porém, a maioria era cordata, ganhando ou perdendo.
O “Bar de Pedro” não ostentava placa ou letreiro em sua fachada, o nome surgiu
boca-a-boca, como principal ponto de referência do São Caetano: “... eu lhe encontro no
Bar de Pedro”, “no Bar de Pedro o pessoal lhe mostra onde moro”, “...aonde vou? Vou
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ao Bar de Pedro!”, “... deixe a encomenda no Bar de Pedro!” etc., etc. O dono do bar,
Pedro Batista de Santana, que emprestou o nome ao estabelecimento.

A população do bairro era de uns mil e poucos moradores, uma grande família,
todo mundo conhecia todo mundo... Se chegasse alguém estranho, todos ficavam de
butuca, de olho, e, se o forasteiro urinasse fora do pinico, os filhos do bairro lhe caíam
de pau e o pobre diabo teria que se mandar! Porém, se fosse sangue bom, de paz, gente
boa, seria aceito na comunidade pouco tempo depois assim que passasse a cisma.

Alguns clientes do “Bar de Pedro” tinham nomes esquisitos: Zé Urubu, Lopeu,
Pintado, Antônio Charqueada, Crente, Elias Preto, Machado, Zoinho, Lubião, Lameu,
Garrincha, Mané de Aristides, Tonho da Véia, Tibinha, Benzinho, Zarolho, Lagartixa
(locutor de alto-falante, cujo estúdio ficava num compartimento do bar e que tinha a
petulância de anunciar diuturnamente “A Voz...”: “... para o São Caetano, para o Brasil
e para o mundo!”), Tamborete, Dendê... personagens simples, a maioria analfabeta, mas
gente direita, gente trabalhadora e de bom coração.
O bairro só contava com uma autoridade: “Dico Soldado”. Dico se achava...
Semi- analfabeto, grosso, metido a garanhão, armado até os dentes, eliminava os fora da
lei e os seus supostos inimigos mais por prazer do que por necessidade. Naquela época,
assentava praça mais por bravura, cultura e inteligência não eram pressupostos
necessários na formação profissional de um policial, pois se cultura e inteligência
fossem condições sine qua non, Dico não passaria nem na frente do quartel.
Não se tinha notícia da polícia civil, o delegado era “calça-curta” no jargão da
classe. O primeiro delegado qualificado do São Caetano foi o sargento Mário Silva,
escudado pelo soldado Sinval, um sujeito truculento e sanguinário. Mário Silva além de
possuir o curso médio, era um autodidata do Direito, o seu “inquérito-policial”, hoje,
serviria de modelo para qualquer doutor delegado, todavia, quando bebia, perdia as
estribeiras e tornava-se violento e autoritário.
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Lopeu era o cliente mais assíduo, um parasita, não trabalhava, vivia a expensas
do pai e do jogo de sinuca. Lopeu “abria” e “fechava” o bar, mas era boa praça, índole
afável, jamais agrediu alguém mesmo com os dichotes de afeminado que o pessoal lhe
tachava. Certa feita, Dico Soldado, perdedor contumaz no jogo de sinuca, irritado
jogou-lhe uma bola de bilhar na caixa dos peitos que lhe fez chorar.

Outro episódio lamentável daquela época, que ficou registrado nas mentes dos
moradores, coisa de cachaça, foi Dico Soldado atirar num chapa (carregador de
caminhão) em frente ao bar, provocando balbúrdia e sentimento de revolta na população
do bairro.
O desenvolvimento do “Bar de Pedro” foi registrado por dois fatos curiosos: o
primeiro, foi à troca da lâmpada elétrica incandescente pela lâmpada fluorescente com
um transformador de energia acoplado numa calha; o segundo, foi a instalação de um
balcão de sorveteria de mármore fingido. Hoje, seriam fatos de somenos importância,
porém, naquela época, era o anúncio da chegada de progresso e mudança. Além disto,
duas lições de humildade marcaram essa passagem que preferimos registrá-las nos
parágrafos abaixo.

Luciano, funcionário federal, inteligente, de palavra fácil, gente boa, todavia,
exagerado na pabulagem, garganteiro, tinha feito um curso por correspondência de
eletricidade no Instituto Universal Brasileiro ou escola afim. Por isto, de vez em
quando, após uns dois copos de cerveja ou alguns goles de murcha-venta, arrotava os
seus vastos conhecimentos eletroeletrônicos para os seus incautos interlocutores no
balcão do bar que não entendiam bulhufas daquela ciência, mas a eloquência de Luciano
os deixavam embasbacados.
Naquele dia, o proprietário do “Bar de Pedro” contratou Luciano para trocar as
lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes. O procedimento exigia instalar as
calhas e o sistema ligasse todas as lâmpadas do salão do bar num único interruptor.
Luciano desenhou mapa das correntes elétricas, puxou fio daqui, esticou acolá, sobe
escada, desce escada, fez emendas com fita isolante, mas nada das lâmpadas...
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Pedro, o dono do bar, já preparava o Aladim pelo adiantado da hora, quando
Benzinho, velho mecânico que há tempo testemunhava com humildade a imperícia do
fanfarrão eletricista, ofereceu-se ajudá-lo e desatar o nó do problema. Luciano sentiu-se
atingido no seu saber, duvidou de Benzinho e apostaram uma caixa de cerveja para que
o velho mecânico lhe mostrasse o erro. Não demorou muito tempo para que ele
realizasse o prometido: “Benzinho deu luz!”, gritou o menino abelhudo, alegre com a
ruína do fanfarrão Luciano.

Quando da instalação do balcão de sorveteria algo parecido ocorreu com o
mecânico Deusdedit do DNER – DNIT. Deusdedit um mecânico de mancheia,
reconhecido pelos colegas o melhor da época em seu mister, além disto, uma pessoa
humilde, falava pouco, às avessas de Luciano, a pedido de Pedro do Bar, se dispôs
instalar o balcão de sorveteria, porém, ele tinha pouca prática naquele tipo de motor (era
um motor trifásico, enorme para os padrões atuais), mexeu, remexeu, colocou chave de
energia, fusíveis e nada do motor funcionar, enquanto isto, um moleque amarelo e
inexpressivo o observava calado, e, quando Deusdedit pensou que não iria conseguir, o
rapazinho sem bazófia, pediu-lhe que o deixasse tentar... Algum tempo depois o motor
funcionou pra nunca mais parar, produzindo gostosos picolés e sorvetes de fruta para
alegria da garotada e dos adultos – o rapaz era de uma família de exímios eletricistas de
motores pesados.

O jogo de dominó, o baralho e a sinuca corriam apostas, nada de significativo,
mais pra matar o tempo, pois a maioria era de gente simples, trabalhadores rurais,
pedreiros, carpinteiros, mecânicos, burareiros, raro, pessoas de condição da cidade e
pequenos empresários viciados.

Certa feita apareceu um elemento mal-amanhado, pés descalços, chapéu de
palha na cabeça, calça com bainhas uma mais alta que outra, enfim, uma figura
esquisita, chamando parceiro para o jogo de sinuca. O mal-ajambrado demorou de
encontrar quem quisesse jogar, o pessoal tinha certa resistência com desconhecido,
porém, à medida que o tempo passava, essa resistência foi diminuindo e o forasteiro
teve parceiro para jogar o tempo todo.
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O mal-ajambrado se passou por pixote dois ou três dias, perdeu alguns trocados,
suicidava (o próprio jogador encaçapa sua bola branca) o tempo todo no jogo,
“espirrava” o taco com freqüência, fez pantomima... Todos acreditaram que o forasteiro
fosse um otário e aí, ele foi ganhando pouco a pouco, sem mostrar o seu verdadeiro
potencial, mas quando as apostas chegaram ao limite, ele deixou os demais jogadores de
bolso limpo, pra caçoar dos parceiros, várias vezes, ele fechou o jogo da bola um até a
bola sete, numa tacada.

Os velhos moradores do São Caetano se lembram de um jogador compulsivo de
carteado que apareceu no bar e se passando por membro da tradicional família Gusmão
de Vitória da Conquista. Indivíduo de fino trato, bem trajado, boa lábia, mas viciado em
jogo de baralho. Não sabia jogar, um otário no linguajar dos carteadores, perdia mais do
que ganhava. Além do jogo comprou carro fiado, deu cheque sem fundo, deitou e rolou
com trapalhadas e terminou sendo preso. A família veio de Minas ou Vitória da
Conquista, soltá-lo. Soube-se depois que o jogador inveterado, era realmente, membro
da família Gusmão - a ovelha negra.
Faz-se necessário dizer que o “Bar de Pedro” serviu durante algum tempo para
realização de festas carnavalescas. O bairro ainda não tinha clube e os foliões, rapazes e
moças fogosas, contratavam-no e transformavam o salão no mais requintado ambiente
momesco.

Oxalá que este texto chegue às mãos de alguém que um dia queira escrever a
História do Bairro São Caetano, e, insira o capítulo “Bar de Pedro” em suas páginas e
registre a importância que teve aquela casa na promoção de diversão, lazer,
entretenimento, comércio varejista e, referência comercial por mais de duas décadas na
região Sul da Bahia, portanto, o “Bar de Pedro” contribuiu para o desenvolvimento e
progresso do Bairro São Caetano e desta terra do cacau.
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23
O retrato

“A mais nobre paixão humana é aquela que ama a imagem da beleza em vez da
realidade material. O maior prazer está na contemplação”.

A mais nobre paixão humana é aquela que ama a imagem da beleza em vez da
realidade material. O maior prazer está na contemplação.
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
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!
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- 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
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
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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 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...
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O velho e o menino

Estava sentado no banco da praça “X” quando fui atingido por uma bola e atrás
da bola um menino, de chofre lembrei-me do saudoso locutor Nilton Silva que na sua
“Voz do Povo” (rede de alto falantes), alertava os motoristas: “Cuidado motorista, atrás
duma bola vem sempre uma criança!”, Nilton Silva, aliás, conhecido por amigos e
inimigos pelo apelido de “Lagartixa”, era um

sujeito pretensioso em sua simplicidade, às 4: 00 h da manhã, ele acordava os
moradores com seu programa sertanejo, mas antes anunciava: “Amigos e amigas, bom
dia! A “Voz do Povo”, do seu estúdio, à Avenida Princesa Isabel, 1020, Bairro São
Caetano, a partir de agora, fala para Itabuna, o Brasil e o mundo!...”.
De quando em vez, eu o caçoava: “Lagartixa os seus alto-falantes são ouvidos,
somente, no São Caetano – e, olhe lá! -, não Itabuna, Brasil e mundo, ah ah ah...”, ele
justificava: “Os nativos daqui são itabunenses, mas há gente de Sergipe, de Alagoas, de
Pernambuco, etc., ou seja, gente de outros brasis, e, gente português, espanhol, inglês,
logo, do mundo” – fazia sentido... Aí, dei-me conta do meu devaneio quando um
loirinho me tocou:
- Vô, desculpe, foi sem querer... – fiz-me de zangado:
- Garoto, quase quebra meu óculos!

-

Mas... mas... eu... eu lhe pedi desculpas... – com cara de choro.
- Oh, não precisa chorar garoto! – brinquei:
- Homem não chora! – selamos nossa amizade com um toque de mãos
espalmadas, depois com o toque das mãos em punhos:
- Seu nome?
- Paulo Guilherme! – mais descontraído:
- E o seu, vô?
- Narvil!
- Hum... hum...que nome bonito!
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- O meu nome é comum, mas o seu é cheio de significado: Guilherme foi um
grande rei normando, cujo codinome era o “Conquistador”; Paulo um líder de todos os
tempos da religião cristã, um apóstolo de Jesus Cristo!
- Uau!!! Você é sábio!?
- Quê sábio!?...
- Meu pai disse que os velhos são sábios...
- Paulinho, seu pai quis dizer que “alguns velhos são sábios”, não foi?
- Não sei!
- Você tem quantos aninhos?
- Seis!
- Já sabe ler e escrever? – acrescentei:
- Paulinho, quer ler aqueles nomes?
-Mi...xi...

mixi...

ri...

cas...”Mixiricas!”;

de...ta...lhes...”Detalhes!”;

so...a...res...”Soares!”; con...sul...”Cônsul!”...
- Parabéns, Paulinho!
- Vô, ainda não leio de uma vez... gaguejo... não é?
- Paulinho é assim no início, com o tempo, você irá ler corrido igual um trem
bala!
- Você gaguejou quando era pequeno?...
- Pior, Paulinho! Na sua idade, eu ainda estava no ABC, não soletrava. A
professora lia corrido o alfabeto, depois furava um buraco numa folha de papel,
colocava aleatoriamente o buraco do papel na letra e perguntava: “Quê letra é esta?”, se
errasse...
- Se errasse, vô?
-

Bem...

se

errasse,

ela

dava

na

mão

com

palmatória!
- Palmatória é o quê?
- É uma peça circular pequena de madeira com um cabo (eu a desenhei no chão
do jardim), antigamente, quando o aluno não acertava a lição, ele tomava “bolo” nas
mãos!
- Tia Ruth não me bate, quando não sei a lição, eu fico de castigo pra pensar!
- E, quando sabe a lição?
- Eu assisto aos filmes, desenhos na TV e, uso os brinquedos da escola!
- Ufa!... Quais são os filmes e desenhos que você gosta?
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- Peppa Pig, Os Três Porquinhos, Capitão América, Homem Aranha, Frozen,
Dora, Chaves, Patati Patatá, Atchim e Espirro...
- Um bocado, né?
- Sim!
- Mas... os que você mais gosta?

- Vô, gosto muito de Chaves, Capitão América, Homem Aranha, os brinquedos
eletrônicos e os jogos pra encaixar peças!
- Paulinho, eu tenho inveja de sua época, na minha época, não havia esses superheróis em DVD, os heróis vinham em revistas de quadrinhos, literatura de cordel,
depois surgiram as revistas de Walt Disney e histórias de livros escolares, aliás, não
havia TV, não havia videogame, brinquedos educativos, etc., até as novelas eram
radionovelas!
- Vocês brincavam de quê?
- Paulinho, as nossas brincadeiras contribuíam para o desenvolvimento da mente
e do físico mais que hoje. As meninas brincavam de boneca, bambolê, pular corda,
amarelinha, esconde-esconde; os meninos, de peteca, jogo de bola, de carrinho de
rolimã, de pipa, de esconde-esconde, de pega-pega, de gude, de corrida de bicicleta... –
fomos interrompidos por 2 casais de pombos.
Paulinho é um menino precoce, mas como todo menino de sua idade, os
passarinhos, as aves, os cachorros, os gatos, os cavalos, os jegues, enfim, os animais,
exercem um fascínio que as crianças e os adultos não resistem. Ele me deixou sozinho
sentado no banco da praça e, tirou do bolso um pacotinho de biscoitos de chocolate e
começou alimentá-los, os pombinhos, num instante, ficaram seus amigos e ele foi
puxando-os para um canto distante de onde estávamos. Quando não mais havia farelo de
biscoito, os pombos bateram asas e voaram.
Paulinho voltou para mim, quis lhe falar que não era sábio, pois cada um é sábio
de sua sabedoria, que de acordo o nosso pensador Paulo Freire: “Não há saber mais nem
saber menos, há saberes diferentes”, e, daria o exemplo que ele sabia todas as histórias
dos super-heróis atuais, enquanto eu não sabia nada, porém, tal conversa havia sido
esgotada, por isto, puxei conversa que mais lhe agradaria naquela hora:
- Cadê os pombos?
- Quando terminou o biscoito, eles voaram!
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- Você não ficou zangado, Paulinho?
- Não vô, é assim mesmo, quando eu como, vou brincar, capo o gato!
- Você gosta dos bichinhos, né Paulinho?
- Minha mãe me ensinou gostar! Lá em casa ninguém mata nem formiga, meu
pai é médico, diz que os bichinhos têm vida, só Deus tem o direito de tirar a vida. Você
gosta dos bichinhos, vô?
- Claro!
- Vô, meu pai tem uma fazenda não muito longe daqui. Lá têm cachorro, boi,
vaca, cavalo, égua, frutas, verduras, e, no fundo da casa principal, ele fez um jardim
com muitas flores!

- Flores?
- Muitas flores... rosas.... jasmins... orquídeas... antúrio... helicônias... hibisco...
bastão-do-imperador... gengibre ornamental.... muitas flores, vô!
- Você as reconhece pelos nomes, Paulo Guilherme?
- Sim!
- Quem lhe ensinou?
- Minha mãe!

- Eu sou um ignorante, não sei diferenciar uma orquídea amarela de uma
orquídea vermelha, aliás, eu não reconheço nem... uma rosa branca de uma rosa rosa!...
- Verdade!?
- Sim!
- Pois vô, eu converso com as flores, com meu cavalinho “Zé Pequeno” e minha
vaquinha “Gerusa”!
- Os animais e as flores entendem sua fala?
- Sim!
- Sim? Por quê?
- No jardim, quando chego, elas estão murchas, pra baixo, quando eu chamo
cada uma pelo nome, elas começam abrir-se... dentro de pouco tempo, tudo está florido
e bonito!
- E os animais?
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- Eu passo a mão pelo lombo, chamo-os também pelo nome, daqui a pouco, eles
tão saltitantes e alegres!
- Cuidado com coices!
- Vô, não foi rápido, primeiro, o vaqueiro fez um trabalho de domesticação,
depois foi minha vez! – foi interrompido por sua mãe:
- Paulo Guilherme, vamos embora! – ele me apresentou:
- Minha mãe, seu Narvil, ele, agora, é meu vô, ele é maneiro! – cumprimentamonos e, fiquei de visitar sua casa no Góis Calmon, por fim:
- Tchau, vô!
-Tchau, Paulinho!...

25
Antônio Charqueada

“A raça humana exagera em tudo: seus heróis, seus inimigos, sua importância”.
O prenome era Antônio, “Charqueada” não era nome, mas um apelido que lhe
substituiu o nome ao longo do tempo e ficou. Não sei se gostava que o chamasse de
“Antônio Charqueada”, mas quem cala consente, então, conclui-se que ele gostava do
nome “Charqueada”.
Quando eu o conheci já era homem de barba e bigode. Menino, eu o admirava
pela força e valentia. Ele deveria passar de 1,80 m de altura, forte como um touro,
cabelo pixaim e cor de betume. Não levava desaforo pra casa, não gostava de arma de
fogo, numa briga, usava a enorme mão na broca do desafeto ou manejava como
ninguém o facão.
Nascido no começo do Século XX, afrodescendente, não perdera o complexo de
escravo dos bisavôs, tratava sempre o homem branco com deferência, chamando-o de
“patrão” ou “doutor” e atitudes serviçais. Não se enxodozava com mulher negra, quanto
mais branca, melhor, brincava: “dois negros no escuro não se enxergam”, porém, todo
esse ranço atávico desaparecia quando alguém de sua raça era injustiçado, aí,
Charqueada ficava bravo e o sangue africano se sobrepunha.
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Certa feita um dos seus irmãos teve acidente grave de carro. No hospital, o
cirurgião para lhe poupar do trabalho de reconstituição de uma perna estragada da
vítima, quis amputá-la, Antônio Charqueada pegou o médico pelo gogó e ameaçou
matá-lo se a perna fosse amputada, a perna foi reconstituída e seu irmão ficou bom e
não deixou de ser motorista.
Porém, um episódio eu nunca esqueci: um sujeito apareceu na bodega dos meus
parentes e se passou por cabo do exército. Falante, envolvente, havia participado de
algumas campanhas militares no exterior, havia sido condecorado por bravura, conversa
vai e conversa vem e bebericando!... Quando a conta havia atingido certo montante e a
paciência da balconista havia chegado ao fim, exigiu-lhe pagamento, então, ele alegou
ter deixado a carteira em casa e apressou-se buscar o dinheiro – fui junto com o
desconhecido.
Acabara de completar 10 anos de idade, acompanhar um desconhecido, mesmo
naquela época, era uma temeridade, mas o sujeito justificou que sua casa não ficava
longe e meus parentes consentiram acompanhá-lo. Porém, a distância foi aumentando, o
indivíduo caminhava na frente, dizia que sua casa estava perto e a casa não chegava,
quando tínhamos atingido mais ou menos a distância de um quilômetro em lugar ermo,
desabitado, vereda de um matagal, o meu coração começou bater mais forte, o medo
apoderou-se de mim, não podia retornar sem o dinheiro ao tempo que o desconhecido
estava me levando cada vez mais longe, foi quando surgiu por providência dos meus
parentes, Antônio Charqueada!...
O meu coração adquiriu confiança, o medo fugiu quando eu o vi. Charqueada
por perto, o sujeito que se cuidasse e foi o que aconteceu, fomos parados embaixo dum
pé de jaqueira:
- Aonde vai com o menino? – o indivíduo amarelou:
- Não... moro ali... moro... moro na... – não completou, recebeu dois bofetões na
cara: um jogou-o ao chão, quase aos nossos pés; o outro, fê-lo rolar ladeira abaixo,
enquanto Charqueada gritava:
- Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí vagabundo! – o cara não esperou e “pernas pra
que te quero”, o sujeito sumiu no matagal.
Ele não gostava de coisa errada, era justiceiro sem ser assassino, corrigia o
infrator na mão grande ou alguns panaços de facão no lombo do malandro, muito tempo
depois, na época de delegado de “calça-curta”, em reconhecimento pelos serviços
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prestados à comunidade, ele foi nomeado de papel passado: “inspetor de quarteirão” do
bairro itabunense São Caetano.
O tempo passou, ele já não me chamava mais de “patrãozinho”, mas de
“doutorzinho”, pois me via com frequência a caminho da escola e minha lida com os
livros. Não me sentia à vontade com os seus epítetos de “patrãozinho” e “doutorzinho”,
porém, a minha autoestima melhorava quando o encontrava, porque não eram gestos
dum simples bajulador, eram gestos de um amigo que torcia pela minha ascensão social
e profissional, pois representava as oportunidades que ele não teve.
Anos mais tarde, quando a função de “inspetor de quarteirão” foi extinta,
encontrei Antônio Charqueada em serviço de táxi com um velho Ford Corcel 1. Não
demorou muitos anos nessa nova função, as dificuldades da vida, a idade e as doenças
da velhice lhe deram cabo.
Certamente, o negro Antônio Charqueada foi um desses heróis anônimos que a
história não registra, mas permanecerá para sempre no coração dos seus conterrâneos,
exemplos de justiça e amor à raça, raça humana.

26

João Bode

“Deus criou a amizade porque ele sabia que, quando o amor machucasse, ela seria
a cura.”

O prenome era João, porém, o nome “Bode” não lhe foi dado na pia batismal,
mas por algum espírito crítico, gente espirituosa, gente que tem facilidade de colocar
apelido no outro que se encaixa como uma luva, e, quem criou esse apodo de “bode”
para o negro João, deu-lhe com tanta precisão que de apelido “bode”, virou João Bode.
Aliás, não foi nenhuma genialidade desse autor porque João Bode não falava, não
raciocinava, ele “bodejava”, suas palavras saiam atropeladas, não dizia coisa com coisa,
“berrava” com voz rouca ininteligível, enfim, o negro João Bode era um retardado
mental, um idiota de alma pura.
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Não sei precisar a idade quando o conheci no início dos anos sessenta, deveria
ter naquela época, uns 40 anos de idade com idade mental de 8 anos. Raros fios de
cabelo branco começavam despontar na sua cabeça preta encarapinhada. Se a sabedoria
popular não falha: “negro quando pinta tem três vezes trinta”, João Bode deveria ter
muito mais idade do que aparentava, melhor diria que João Bode tinha idade indefinida
ou a idade que se quisesse lhe dar.

Ele se aproximava um pouco da figura do homem de Neandertal: queixo
comprido reforçado, um pouco dentuço, nariz acompanhando o maxilar, olhos perdidos
no tempo, dentes perfeitos, baixo, troncudo, pés chatos e era preto como as asas da
graúna. Não se sabe se por doença ou acidente, puxava um pouco a perna esquerda.
Tinha boa índole, quando os moleques troçavam-no, ele não usava de violência física
nem nomes impróprios, no máximo, bodejava algumas palavras sem significado e
seguia o seu caminho.

Não tinha sido chocado, contudo, não se conhecia sua família. Ele convivia há
muito tempo com a família de Antônio Sena e Horácio Almeida, o seu cunhado, não
como filho ou empregado, porém, como uma espécie de escravo alforriado do Século
XX, um agregado, um criado, um serviçal, sem direito a salário ou tempo de serviço,
João Bode comia e vestia as sobras dos seus protetores e era feliz!...

Embora João Bode fosse um retardado mental, os seus trajes e sua higiene
pessoal chamavam a atenção do mais desligado indivíduo, ele não andava sujo ou
rasgado, gostava de roupa branca, sapatos limpos, escanhoado, carapinha escovada,
banho tomado, quem não lhe conhecesse, tomava-o como alguém importante e mente
perfeita.
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Naquela época, não se falava de aloprado, de dólares na cueca, rublos nas meias,
reais no paletó, valerioduto ou outros meios de surrupiar, de roubar o dinheiro público,
todavia, os políticos eram tão desonestos quanto os políticos atuais, pífio era o controle
jurídico dos recursos públicos, os Tribunais de Contas não eram tão aperfeiçoados
quanto os de hoje e a imprensa tinha suas limitações.

O político que assumia cargo executivo ou legislativo, mesmo de uma
cidadezinha do interior, se fosse pobre saía rico, pois as maracutaias de
superfaturamento de obras, fraudes de notas fiscais, malversação e desvios do dinheiro
público grassavam com a mesma força dos tempos modernos. Nunca se soube que um
político ladrão fosse parar atrás das grades por meter a mão no dinheiro do povo.

Foi nesse clima de imoralidade pública generalizada, que a juventude elitizada
de Itabuna promoveu (eleição de 1962 para prefeito e vereadores), com o apoio da
sociedade, um movimento de protesto político e João Bode foi escolhido como
candidato de mentirinha a vereador para representar a insatisfação da população
itabunense com a política e os políticos.

Ele teve um desempenho melhor do que o esperado e tornou-se folclórico com o
slogan: “Vote em João Bode, comigo ninguém pode”. Em sua campanha política não
faltou carro de som, não faltou palanque, não faltaram “santinhos”, não faltou outdoor,
não faltou nada na campanha do candidato a vereador João Bode, até um teco-teco foi
alugado para que o candidato, lá de cima, inundasse a cidade de panfletos do seu
programa legislativo, dentre muitas promessas, a promessa de colocar os políticos
corruptos na cadeia.

O movimento de protesto liderado pelo filho do advogado Ubaldino Brandão
(ex-prefeito), começou fraco, mas, pouco e pouco, foi tomando gosto pelo povo e no
meio da campanha política já esvaziava os comícios dos principais candidatos de
verdade. A molecada, os jovens e os menos jovens não perdiam um comício de João
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Bode, a zombaria, a algazarra, os assovios e os apupos ensurdeciam a praça quando o
candidato dizia (alguém soprava detrás do seu ouvido), que ia “transformar o rio
Cachoeira num rio de leite com ribanceiras de cuscuz” ou “soltar os presos e prender os
políticos ladrões” ou “mudar o mar de ilhéus para Itabuna” etc.

Em cima do palanque ou da sacada de um prédio, de terno e gravata, João Bode,
compenetrado, gozava de satisfação com as palmas e as vivas ao seu discurso e às suas
tiradas espirituosas e o povo ainda mais.

O dia da eleição chegou. Não havia urna eletrônica, o eleitor depositava na urna
uma cédula que o mesário lhe dava, que naquela eleição, habilmente foi substituída por
uma cédula de João Bode. Ele foi “eleito” e “reeleito” várias vezes se sua eleição fosse
de verdade, porém, o pobre diabo ficou mais doido do que antes: - só bodejava
eleição!...

Diz a sabedoria popular que Deus marca no nascimento os seus filhos prediletos
com uma deficiência física ou mental para não lhe perder de vista, portanto, João Bode
deve ter sido um desses filhos marcados por Deus, não obstante ter sido usado,
zombado, achincalhado, humilhado, debochado e aviltado em sua natureza, ele foi útil,
permanece, hoje, o exemplo do seu protesto para que as novas gerações utilizem-no e
erradiquem os malfazejos do povo.

27

Jupará
“A arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal”.

Não o conheci pessoalmente. Depois de adulto vi sua fotografia em um
semanário da cidade. Era um gigante, um quasimodo à Notre Dame de Paris do genial
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Vítor Hugo, um monstrengo. Não sei também, se sua alma era tão feia. Sei que ele fazia
parte do perigo imaginário de todas as crianças de Itabuna e cidades vizinhas,
principalmente, quando uma mãe queria pôr limite na desobediência do filho: - se não
tomar o remédio vou chamar Jupará! – Aí, o horror invadia o pobre coitado e ele
tomava até óleo de rícino (um laxativo que o indivíduo enguia os bofes para tomá-lo),
um remédio que era usado para purgar todas as lombrigas e parasitos do intestino da
criançada.

Jupará era um mal necessário. Naquela época, o meio rural era inacessível para
carros. Não havia estrada, eram os ramais e os caminhos que davam acesso às fazendas
e buraras de cacau. Eram os burros e os cavalos, os meios mais usados de transporte. Os
fazendeiros preferiam os burros por serem animais mais argutos e por terem uma
sensibilidade e um faro aguçados para o ataque imprevisível de animais nocivos ao
homem, como os picos-de-jaca, as jararacas, as onças e outros animais não menos
nocivos e nem menos ferozes. Além disso, ninguém tinha coragem para colocar sobre a
sela de um animal, um caixão-de-defunto e embrenhar-se, à noite, mata adentro como
fazia Jupará. Ele prestava esse serviço fúnebre no meio rural, na periferia da cidade,
com tanta presteza e doação na hora da dor e perda de um ente querido, que para aquela
gente sofrida, Jupará era um ser querido e disputado.

Era uma ave agoureira, tinha um instinto tão apurado que descobria um
moribundo a quilômetros de distância. E, quando ele começava rondar a casa de um
doente terminal, tinha-se certeza que o desfecho era iminente. Às vezes, ele era evitado
por muitas famílias supersticiosas.

Havia um boato que Jupará era um necrófilo, tinha uma atração sexual mórbida
por defunto. Que muitas virgens tinham sido defloradas depois de mortas. Ninguém
sabe se esses boatos eram verdadeiros, todavia, eles povoavam o imaginário daquelas
pessoas simples e supersticiosas.

Naquele tempo não havia sala de velório. O corpo era velado na sala da casa da
família. Quando ocorria um velório de um indivíduo abastado, a família contratava duas
ou três carpideiras que com seu choro triste e as ladainhas cantaroladas, formavam um
cenário lúgubre e melancólico.
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No meio da noite, a família do falecido, distribuía bebida alcoólica e comida aos
presentes, era muito comum ouvir a expressão: “vamos beber o defunto!” Quando era
uma família muito religiosa, ao invés de bebida alcoólica, servia-se suco de fruta, café,
bolo de aipim, bolo de ovos ou bolo de puba; então, biscoitos e torradas.

Conta-se que Jupará tinha sido contratado para levar um caixão-de-defunto
numa fazenda cinco ou seis léguas distantes da cidade de Itabuna. Quando deixou a
cidade, já anoitecendo, embrenhou-se mata adentro, mas era uma noite de breu, dentro
de uma mata fechada, ficou sem norte. Abriu a tampa da urna funerária, deitou-se
dentro da dela, colocou a tampa por cima e adormeceu.

Pela manhã, quando os trabalhadores em fila indiana, apontaram na vereda, para
podar os cacaueiros e fazer o serviço de broca para novas plantações, avistaram de
longe o caixão-de-defunto à beira do caminho. Numa reação instintiva e medrosa,
começaram esgueirar-se e passar por longe da estranha e indesejável peça mortificante.
Quando todos já tinham passado e estavam a duas varas de distância, de repente,
levanta-se aquele gigante do caixão funerário e grita com eco:
- Eh! Vocês têm fumo aí? – Foi como se tivesse tido um estouro da boiada, como se o
diabo tivesse aparecido em pessoa. Largaram facão, foice, enxada, estrovenga, tudo no
chão, partindo dispersos dentro da mata, levando nos peitos tudo que encontrava.
Soube-se depois que alguns trabalhadores ficaram tão estropiados que ficaram alguns
dias de molho, sem trabalhar.

Doutra feita, ela passou a noite sozinho velando o corpo de uma pobre viúva que
não tinha filhos e nem aderentes. No outro dia, ele e mais quatro filhos de Deus,
transladaram o corpo dessa pobre mulher para o cemitério da cidade de Macuco que
distava uns seis quilômetros de onde a viúva morava. Foi assim através do trabalho
mórbido, trabalho que ninguém queria fazer que o mito Jupará fosse construído no
imaginário popular. Histórias horríveis e crendices fizeram desse maluco ou desse
enviado dos céus, um ser adorado pelos necessitados, repudiado e achincalhado por
quem nunca precisou dele.
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Coitado!... Depois de acudir centenas de famílias no momento de dor e
desespero, numa época em que a rede e o banguê serviam para transportar doentes,
moribundos e mortos, acabou-se miseravelmente, ultrajado e esquecido. Todavia, no
livro das histórias extravagantes e excêntricas de Itabuna, Jupará terá seu nome
imortalizado e lembrado. E far-se-ia justiça histórica se esse benemérito anônimo
tivesse seu nome de batismo resgatado e não o apodo que lhe colocaram para justificar
suas excêntricas atitudes de notívago que como o macaco jupará, conhecido pelo vulgo
de macaco-da-meia-noite, vagava sem rumo dentro da mata.

28
Caboclo Ló

“Se você for chamada ou escolhida, ou vontade de ingressar no asé, e ter necessidade de
determinados rituais que chamamos de obrigações, então se você esta ali é porque você
tem fé, você deve irenteira, porque as gerações futuras, vai cada vez mais elevando e
botando no alto a nossa crença."(Mãe Stella d' Oxossi)”

Eu o conheci na Praça Olinto Leone. Não lhe perguntei onde morava nem o que
fazia, não soube o seu de nome de batismo, apenas, disse-me que o tratasse por
”Caboclo Ló”, depois desse dia, nunca mais o vi, acho que não morreu, apresentava boa
saúde, acho, também, que esteve em Itabuna de passagem, todavia, em pouco mais de
uma hora de bate-papo o desconhecido deixou-me muito impressionado.

Não tinha aura de intelectual, caboclo, baixo e atarracado, não despertava, à
primeira vista, empatia, uma pessoa comum como tantas outras pessoas que cruzam o
nosso dia a dia, aprendi que “Se a aparência explicasse a essência, o sabor seria
desnecessário”, portanto, não tomei susto de sua sabedoria, não julgo ninguém pela
aparência, no entanto, para desencargo de consciência, confesso que o desconhecido me
surpreendeu em conhecimento e informação.

Cedo, dia de domingo, a Praça Olinto Leone estava vazia de gente, somente os
pássaros e os saguins em cima das árvores davam vida ao ambiente, Caboclo Ló estava
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sentado num banco do jardim defronte a agência do Banco do Brasil, me aproximei e de
praxe o cumprimentei:

- Bom dia, senhor!
- Se o dia for bom, no final lhe direi! – fiz que não entendi, olhei pra o céu,
tentei puxar conversa:

- Hoje, o dia promete!...

- Ontem, a previsão do tempo no JN deu muito Sol no Sul da Bahia!
- Parece... – ofereci-lhe um cigarro:

-Fuma?

-Não, não fumo!

- Nunca fumou, quando moço?

- Rapazinho, eu tentei impressionar as garotas, era costume na época, os galãs de
cinema apareciam nos pôsteres soltando baforadas e com mulheres bonitas... Porém,
conheci a minha esposa que é religiosa e me convenceu de deixar o vício e o fumo... –
não o deixei terminar:

- O vício e o fumo!? Não é a mesma coisa?

- Não. O vício é dependência e a dependência é mais nociva do que a droga. O
vício é um ato de vontade e se o sujeito exerce controle sobre sua vontade: o fumo, o
álcool, a cocaína, a maconha, o crack e outros venenos não lhes farão mal, serão
comparáveis a um animal felino não domesticado, que não causa dano vê-lo de longe e
jamais lhe abraçar!
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- De que maneira, se o consumo de droga é generalizado? Nem a polícia dá
cabo!

- Professor, o homem é suas circunstâncias, circunstâncias boas e ruins
influenciam o destino do homem. O mal é mais acessível, é necessário um espírito forte
para não se contaminar com o nocivo. O aparelho repressor do estado sozinho não
resolve o narcotráfico e o vício, mas, a educação, a religião e as políticas públicas de
bem estar social podem mudar esse quadro de vicissitudes...
- Caboclo Ló – já com intimidade – as escolas, os governos e as igrejas já fazem
isso!

- Não o suficiente!

- E fazer mais o quê?

- Trabalhar mais com a família!

- Como?

- Professor, a educação doméstica é tudo... Os pais têm que ser presença,
exemplo, ultimamente, o pai ou a mãe deixa aos outros a educação dos seus filhos desde
a creche!

- Ninguém sobrevive sem trabalho!

- Eu sei, mas tem que haver meio termo, não se pode colocar o trabalho acima da
educação dos filhos. Alguns pais pensam mais no seu bem estar profissional e social,
valorizam mais os bens materiais do que a educação, ao invés de homens de bem,
homens de bens, para os pais pobres, que se ampliem os programas sociais... –
interrompi:

- Desculpe-me Caboclo Ló, bem ou mal, essas ações têm sido colocadas em
prática pelo governo e pela sociedade!
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- Não em regime de guerra! Estamos numa guerra, a maldade humana não tem
mais limite, os pais estão enterrando os filhos, as leis são fracas... Além da educação e
da conscientização na mídia dos malefícios da droga, urge a necessidade de trancafiar os
narcotraficantes por tempo integral, sem redução de pena, sem benefícios, tomar-lhe
todos os bens, reduzir a maioridade penal e considerar os viciados doentes e sujeitos a
internação hospitalar. Não se resolveria num passe de mágica, mas depois de algum
tempo, o quadro seria outro! – tergiversei:
- Faz sentido... – puxei outro assunto:

- O senhor soube do acidente de carro que uma criança foi vítima?

- Acidente? Não!

- O pai foi colocar o carro de ré na garagem e imprensou a criança de três anos
na parede, socorreram-na, mas foi inútil, coisas do destino!

- Destino, professor!?

- O senhor não acredita no destino, na fatalidade!?

- Desculpe-me professor, mas não acredito em sorte, azar, determinismo. Sei que
alguns fatos fogem às leis da razão, o livre-arbítrio também não explica, aí, atribuímos à
fatalidade!

- Então, foi o quê?

- Olhe, tenho pensado nessas leis da existência humana e Deus, alguns
“porquês” são irrespondíveis ou as respostas são meias verdades, se o senhor tivesse
tempo, iria colocar o meu pensamento, aliás, o pensamento não é meu, li um texto, não
me lembro do autor, lembro-me do título: “O homem nasce para ser feliz?...”, porém,
comungo... – não o deixei terminar, era tudo que queria, pois tinha minhas dúvidas:
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- Por favor, fique à vontade, é necessário que se dê tempo ao tempo...

- Não existe determinismo, destino, predestinação ou coisa que valha e o livrearbítrio não explica tudo, mas existe um mundo de possibilidades determinantes do
comportamento humano, das coisas do mundo e da existência de Deus!

- Possibilidades determinantes? Não entendi!...

- Sim, possibilidades que estamos sujeitos... Fatos que, às vezes, fogem ao
entendimento lógico, de natureza absurda, contingenciais, ou, possibilidade que existe
por si, essencial, necessária, “conceito puro e fundamental à unidade do juízo”, e as
possibilidades reais!

- O senhor está filosofando demais, não estou afeito a esse tipo de raciocínio,
seja claro!

- Professor, o senhor me disse que ensinou Matemática por vários anos, o
exercício lógico, os axiomas e as proposições abstratas foram o seu ofício, agora, me diz
que não entende os princípios que lhe expliquei?

- Nunca gostei de raciocínios puros. O exemplo materializa o abstrato, por isto,
peço-lhe que me dê exemplo desses princípios!

- A dedução é perigosa, particularizar os raciocínios dedutivos, corre o risco de
sofismar, mas segundo o autor desse texto: “O homem nasce para ser feliz?...”, existe
um “Mundo de Possibilidades”, desde o universo até o nascimento de uma flor!
- Então, essas “possibilidades” decidem o nosso destino?

- Sim e não!

- Sim, quando são reais, aí, aparece o livre-arbítrio; não, quando são
contingenciais; aí, aparece o “destino”, a “predestinação”, o “determinismo” ou coisa
que valha!
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- Caboclo Ló, o senhor parece professor!
- Eu!? – deu uma gargalhada – Não, não sou professor, fiz o “curso primário”,
mas o mundo foi o meu mestre, todavia, adquiri desde cedo o hábito de leitura e de
escrita, isto me ajudou compreender o mundo. Mas, posso saber por que pareço um
professor?

- O senhor é muito didático, cheio de detalhes...
- É necessária uma fundamentação lógica! – continuou:
- Vamos lá: “Possibilidade necessária” é Deus, Verdade Absoluta, indiscutível,
que existe por Si, mesmo quando o ateu nega Deus, ele se contradiz, portanto, Deus é
“Possibilidade necessária”. Se Deus existe, o Universo foi criado sob uma lógica
universal, “Ele não joga dado”, há Leis que regem a natureza, porém, nada é imutável,
exceto Deus, daí, surgem possibilidades... – completou:
- A “Possibilidade real”, o nome por si justifica, é o que existe de real, um
conjunto de circunstâncias reais, por exemplo, se alguém tem um pai que é músico ou
gosta de música, existe a possibilidade real dele se tornar um músico e não um
engenheiro... – eu o interrompi:

- Mas, se ele não quiser ser músico?
- Aí, entra o livre-arbítrio, porém, não se pode negar essa possibilidade! –
continuou:

- Porém, é diferente de um acidente, de um naufrágio, de um vendaval, de um
raio que cai na cabeça de alguém, etc., etc., são “Possibilidades contingenciais”. Veja o
caso lamentável da criança que morreu imprensada: - o pai tinha carro, correu atrás do
carro sem o pai vê-lo, houve o descuido do pai, a mãe foi negligente, ou seja, a criança
não nasceu determinada morrer atropelada pelo pai, mas possibilidades e circunstâncias
concorreram para o “fatalismo”.
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Não mais repliquei, despedi-me de Caboclo Ló e fui embora.

29
Zé “Urubu”

“A humanidade não se divide em heróis e tiranos. As suas paixões, boas e más,
foram-lhe dadas pela sociedade, não pela natureza”.

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 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
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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...
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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30

Zé Fininho
“Evite desencorajar-se: mantenha ocupações e faça do otimismo a maneira de
viver. Isso restaura a fé em si”.

1
Tudo nele era incoerente. O apodo “fininho” para expressar magrinho não
condizia com o seu corpanzil. Chamavam-no de Zé, mas o seu prenome era Lourival.
Era negociante por vocação, pedreiro de suas obras e político nas horas vagas. Não era
letrado, mas tinha o dom da palavra e uma lógica que dava inveja, porém, a marca
principal de Zé Fininho era o seu otimismo.
Zé Fininho não falava de doença, de miséria, de tristeza, de falta de dinheiro,
todavia, se esbaldava e fazia rir os amigos com o seu papo de riqueza, de fartura, de
grandeza, mesmo que lhe faltasse níquel no bolso. Não era estróina, também, não era
mão-fechada, se alguém batesse em sua porta por necessidade, não saía sem a solução
parcial ou total do problema.
Conta-se que certa feita, na saída de um consultório médico, amparado por um
amigo de tão alquebrado que estava de uma infecção intestinal, encontrou um conhecido
indiscreto que lhe observou:
-Zé Fininho você está mau!...
-Eu, Sinfrônio? Acho que quem está mau aqui é você! – o pobre do homem
ficou sem graça... - Zé Fininho não gostava de baixo-astral.

2

Quando eu o conheci, ele era um homem maduro, porém, longe da meia idade,
teria tido muito gás pra queimar se uma síncope repentina e fatal não o tivesse levado
pra o buraco aos 53 anos de vida.
Um guloso das boas e péssimas iguarias – comida boa é fome -, não dispensava
nenhum prato feito D. Marta, sua mulher, fosse um estrogonofe ou uma buchada, uma
feijoada, um sarapatel, qualquer hora do dia ou da noite. D. Marta costumava dizer:
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“este homem tem estômago de avestruz”, pois ele comia até sapo cururu cozido e
apimentado se botasse à mesa.
Não menos que a gulodice era a sua disposição para o trabalho. Não deixava o
trabalho para depois – guarda-se o que comer não o que fazer - , não se queixava nunca
que estava cansado de trabalhar e quando a mulher o admoestava para que ele
descansasse, dizia:

-Terei a morte como descanso.

Não falava mal do açougueiro, do bodegueiro, do feirante, do negro, do pastor,
do bispo ou do papa, mas tinha uma leve ojeriza e cisma ao índio, achava-o preguiçoso
e traiçoeiro.

3

Tinha a política no sangue, quando empunhava uma bandeira, empunhava-a com
desprendimento e paixão. Não gostava de discutir pessoas, mas idéias e práticas
administrativas. E, forçado por algum adversário político, apontar os erros de A ou de
B, ele deixava-o falando sozinho, sua divisa era:
-Religião, política e mulher não se discutem, se abraça...
Não fazia política para auferir vantagens pessoais, fazia política pela simpatia do
candidato e pela sua vida pregressa.
Tinha um raciocínio lógico e contundente, numa peleja política, apontava as
necessidades da cidade e as impossibilidades administrativas do candidato adversário.

4

A fanfarronice de Zé Fininho e o seu bom-astral se não contribuíram para o seu
sucesso financeiro, porém, foram fundamentais para que ele amealhasse um bom
patrimônio e deixasse-o para os seus entes queridos.
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Zé de tanto falar em gado, em fazenda, em cacau, em terras, alguns anos antes de
morrer, adquiriu, terras, cacau e gado.

5

Numa segunda-feira, do mês de abril do ano 2000, morre aos 55 anos de vida,
em sua cama e em seu quarto, às 14 horas daquele dia, Lourival Santiago, conhecido
pelos amigos e não amigos por Zé Fininho.
Foi uma morte inesperada. Zé não era chegado às doenças. Embora já tivesse
ultrapassado à meia idade, era forte como um touro e manso como um carneiro. Não
houve tempo de levá-lo ao hospital, quando o socorro chegou, Zé já estava no alémmundo, sem retorno.
Os fofoqueiros da vida alheia espalharam que Zé Fininho tinha comido um
cozido de carne de boi, verduras e pirão e logo depois tinha ido apagar o fogo libidinoso
de D. Marta, para fazer jus à verdade, era uma mulheraça, um pancadão, despertava o
desejo do mais tímido franciscano.
Os não-fofoqueiros alegavam que não tinha havido sexo, mas que Zé Fininho
teria sido imprudente em tirar uma sesta com a comida ainda fumegando no estômago e
tinha tido uma congestão mortal.
O doutor-legista assinou o papel de um infarto fulminante, sem chance de
socorro.
No entanto, o doutor-povo jurava por Hipócrates que a causa morte tinha sido
mesmo D. Marta, Zé Fininho não era homem de sesta!...
Hoje, é de somenos importância saber quem estava certo: o médico, os fofoqueiros ou
os não fofoqueiros, o povo, mas o importante agora, é aprender as lições de vida que Zé
Fininho deixou.
Uma coisa é certa: ele morreu feliz e era uma boa pessoa, pois somente os bons
são chamados cedo lá pra cima.
Sua herança se resume nas lições de otimismo, de alegria, de bom caráter e
filosofia de vida que passou para os seus parentes, amigos e não-amigos.
Na sua lápide, os amigos eternizaram sua memória com a inscrição:
“Jaz aqui um homem que tinha como divisa o otimismo e transformava o infortúnio em
fortuna”.

82

31
“O Corcunda de Notre-Dame”

“Há pensamentos que são orações. Há momentos nos quais, seja qual for a
posição do corpo, a alma está de joelhos”.
Não! Não! Não é o “Quasimodo” do romance de Victor Hugo. Não é o homem
coxo e deformado que tocava os sinos da Catedral de Paris, o homem que se apaixonou
pela cigana Esmeralda. A cigana que foi vítima de Cláudio Frollo, que amou Febo e foi
amada até a sepultura por Quasimodo. O nosso “Corcunda de Notre-Dame” chamava-se
Raimundo Pinheiro, mas gostava de ser chamado de “Pinheirinho”. Pinheirinho tinha
certo mondrongo nas costas, todavia, andava mais ereto do que Quasimodo e não tinha
o olho comprometido, sua postura era quase normal em relação ao monstro de Victor
Hugo.
Alguém com fumos de intelectual lhe deu o apelido de “O Corcunda de NotreDame”, certo seria se lhe fosse dado: “O Corcunda de São Caetano”, mas brasileiro é
pedante, adora estrangeirismos, notadamente, os galicismos e os anglicismos, lhe deu o
apelido francês. Tanaguchi jura de joelhos e mãos em oração que o brasileiro tem
complexo de cachorro vira-lata, não perdeu ainda o complexo de inferioridade ao longo
dos anos, sempre o que é de fora é mais bonito e mais genial.
A maioria dos meninos, a faixa etária não passava dos 8 anos idade, Raimundo
Pinheiro deveria, naquela época, ter uns 16 anos de vida, mas esta diferença de idade
não nos afastava, mas nos aproximava pelo seu diferencial, é que Pinheirinho era
desenhista e um exímio construtor artesanal de brinquedos de madeira, principalmente,
os caminhões da “Ford”, da “Chevrolet” e da “Mercedes Benz”. Ele era fascinado pelos
modelos da “Mercedes Benz”, e os construía com tanta perfeição que os modelos das
lojas de brinquedos daquela época perdiam longe: cabina, volante, faróis (alimentados
por pilhas de rádio), rodas revestidas de borracha, carroceria, estepe, buzina, pintura e
etc.
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Pinheirinho era o nosso “Pop Star”, todos o admiravam, não havia bullying por
causa do seu defeito físico, quando ele admoestava algum moleque, este fugia e saía
gritando: “Corcunda de Notre-Dame!”, “Corcunda de Notre-Dame!”, “Corcunda de
Notre-Dame!”, ele não xingava, não corria atrás para um corretivo no moleque, não se
sabe se por dificuldade de locomoção, devido sua deformidade ou por sua natureza
cordata, ninguém nunca o tinha visto numa briga nem falar um palavrão, era
adolescente gentleman.
Pinheirinho não tinha a altura de sua idade, era pequeno e rechonchudo,
transitava bem entre os adultos e os meninos mais novos e, sem complexo. Alegre,
festeiro, doido por festa junina e carnaval. No São João, ele não tomava licor de
jenipapo, nem ponche, nem outra bebida que contivesse álcool, empanturrava-se de
canjica, milho cozido e assado, pamonha e amendoim. Depois que se empanturrava de
comida de milho e suco de jenipapo, reunia a garotada da rua, cada um com sua
mochilinha de fogos, acendia a fogueira de sua casa e liderava os moleques na queima
de bombas, traques, chuvinhas, cobrinhas e traques de bater, se algum moleque
trouxesse uma bomba mais potente, ele não deixava explodi-la, evitava acidente. Se
algum fogo desse chabu por defeito de fabricação, ele não deixava reutilizá-lo e
alertava: “... pode explodir!”
Quando chegava perto de meia noite, os fedelhos eram recolhidos pra cama
pelos pais, enquanto Pinheirinho ia balançar o esqueleto no forró dum vizinho de sua
casa, então, participar de quadrilhas juninas no caramanchão da praça. Às vezes, era
barrado nas festas por causa de sua altura, mas como era festa de família, festa
folclórica e como era dado com todos, sempre era admitido no ambiente, aparecia
alguém pra argumentar: “ele só não tem tamanho, mas pegou carona na arca de Noé,
kkkkk”, assim, tornou-se o festeiro oficial da pequena comunidade do Bairro São
Caetano.
No carnaval, ele fazia sua própria fantasia com folhas de tabuas pintadas e capim
seco, por mais que soubéssemos que aquele “bicho” de máscara era Pinheirinho,
corríamos de medo. Como não tinha dinheiro pra comprar lança-perfume, enchia uma
mamadeira de água de cheiro natural pra esguichar na molecada. Os confetes e os
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adereços eram dados pelos seus pais. Ele gostava de lançar confetes nas moças de sua
idade como galanteio.
Para nós, os fedelhos, ele era admirado por seu artesanato, por sua arte, seu
gênio criativo e os adultos admiravam-no pela promoção de festas nos feriados. Os
adultos participavam com os recursos, Pinheirinho com as ideias e a execução. Não me
lembro da data, mas lembro-me que em agosto, um dia do mês era reservado pra
atividades folclóricas. Os adultos gostavam brincar de cabra-cega no pote, pau-de-sebo,
corrida de saco e corrida de jegue. A meninada brincava de carniça, de amarelinha, de
esconde-esconde, de gude, passa anel, as cinco-Marias e empinar papagaio.

Pinheirinho também era aficionado por jogo de bola, um perna-de-pau, os
homens não o deixavam jogar, sua deformidade era um empecilho físico, por isto, ele
recorria à tolerância dos meninos, o importante não era competir, mas participar.
Torcedor abusado quando seu time de várzea jogava, certa feita, quase foi
agredido por um jogador de outro bairro que não o conhecia, alguém mais forte
interveio: “olhe rapaz, você é grande e forte, não tem vergonha de agredir o
nosso pequeno gandula!?”, o jogador se desculpou e voltou pra o campo.
Naquele dia, o ceu em bruma ameaçava grande queda de chuva, todos os
habitantes sem saber o porquê sentiram um enorme presságio, um arrepio coletivo
inusitado, uma premonição, é que chegou a notícia de morte prematura por afogamento
de Raimundo Pinheiro, o nosso querido Pinheirinho. As explicações vieram logo: ele
tinha por costume tomar banho todas as tardes, já perto de anoitecer, no Rio Cachoeira,
este rio em tempos idos, quando ainda não era poluído, era bom pra nadar e pescar e foi
na pesca que o nosso bom e querido “Corcunda de Notre-Dame” se foi ao pescar um
acari.
O Acari é um peixe cascudo de tamanho pequeno que gosta de se entocar nas
pedras, é muito apetitoso quando cozido em óleo de coco e dendê. Há uma técnica
apropriada pra lhe pescar, o pescador não pode de nenhuma forma puxar o acari com a
mão por cima, pois ele incha e o pescador fica com a mão presa entre as pedras e
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ninguém pode salvá-lo. Os pecadores profissionais não correm esse risco, usam um
arpão e o fisga sem nenhum dano.
Pinheirinho foi vítima dum miserável acari! Ele nadava que só piaba, pescador
de quarto costado, era useiro e vezeiro na pesca do cascudo, mas nesse dia, sem arpão,
meteu a mão na toca erradamente e lá ficou.
Estirado no caixão, Pinheirinho parecia um anjo, seu mondrongo assentou-se e,
horizontalmente, dormiu pra sempre! Morreu o nosso “Quasimodo”, morreu nosso
herói!...

32
Louro “Rico”

“Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida.
Acredite. Lute. Conquiste. E acima de tudo, seja feliz!”

Mesmo que eu seja indiciado pelo juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato para
dizer o nome completo (prenome, nome e sobrenome) de Louro “Rico”, não o farei não
por má fé, mas por completa ignorância. Sei que ele não participou do propinoduto da
Petrobrás, isto, eu juro por todos os santos canonizados pelo papa. Aliás, ele não sabe
nem o que significa e tem raiva de quem sabe o que é: “petrolão”, delação premiada,
tornozeleira eletrônica, “Japonês”, “pedaladas fiscais”, créditos suplementares,
impeachment, ou, crime de responsabilidade. Louro “Rico” está acima ou abaixo dessas
baboseiras de corrupção e picuinhas políticas, é uma alma ingênua e coração puro.
Se algum filho de Deus perguntar o que me fez abrir o notebook para escrever
esta crônica, dir-lhe-ei que depois de ler alguns autores da literatura de autoestima, de
autoajuda, a exemplo de João de Paula, Dale Carnegie, Lair Ribeiro, Roberto
Shinyashiki, Lauro Trevisan e Içami Tiba, eu concluo que Louro “Rico” é melhor do
que todos, porque eles são sabidos, teóricos, primeiro se ajudam (vendem milhares de
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livros e enchem a burra e, ajudam o próximo mais próximo), depois ajudam os incautos
que acreditam no seu palavreado.
Louro “Rico” tem por divisa: “tristeza não paga dívida e do mundo nada se
leva”, nunca o vi acabrunhado, se maldizendo, não fala de crise, sempre o encontro com
a autoestima lá em cima: “...esta semana vou ferrar uns gados numa fazenda que
comprei recente...” – não possui nem gado nem fazenda, ao invés de falar de miséria ou
pobreza, ele brinca de riqueza, de bonança.
Caro leitor, não pense que o nosso personagem é alienado, não é, sente quando
os preços da cesta básica sobem além da inflação, quando o talão de luz ou talão de
água incomoda o bolso, quando os filhos e a mulher queixam-se de dificuldades da
vida. Quando moço, foi pedreiro de profissão, depois de meia idade, tornou-se
construtor independente de imóveis populares, portanto, um cidadão consciente de suas
responsabilidades profissionais e sociais, não um sujeito alheio à realidade que o cerca.
Porém, nada o deixa pra baixo, afirma: “tudo tem jeito, só não tem jeito pra morte”,
assim, simplifica e suaviza a vida.
O homem sábio disse: “a palavra voa, a escrita fica e o exemplo permanece”. A
oralidade não se sustenta por muito tempo, a pura expressão verbal não tem fé de ofício,
ou seja, a credibilidade pode ser questionada, aí fica o dito pelo não dito, enquanto a
escrita é perene, é documento, é o registro dos fatos, é o preto no branco, é a prova,
porém, o mais importante é o exemplo que passa de geração pra geração. As boas
atitudes são transmitidas de pais para filhos em toda sociedade. Os gestos de
solidariedade, de amizade, de compartilhar, de abnegação e de amor ao próximo
permanecem para sempre.
Hoje, Louro “Rico” está velhinho, mas não perdeu a aptidão de servir, sua
capacidade de ser útil e seus conselhos de autoestima ainda são concorridos. Não é rico,
mas repete a todo instante o adágio popular: “Ninguém é tão pobre, que não possa dar,
nem tão rico, que não possa receber”, por isto, nunca diz “não” se pode dizer “sim” ao
sujeito que lhe implora ajuda.
Quando as coisas não vão bem, refugio-me em sua casa para ouvir seus
conselhos. Tenho muito gosto em vê-lo. Por maior que seja o problema do indivíduo,
ele o faz pequeno. Ele não censura, não admoesta, nem desenvolve sentimento de culpa
mesmo se alguém não teve uma conduta correta em alguma situação, quando muito,
desperta no sujeito sua autocrítica.
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Louro “Rico” não tem diploma de doutor, cursou a faculdade da vida, aprendeu
com o mundo, mas é rico em sabedoria, em lição de vida. Não é demais repetir: dos
autores literários de autoajuda que li, sem lê-lo no livro, ele é o melhor. Suas lições de
vida valem mais do que um livro. Ele tomou como princípio o pensamento de Cora
Coralina: “O saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria se
aprende com a vida e com os humildes”.
O objetivo desta crônica é homenagear Louro “Rico” pela sua presença de
espírito, pelo seu otimismo natural, pela energia positiva que ele passa, e, sustentar a
tese de que a mente má direcionada é responsável pelo nosso insucesso, bem
direcionada, é a fonte do nosso sucesso. O adágio popular: “não existe doença, mas
doente”, ilustra o nosso pensamento, o mal em si não existe, o que existe é o nosso
modo de ver as coisas.
Não existe sorte nem azar, tudo depende do nosso modo de agir, o homem é seu
pensamento coadjuvado pela vontade de querer. Se o homem pensa positivo não há
espaço para energia negativa, o poder do pensamento debela qualquer mal. Conta-se que
certo homem pobre, focou o dinheiro como mudança de vida e escreveu em todas as
paredes de seu quarto: “eu sou o dinheiro”, não muito tempo depois ficou
multimilionário. O contista não fecha sua história se ele teve a mesma determinação na
busca da felicidade, pois nenhum escravo é feliz, a realização material se completa se
completo for o espírito.
Enfim, Louro “Rico” possui pensamento positivo, apesar da idade alquebrada,
sua sabedoria e otimismo fazem dele uma referência recorrente para o enfrentamento do
fardo da vida. Viver não é fácil, porém, mais difícil é se o homem não domina a arte de
viver, se ele é um repositório de energia negativa, portanto, urge lembrarmos, prezado
leitor, de sua máxima de vida: “tristeza não paga dívida e do mundo nada se leva”. A
autoestima, certamente, é a chave da felicidade.
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33

Sovinice

“A diferença entre o duro e o pão duro é que um, faz de tudo para não gastar nada
e o outro, não faz nada por que já gastou tudo.”

I
Na relação de consumo, existem as pessoas de bom senso, as perdulárias e as
sovinas. As primeiras compram somente o necessário, sem ansiedade, equilibrando
despesa e receita, são as mais felizes, as perdulária são estróinas, gastam o seu e o dos
outros. Gastam por antecipação, o salário de um mês, elas gastam em um dia. São
pessoas irresponsáveis, compulsivas, comprometem sua sobrevivência e de seus
dependentes. Lá dentro da sua cabecinha deve haver genes codificados com um
comando esbanjador. Essas pessoas aparentemente normais, são emocionalmente
desajustadas e infelizes. Por último, as pessoas sovinas, as mais infelizes. Sacrificam
literalmente suas vidas e daquelas pessoas que gravitam em torno delas.
Deja pertencia ao universo dos mesquinhos e dos somíticos. Era um pão-duro,
um avarento. Seus conterrâneos achincalhavam-no, dizendo que Deja só abria a mão
para receber a hóstia porque era de graça. Economizava tudo, menos palavra. Era
falante, conversador, conselheiro e extrovertido. Sua política era da boa vizinhança, não
cismava com ninguém. Se alguém queixava-se de um amigo comum, ele não dava razão
nem tirava. Tinha no sangue a arte de agradar, de acender uma vela para Deus e outra
para o diabo.
Eu era menino quando o conheci. Ele deveria ter na época uns quarenta anos.
Porém, seu rosto vincado e queimado pelo sol, dava-lhe marcas de expressão de um
homem mais velho. Gostava de usar botas meio cano, chapéu de abas largas, calças
cáqui e camisa de mangas compridas de brim cáqui. Era um homem branco, alto, bem
apessoado mas rústico devido a labuta do trabalho grosseiro.
Para a maioria pobre da cidade sergipana de Lagarto, Deja era considerado um
homem rico. Possuía fazendas de gado, malhadas de fumo, olaria, casas residenciais e
salões alugados na cidade. Distante uma légua de Lagarto, num lugarejo chamado
Coqueiro, ele possuía um sítio que era misto de residência e quartel general dos seus
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negócios. Lá ele recebia vendedores e compradores de gado, vendia tijolos e vendia
toneladas de fumo para exportação. Pagava aos seus empregados da cidade, aos
trabalhadores das malhadas, aos peões do gado e os vaqueiros. Poder-se-ia dizer que lá,
em sua residência-escritório, era também, o lugar das suas transações financeiras.
Quando alguém lhe tomava um dinheiro emprestado, era ali que ele atendia. Por questão
de segurança, simulava pegar o dinheiro no banco e o entregava um ou dois dias depois.
Se uma pessoa já lhe devia e queria mais dinheiro emprestado, ele dizia:

- Meu filho (chamava todos de filho, mesmo se fosse mais velho), um velho não
suporta um novo nas costas!. – Então, quando alguém o surrupiava com coisa à toa:
- Quem rouba um tostão, rouba um milhão! – Se uma pessoa queixava-se que
trabalhava muito e nada adquiria, ele o consolava:
- Meu filho, a quem Deus prometeu vintém não dar dez réis. Quem nasceu para
ser tatu, morre cavando! – Certa feita flagrou um dos seus empregados jogando fora
umas esporas velhas:
- Meu filho, não jogue nada fora, tudo tem sua serventia. Se no momento algo
não presta, guarde-o por seis meses. – Seu Deja e se daqui a seis meses não tiver
utilidade? – Guarde-o por mais seis meses, irá ter serventia uma dia!... – Era uma
sovinice racional.

II

A mulher e os filhos comiam o pão que o diabo amassou. Os filhos estudavam
em escola pública. Além de percorrerem uma distância de seis quilômetros todos os
dias, a pé ou escanchados em um animal, nunca eram vistos com dinheiro fazendo
festanças. Se levassem algum dinheiro, por certo, tinha sido dinheiro por serviço
prestado ao pai. Se não tinham dinheiro para merenda, sua mãe enchia as mochilas de
frutas do próprio pomar.
Guiomar Rodrigues, mulher de Deja, tratada por D. Guidinha, tinha sido
escolhida desde infância pelos pais de ambos para desposá-la. Era uma tradição da terra,
os pais escolhiam a esposa para os seus filhos em tenra idade. Além disso, Deja era
primo carnal de sua mulher pelo lado de sua mãe.
D. Guidinha era uma morena afoita, temperada pelo clima íngreme do nordeste.
Embora tenha tido estudo regular, concluindo o curso de magistério em Aracajú,
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adaptou-se fácil à lides da lavoura e da pecuária. Ordenhava como poucos as vacas de
sua fazenda. Não era estróina mas não tinha se acostumado com a mesquinhez do
marido, por isto, as brigas eram constantes e quando o assunto era filho, o conflito do
casal excedia ao normal em palavras e impropérios.

- Seu Deja, as nossa filhas estão mocinhas, não.podem vestir-se como umas
peregrinas!
-Elas têm que trabalhar. Nunca achei nada de mão-beijada. Quando chegava da
escola, meu pai mandava ir almoçar e procurar o caminho da malhada num sol de 38
graus, se não fosse o chapelão que eu usava, morria estorricado!
-Seu unha–de-fome (quase gritando), não estou lhe pedindo nada!... Lembre-se
que sou sua sócia pelo casamento. Afora isto, meu pai me deu como dote 300 cabeças
de gado e dois alqueires de terra, patrimônio maior do que você tinha naquela época.
Me dê o dinheiro, senão, vou vender o gado e se é homem vá lá empatar, seu
miserável!..
– A mulher virava uma fera, Deja tremia de raiva, mas na casa do sem jeito
cônscio da fera mãe que tinha, acabava cedendo...

III

João de Juvêncio e Amália Santana, era um casal que tinha tido uma convivência
feliz por alguns anos depois do casamento. Ele, primo de primeiro grau de Deja; ela,
tinha sido a segunda mãe de D. Guidinha, tanto pelo batismo, como era comum a mãe
de Guidinha deixá-la dias a fio com D. Amália. Não tendo filhos, João e Amália tinham
loucura pela afilhada.Depois que ela casou-se, pela distância e rotina do casal, as
relações do dia-a-dia de Guidinha e seus padrinhos foram esfriando-se, permanecendo o
amor e a consideração.

João era um homem trabalhador. Tinha construído um patrimônio razoável.
Como não tinha filhos nem irmãos, depois dos 50 anos, ele e a mulher, começaram
dilapidar seu patrimônio por força do vício da cachaça e por ele ficar entregue ao
cuidados de pessoas inescrupulosas e desonestas. Se Deja e a mulher não intercedessem,
ficariam às esmolas, Guidinha despertou o marido.
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- Deja padrinho precisa de socorro. Já vendeu o gado quase todo, não trabalha
mais.A fazenda está entregue ao léu da sorte. Ele e madrinha passam o dia bebendo.
Bodegueiro manda-lhes de 2 ou 3 litros de cachaça por dia. Estão esbanjando os seus
recursos, além disso estão sendo usurpados e vilipendiados em seu patrimônio. Se não
tomarmos providências, irão se acabar na miséria. – Deja que não deva prego sem
estopa, foi-lhe fácil tomar as rédeas do negócio do primo e padrinho de sua mulher.
Deja e Guidinha, devagar foram colocando ordem na casa e na vida do casal alcoólatra.
Para Amália e João, Guidinha era uma filha e a recíproca era verdadeira. Ela tinha um
grande apreço pelos padrinhos, principalmente, por não ter mais os pais biológicos. Não
de mala e cuia, mas com marido e filhos, ela mudou-se para casa deles.

Algum tempo depois, Guidinha tinha transformado a casa dos padrinhos em um
lugar higiênico e aprazível de morar. Entendendo que era impossível suspender de vez a
bebida dos padrinhos, passou racionar com carinho e disciplina a bebedeira de João e
Amália. Deixou de comprar na bodega que os estavam espoliando e passou encomendar
barris de 50 litros de cachaça por mês. E forçá-los na alimentação. Por outro lado, Deja
soergueu a fazenda do primo e as coisas começaram tomar o ritmo de antes.

João e Amália no aconchego da afilhada e dos filhos dela, netos adquiridos,
começaram tomar gosto na vida e diminuíram de maneira considerável o vício. Sua
afilhada tinha reduzido em mais da metade o uso de bebida, meses depois.

Poucos anos depois, vítimas de seqüelas da bebida e da idade, morrem quase ao
mesmo tempo, João Juvêncio e Amália, deixando para Guiomar Rodrigues, sua herdeira
universal, todos os bens.
IV

D. Guidinha morreu 10 anos depois que os padrinhos se foram, contraiu um
carcinoma no seio. No início da década de 80 do século passado, o tratamento dessa
doença era incipiente ou quase nenhum, em conseqüência da doença, ela morre na flor
da maturidade, em estado deplorável, na capital paulista, ladeada de filhos e netos. Seu
marido recusou-se acompanhá-la à cidade de São Paulo, alegando falta de aptidão par
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transitar num grande centro urbano – as más línguas diziam que Deja estava preocupado
com o tamanho da conta...

D. Guidinha morta a casa cai. Ela era o ponto de equilíbrio da família, ela que
aparava todas as arestas e conflitos entre pai e filhos, deixou um enorme vazio. Deja à
medida que envelhecia, tornava-se ranzinza e mais avarento. Com a morte da esposa,
torna-se taciturno e intratável, um dos motivos é que teria de dividir por força de lei, a
fortuna com os filhos. Filhos independentes, começam afastar-se cada vez mais dele.

As pessoas mais velhas e mesmo as mais novas, juravam de pés juntos que Deja
era possuidor de muitos milhões de dinheiro. Nos últimos anos de vida, era um asceta
desprovido de ascetismo. Comia pouco e vestia as roupas surradas pelo uso e pelo
tempo. Enquanto isso, o seu saco da usura não tinha fundo, seus negócios não paravam
de crescer, cada dia mais rico e mais ridículo.

V
Início de 1985, morre em seus aposentos, de infarto aos 67 anos de idade
Benjamin Deja Santos Rodrigues, fora da família, na companhia de uma velha
governante, duas ajudantes de cozinha e dois agregados que faziam quando necessário o
papel de segurança.
Passado velório e sepultamento, filhos e netos começam vasculhar os ativos e
passivos do pai e avô. Não encontraram dívida, Deja tinha aprendido desde cedo que a
compra à vista lhe proporcionava maior capacidade de negócio e pechincha e como
conseqüência, aferia grandes lucros.
A surpresa estaria por vir. Consultado os bancos, não havia saldo devedor,
todavia, o crédito era ínfimo em relação ao volume de negócios de Deja. Os filhos e os
netos não entendiam como seu pai e avô, movimentava um grande latifúndio e um
comércio de aluguéis na capital e no interior, uma olaria, comércio de fumo, compra e
venda de gado etc, etc... com aquele pingo de dinheiro.

O filho mais velho de Deja, que tinha-lhe herdado o nome e a mesquinhez só
que de forma mais burilada, começou suspeitar que seu pai tinha usado algum artifício
para esconder o dinheiro ou o tinha emprestado a juros que era uma de suas práticas.
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Mas dentre os papéis encontrados, a quantidade de notas promissórias e os valores não
eram significativos Por isto, procurou sua madrinha, a única pessoa depois de sua mãe
que seu pai confiava cegamente e com a morte dela, essa relação se tornou mais
recorrente. Tudo que Deja fazia ou ia fazer, madrinha Josefa (como todos chamavamna), sua governanta e amiga há 40 anos, era a primeira a tomar conhecimento e opinar.
- Madrinha, meu pai deixou algum dinheiro? – Sim, meu filho, mas ele me fez
uma recomendação... – Qual foi? – perguntou Dejinha – Que se fizesse uma reunião
com todos para entregar o dinheiro!... – Madrinha, já deveria ter nos falado! - Meu filho,
deixe seu pai esfriar na cova, que pressa é essa? – Não é pressa, é que temos de tocar os
negócios e é necessário dinheiro. – Então, todos aqui amanhã – convocou a negra.

O quarto era enorme. Um misto de quarto e escritório. Em frente à porta ficava
um guarda-roupa de jacarandá de 6 portas, do lado esquerdo, uma prateleira de livros e
objetos pessoais, do lado direito, outro guarda-roupa menor e completava o espaço, um
escrivaninha de 5 gavetas, nela, Deja usava sua máquina “Remington”antiga de
datilografar, em um dos cantos, um porta-chapéu repleto deles, noutro lado, a porta da
suíte. A cama ficava no meio do quarto, em cima de um tapete persa retangular azul.
Todas essas peças, tinham sido estrategicamente colocadas com a finalidade de deixar o
ambiente aconchegante e transitável. Nele se enxergava a mão feminina de D. Guidinha.

A cama merece um parágrafo especial. Feita e trabalhada no jacarandá. Armada,
um homem era incapaz de deslocá-la de um lugar pra outro face o seu peso. Os pés
grossos e torneados, recebiam as duas cabeceiras e as peças laterais. Não era muito alta,
porém, uma pessoa de baixa estatura, sentado, não arrastaria os pés no chão. Na
cabeceira mais alta, ficavam duas gavetas espaçosas que serviam para colocar um livro
e um abajur em cima das tampas. Além disso, na cabeceira mais alta, ela estampava um
lindo desenho talhado em que um moço oferecia uma flor a uma linda jovem. A cama
era uma obra de arte...
Os herdeiros estavam apreensivos dentro do quarto. Madrinha Josefa pede aos
mais moços que tirem da cama um pesado colchão ortopédico e puxa uma trava
disfarçada, de madeira, liberando o lastro da cama em forma de tampa, pondo à vista
milhões de cruzeiros em maços de dez mil cada.
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Nossa, quanto dinheiro!!! – gritaram todos.

Hoje, na cidade de Lagarto interior de Sergipe no mausoléu da família Deja, lerse uma lápide:
“Jaz aqui um homem que tinha como divisa o dinheiro e sobre ele pereceu” Deja
1918/1985
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A política

“Tenho medo de política, de jogo de azar, de roleta-russa, de dinheiro fácil, de
troca com troco, de esmola demais... Não me convide pra ser corrupta, pois tenho
medo de me corromper”.
Foi um experiência rápida, “um fogo de monturo” , “uma nuvem passageira”,
que tive na política itabunense no biênio: 1971/72. Gostava de política, mas jamais
pensei que um dia fosse ter um cargo eletivo. Fui empurrado pelas circunstâncias e pelo
destino, sem querer, querendo e, naquele ano cheguei à Câmara de Vereadores, como
prêmio, a primeira secretaria, ou seja, fui votado pelo povo e pelos meus pares.
Não seria candidato se o saudoso Eduardo Fonserca tivesse encaminhado os seus
documentos à Justiça Eleitoral.no prazo fixado. Fonsequinha (como todos chamavamno), não era muito afeito aos trâmites burocráticos, por impedimento legal, não
encontrando ninguém de sua confiança, indicou-me ao MDB, para substituí-lo.
Estimulado por tio Pedro e amigos, aceitei representar o meu bairro no
legislativo municipal, certo de que não me elegeria, face o bairro já não tivesse o
radialista e vereador Pedro José Lemos, embora morasse noutro bairro, tinha o São
Caetano como o seu principal reduto eleitoral, pois o bairro sediava a Rádio Clube de
Itabuna, onde ele trabalhava.
Pedro Lemos mantimha um programa sertanejo de estrondosa audiência. Além
de músicas, dedicatárias, ele fazia alguns avisos de utilidade pública, promovia
campanhas beneficentes para ajudar A ou B com interesse político.

95

A minha campanha eleitoreira foi lançada na rua. Com parcos ou nenhum
recurso, o meu nome foi passado pelos amigos de boca-em-boca, pelos poucos minutos
que me foram concedidos pelo pelo MDB na imprensa falada e a divulgação da minha
imagem na imprensa escrita. Não havia televisão. Quem dispunha de dinheiro enchia a
cidade de outdoor ou abria grandes letreiros nos muros da cidade e completava o seu
marketing com cartazes e “santinhos” gráficos.
Ocorreu um fato providencial: Pedro Lemos leu uma carta anônima,
discriminando-me e ofendendo-me, no seu programa de rádio. Foi providencial, além de
ter me dado o direito de resposta por recurso legal, o povo revoltou-se com o acinte,
com as calúnias, com a falta de ética do principal concorrente e adotou a minha defesa e
a minha candidatura.
Não pense caro l.eitor que derrotei Pedro Lemos, apenas, tirei-lhe alguns votos
dos muitos votos que teve na eleição. Ele relegeu-se. Eu venci, não de colher, de
barbada, a concorrência era desleal, além de Pedro Lemos, a Justiça Eleitoral deu
registro, naquela época, a mais de 200 candidatos para 11 ou 12 cadeiras legislativas.
Venci com a ajuda de Fonsequinha, tio Pedro, a família, os amigos e o povo.
Derrotei o poder econômico e a elite, mas não me reeligi.
Embora tivesse tido uma boa atuação como representante do povo, elaborando
projetos, leis municipais, denunciando falcatruas e não me deixando corromper, não tive
dinheiro para subornar votos e consciências.
A barriga do povo pobre é a sua consciência e o seu ideal é suprir sua
necessdade.

35
Causos políticos

“A política brasileira é lamentável. Não se encontra um político honesto e aqueles que
assim são raramente chegam ao poder e se conseguirem duas saídas lhes restam:
Sucumbir à corrupção ou serem destruídos pelos desonestos”.
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Não faz muito tempo (50 anos, um nada de tempo, num tempo infinito), que
Itabuna teve um dos mais carismáticos políticos de sua história: José de Almeida
Alcântara, para molecada daquela época: “Seu Arranca”.
Alcântara era coletor estadual da Bahia antes da política, de família importante,
seu primeiro gesto público relevante, que lhe deu panos pra manga e um processo
administrativo sem fim, foi usar os recursos da coletoria para comprar cobertores e
mantimentos, numa grande enchente do rio Cachoeira em Itapé (naquela época
município de Itabuna), nos anos 50, e doá-los aos desabrigados ribeirinhos, sem
autorização do estado.
Não obstante esse gesto não tivesse sido legal do ponto de vista administrativo,
foi mais que justo. Se ele fosse aguardar os trâmites burocráticos e as ações políticas de
um governo distante e esperar que o governo socorresse de imediato uma terra sem
representatividade política, seria a mesma coisa que condenar os flagelados morrerem
de fome e frio.
Alcântara foi eleito em 1958 pelo Partido Libertador (PL) para prefeito de
Itabuna, com o voto dos mais pobres, a elite o discriminava, tinha medo do seu jeito
despojado, do seu populismo exacerbado, do seu discurso preocupado com o pobre, que
sua administração fosse um caos, enfim, ideias conservadoras e preconceito burguês.
Mas, Alcântara fez um governo acima da média sem deixar de ser popular. Foi
no seu governo que um dos sonhos dos itabunenses se concretizou com a fusão e
modernização das ruas Sete de Setembro e J.J. Seabra, dando origem à Avenida
Cinquentenário, principal artéria comercial varejista da cidade e saída para Ilhéus. Além
disto, fez um trabalho de infraestrutura nos bairros pobres com abertura de ruas,
saneamento básico e instalação de luz e água.
As aves agoureiras de quanto pior, melhor, deram com os burros n’água,
Alcântara não deixou que sua popularidade afetasse o bom ritmo administrativo, sua
influência cresceu em todas as classes sociais, com ações de bem-estar para toda
população itabunense e o povo lhe agradeceu com a eleição do seu sucessor em 1962, o
forasteiro Félix Mendonça, jovem engenheiro civil e titular da Secretaria de Viação e
Obras, depois, deputado estadual e deputado federal por várias legislaturas.
Embora os adversários políticos acusassem o prefeito José de Almeida Alcântara
de demagogia, populismo, malversação de dinheiro público, nada foi provado,
inclusive, foi arquivado o processo dos flagelados do rio Cachoeira de Itapé que já não
pertencia a Itabuna, agora cidade, fundada no ano de 1960.
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Naquela época, não existia agência de publicidade, o marketing político era feito
boca-a-boca, também não seria necessário, havia empatia natural do prefeito e povo,
aonde Alcântara ia, era abraçado e beijado por meninos, moços e velhos, sem nenhuma
puxação de saco como se fosse da família. Ele adentrava nas casas sem cerimônia,
tomava café ou suco ou mexia em alguma panela no fogão... Quando parava num
boteco, num quiosque, era uma festa, não bebia nem fumava, mas nunca se recusou
pagar pra quem bebesse e/ou fumasse.
Além de humano, ele era alegre, desprendido, com aparência de gringo,
chamava a atenção em qualquer ambiente, principalmente, o feminino, mas os amigos
juravam por todos os santos que jamais Alcântara havia traído Florisbela Alcântara,
dona “Sarinha” que ficou eternizada como nome de um dos principais bairros da cidade
itabunense.
Porém, foi em 1966, depois de cumprir seu mandato de deputado estadual da
Bahia, que Alcântara demonstrou sua força política, quando venceu pela segunda vez a
eleição para prefeito de Itabuna, tendo como candidato adversário, o bem sucedido
empresário José Soares Pinheiro, representante fidedigno do poder econômico da terra,
dos intelectuais e da elite conservadora e reacionária.
Uma curiosidade é que ambos os candidatos pertenciam à Aliança Renovadora
Nacional – ARENA, que para acomodar as duas lideranças o partido criado pela
Revolução de 64, se desdobrou em ARENA – 1 e ARENA – 2.
José Soares Pinheiro, Pinheirinho, ex-vereador, ex-presidente da câmara
municipal, autodidata, orador de grandes recursos retóricos, integralista de quatro
costados, cacauicultor, quem primeiro empreendeu o plantio de seringa no Sul da Bahia,
revendedor autorizado da Ford-Willys na região do cacau e uma das reservas morais da
terra, tinha tudo para vencer a eleição para prefeito da terra onde nasceu, fez uma
campanha multimilionária e memorável, mas era impopular, distante do povão.
Itabuna jamais teve uma campanha eleitoral tão agitada quanto à de 1966, os
candidatos a prefeito dividiram a cidade, de um lado, Alcântara apoiado pelos pobres,
alguns ricos, pela classe média e pelo ex-prefeito Félix Mendonça; do outro,
Pinheirinho apoiado pelos empresários, pelos intelectuais, pelos remanescentes
integralistas, pelos cacauicultores e pela classe média conservadora e reacionária.
Os recursos da campanha eram desiguais a olhos vistos, os comícios de
Pinheirinho eram enriquecidos com a participação dos melhores oradores da cidade,
intelectuais renomados, médicos, professores, faz-se necessário lembrar, dentre os
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professores, a negra dona de colégio, Celina Braga Bacelar, que abria os seus discursos
com um trecho em latim das Catilinárias de Cícero, era uma beleza, um desbunde numa
plateia de surdos!... Outra coisa que chamava a atenção em seu showmício era a
quantidade de automóveis, ônibus, os gozadores diziam com propriedade: “... se carro
votasse, Pinheirinho seria o prefeito”. Os seus “santinhos” foram substituídos por fotos
enormes, pôsteres, afora os souvenires personalizados.
Na campanha eleitoral de Alcântara os carros eram contados nos dedos das
mãos, também, eles não eram necessários, o povo comparecia aos magotes, a pé, a
cavalo, nos jegues, nas carroças... Os oradores eram pessoas simples, sem recursos
oratórios, linguagem coloquial, mas que falavam o que o povo queria ouvir. Os apoios
políticos mais significativos foram do ex- prefeito Félix Mendonça, do vereador Mário
César Anunciação, e, de um ilustre desconhecido, naquela época, o deputado federal
Antônio Carlos Magalhães.
A vitória de Alcântara foi de “colher”, acachapante, e de um simbolismo nunca
visto antes, pois foi a vitória dos menos aquinhoados, da classe média, a vitória do
pobre e a derrota do rico. Alcântara fez a maioria dos vereadores, elegeu Félix
Mendonça deputado estadual e ACM foi reeleito deputado federal com 6000 votos de
Itabuna, um escândalo de votos pra época.
Todo enforcado tem direito ao esperneio: desenterraram os processos de
Alcântara antes da posse, uma comissão de senhoras notáveis foi a Brasília conversar
com o presidente Castelo Branco, mas esbarraram com ACM na entrada do palácio,
mesmo assim, as mulheres foram bem recebidas pelo general Castelo Branco que lhes
prometeu encaminhar as denúncias para averiguação, só e mais nada!...
Alcântara foi empossado na prefeitura de Itabuna e morreu de infarto fulminante
em 7 abril de 1968, em pleno exercício da função. Não deixou patrimônio, porém, o seu
nome ficou eterno na história itabunense, como o prefeito mais carismático que a cidade
já teve e benfeitor dos pobres.
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Júri Inesquecível
“O júri consta de doze pessoas escolhidas para decidirem quem tem o melhor
advogado”.

Não me lembro o ano, guardo os fatos, mas não gosto de guardar as datas, lembro que
era muito jovem quando assisti pela primeira vez um Tribunal de Júri. Fui tangido pela
curiosidade, não pelo desejo que o réu fosse condenado ou absolvido, para mim era de
somenos importância. Fui atraído mais pelo culto da cerimônia, pela toga do juiz, pelo
libelo dos advogados e do promotor, pelas réplicas e pelas tréplicas, pelos discursos
inflamados da defesa e da acusação e acima de tudo pelos recursos retóricos e artifícios
que os profissionais do direito usam para transformar o mais cruel criminoso num santo
ou o mais pacato cidadão que por infortúnio cometeu um crime no mais vil e desalmado
criminoso.

Naquela época, a televisão era privilégio de poucos mortais do Rio e São Paulo. Rádio
era a única coqueluche da comunicação e do entretenimento do interior deste país
continental. Vídeo game, site, blog, celular e Internet, nem Júlio Verne, o mais
celebrado escritor de ficção científica dos tempos modernos, não foi capaz de
preconizá-los nos seus livros, portanto, assistir uma sessão de júri, representava um
evento inesquecível e prazeroso.

Dr. Raimundo Lima não era doutor, não era nem bacharel em direito, Raimundo Lima
era um rábula de nomeada perspicácia e inteligência, mas amigos e inimigos,
simpatizantes e não simpatizantes, chamavam-no e o consideravam doutor, inclusive, os
mais festejados intelectuais e magistrados da nossa Comarca, daquela época.

Quando o conheci, ele já beirava os seus cinquenta anos de vida, transpirava saúde e
disposição. Desleixado, terno surrado, gravata desalinhada, botões no paletó sem
função, bolsos laterais do paletó abarrotados de coisas, cabelos curtos penteados sem
muito esmero, não cultivava barba ou bigode, alto, compleição robusta, voz de barítono
prejudicada pelo fumo, simpático sem ser bonito, Dr. Raimundo Lima, no salão do júri,
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na defesa de um pobre diabo ou de um réu de recursos, era imbatível!...

Derrotou muitos colegas de diploma e anel nas salas dos judices juratis, não somente,
pelo conhecimento do Direito, mas pelos artifícios, pela retórica inteligível, pela
representação cênica que dava aos fatos em benéfico do acusado, mas acima de tudo,
pela criatividade e factóides que era capaz de produzir.

Não possuía diploma e anel de bacharel em Direito, sem nenhuma formação acadêmica,
sem regularidade escolar, era um autodidata, tinha obtido nos anos quarenta, Provisão
do Poder Judiciário para exercer a advocacia, todavia, não se pode empanar sua
genialidade e sua erudição, reconhecermos hoje, o seu exemplo, o seu legado, a sua
contribuição jurídica e política, é um tributo à sua memória e um resgate de um
personagem da história itabunense que não deve ser esquecido ao longo do tempo, pois
além de advogado, Dr. Raimundo Lima foi vereador em várias legislaturas e exerceu
interinamente, a nossa prefeitura por meses. Que o leitor me conceda um parêntesis:

A sociedade não é estática. Desde Augusto Comte, Durkheim e outros sociólogos
positivistas, nós aprendemos que os fatos sociais são mutáveis e relativos e os fatos
jurídicos não fogem à regra, o que é proibido hoje, amanhã é permitido, a conduta do
homem é que permeia e norteia as leis.

Os gregos criaram os Tribunais do Povo, os diskatas, Sócrates foi condenado beber
cicuta por um desses tribunais, cujo crime maior foi ter corrompido a juventude do seu
tempo com novos conhecimentos. Naquela época, o tráfico de influência entre os juízes
e a política já influíam nas sentenças.

Os ingleses, os germânicos, os franceses, os romanos, cada um do seu jeito, fizeram
dessa instituição do júri, o instrumento, para julgar os seus cidadãos, principalmente, os
crimes de bruxaria, os crimes místicos, com a tutela da Igreja Católica, ao invés de sete
juízes da sociedade, escolhido entre os mais probos, eram escolhidos doze jurados,
número de apóstolos escolhido por Jesus Cristo.

Em nosso país, essa instituição surgiu ainda com D. Pedro, em 1822, para julgar os
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crimes contra vida, nos moldes da tradição romana na quantidade de juízes da
sociedade. Atualmente, essa instituição é representada por sete homens de conduta
ilibada, extraídos de um grupo de 300 ou 500 pessoas, de uma triagem de 21 cidadãos.
Vejo nessa instituição tradicional um modelo esgotado. A sociedade, hoje, requer além
de conduta ilibada dos jurados, sensibilidade, postura crítica, discernimento e
compromisso. A sociedade exige que esse modelo seja extinto ou aperfeiçoado com
pessoas qualificadas tecnicamente e um número maior de jurados, imunes à retórica
fluente e aos artifícios dos bons profissionais do direito e imunes à corrupção. É do
conhecimento do mais simples cidadão, as injustiças cometidas por esses tribunais
quando o réu é pobre e o jeitinho que esses tribunais encontram para beneficiar os mais
aquinhoados socialmente e quanta vida tem sido destruída em nome da justiça e de uma
falsa isenção.

Parêntesis fechado, que os profissionais do direito, os renomados juízes, os legisladores
e os mais proeminentes cidadãos políticos ouçam a voz do povo. Eu e você, meu caro
leitor, voltemos ao inesquecível rábula e puxando o fio da meada, aos fatos que deram
origem ao nosso texto e ao título: “júri inesquecível”, porém, juro que não lhe trarei
prejuízo de tempo e dinheiro se acrescentarmos alguns fatos pitorescos vividos pelo
saudoso Dr. Raimundo Lima em sua longa trajetória política antes dos finalmente.
Homem correto, coração enorme, sensível, avesso à ingratidão e aos ingratos, pavio
curto, certa feita encontrou-se com um velho conhecido que ele tinha tirado da cadeia.
Pela intimidade, pela confiança, pediu-lhe o seu voto para vereador. O indivíduo
mostrou-se prestimoso e solícito. Mas, receoso, disse-lhe que havia um senão, é que
sicrano e fulano, velhos conhecidos, amigos no infortúnio, eram também candidatos à
vereança, por isto, ele, eleitor, iria colocar os três nomes no bozó e o premiado seria o
seu candidato. O velho causídico sempre com os nervos a flor da pele, sugeriu que o
ingrato eleitor, colocasse no bozó a mãe dele e não o seu nome e foi embora bufando...
Prefeito interino de Itabuna, foi um dos primeiros chefes do executivo municipal, nos
finais dos anos sessenta, que criou um programa de rádio, nos moldes do programa de
rádio do presidente Lula. Um programa interativo, o povo participava. Tudo transcorria
bem... Dr. Raimundo Lima dava conta do que estava fazendo do que ia fazer, quanto
aplicou em obras, saúde, educação etc, etc. Idéia nova, administração transparente e
compartilhada, o prefeito crescia dia-a-dia no coração dos munícipes, mas, a oposição
perdendo terreno eleitoral, conhecia o seu temperamento impulsivo, o seu
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descomedimento de linguagem, telefonava-lhe com críticas desairosas, aí, o velho
prefeito respondia ao seu interlocutor com impropérios e xingamentos. Conta-se que o
matreiro advogado curtia uma pescaria nos finais de semana com os amigos de pinga e
do tabaco. Numa dessas pescarias, levou no embornal, uma marmita com uma gostosa
galinha a molho pardo. Meio dia, o velho político preparou um fogo pra esquentar sua
depenada e foi dar uns mergulhos no rio para abrir o apetite e espantar a inhaca, a
morrinha, porém, quando voltou, “os amigos da onça” haviam comido sua galinha,
deixando somente, as asas, os pés e alguns ossinhos descarnados. Dr. Raimundo Lima
conteve-se, comeu o resto do seu fausto cardápio temperado de raiva e frustração e lhes
preparou o troco. Algum tempo depois, convidou esses “amigos da onça” para outro
passeio e na beira do rio entre um gole de cachaça e uma boa baforada de fumo de corda
e alguns minguados bagres no cesto, matreiramente, deixou lá o seu cardápio à
disposição dos seus “sagazes amigos” e foi tomar um gostoso banho, quando voltou,
encontrou o que esperava: as asas e os pés... Irritado de mentirinha, gritou: “Quem
comeu o meu urubu?” E, para justificar- lhes que o “animal bípede” no dizer do grego
Diógenes, era um urubu, mostrou-lhes as penas. Só não vomitaram os bofes... O salão
repleto de cadeiras dobráveis e envernizadas, em frente, a mesa do juiz, assessorado por
um escrivão, o promotor de justiça, nas laterais, as mesas do advogado de defesa e
acusação e, no centro, o réu. O cenário fiel às tradições forenses, para mim, jovem
imberbe, aquilo era um santuário da justiça, uma arena da lei, de um lado, o gladiador
Wally Lima, imbatível promotor; do outro, a raposa dos tribunais de júri, o não menos
imbatível, o rábula Raimundo Lima, ou melhor, Dr. Raimundo Lima. Escolha dos
jurados, nomes rejeitados pelos advogados, nomes aceitos, tudo nos conformes,
instalou-se a sessão naquela manhã no fórum Ruy Barbosa, na cidade de Itabuna que
culminou quase 72 horas depois. Um crime passional cometido por uma pessoa do
povo, um tal José Carlos dos santos, trabalhador rural, conhecido na roda de amigos e
inimigos por “Caxinguelê”, um pobre diabo, sem eira e nem beira, mas patrocinado pelo
dono da fazenda. Soube-se ainda na leitura do processo que não era má pessoa. Pai de 8
filhos menores, matou a companheira por ciúme e bebedeira.

O auditório ficou superlotado. Não havia provas robustas que a vítima tivesse traído o
marido. Algumas testemunhas: “ouvir dizer...”, “viram-na com papo...“, “bebendo
juntos...”, mas nenhum flagra sexual efetivo, nem uma simples troca de beijos, ou, “mão
naquilo” e “aquilo na mão”. Todo crime é condenável, mas aquele crime não passaria de
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mais um crime de somenos importância para sociedade itabunense se não houvesse o
matreiro Raimundo Lima de um lado e o intelectual promotor Wally Lima do outro,
enfim, uma briga de egos com plateia garantida. Processo lido, testemunhas, apartes,
réplicas, tréplicas, intervalos, tudo dentro do convencional. Dr. Wally sustentou a tese
de crime doloso e motivo fútil - ciúme injustificado. Carregou nas tintas, pintou o
quadro de um facínora: um péssimo pai de família, um péssimo filho, um pinguço
irresponsável, que torrava o dinheiro da feira com cachaça e jogo de azar. A vítima fazia
o papel de pai e mãe e, na pedra do rio, ela obtinha o sustento dos filhos lavando a roupa
da patroa e fazendeiras vizinhas. Uma mulher guerreira que teve o seu primeiro filho
aos 13 anos de idade com esse bruto e aos trinta e poucos anos de vida, ele ceifou-lhe a
existência. O homem possuía uma retórica...Lia-se na fisionomia da maioria dos jurados
e da platéia, pela oratória rebuscada do promotor, que eles entendiam, mas não
compreendiam, ouviam, mas não escutavam, raciocínio erudito, mas inútil, como um
atleta esforçado, mas desprovido de talento, foi assim o desfecho da tese de acusação do
Dr. Wally Lima.No último dia do júri, o velho causídico estava inspirado, derrubou a
tese do promotor, provou que a mulher traía o marido, conseguiu juntar aos autos um
bilhete de um suposto amante, que o réu tinha ao seu favor toda sua comunidade, que o
pobre diabo embora gostasse de tomar uma branquinha seria incapaz de matar uma
mosca, menos ainda, não possuía dinheiro para comprar um revólver, que a pecha de
suspeito foi em decorrência de ser o marido da vítima, que a arma do crime não foi
encontrada, que no dia do crime o réu estava bandeirando cacau, testemunhas de defesa
ratificaram, etc, etc, etc. Uma mulher de meia idade, sentado na primeira fila da platéia,
de quando em vez, choramingava baixinho, porém, quando o Dr. Raimundo Lima, a
apontava, cobrando dos jurados sensibilidade, justiça com a mãe do pobre coitado, que
os filhos da vítima ficaram sem a mãe, que algum desalmado lhe tirou a vida, mas que o
Conselho de Sentença não deixasse atrás das grades o único meio de sobrevivência
daquela pobre senhora (apontava a chorona) e dos seus netos. O resultado foi uma
barbada. O réu foi considerado “inocente”, por sete votos a zero. Muito tempo depois,
soube-se que àquela senhora não era genitora do réu nem avó das crianças e o réu não
era “inocente”. O talento fez a diferença, in dubio pro réu...
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Liberdade
“A mulher é o negro do mundo. A mulher é a escrava dos escravos. Se ela tenta ser
livre, tu dizes que ela não te ama. Se ela pensa, tu dizes que ela quer ser homem”.

Não me lembro do mês nem o dia, o ano foi 1973 ou 1974, que deixei a casa de
tio Pedro e adquirir liberdade e autonomia, não estava mais sujeito a tutela do meu tio,
daquela data em diante, seria dono do meu própirio nariz e responsável pelos meus atos.
Senti-me “livre, leve e solto”, não lhe seria mais um peso, pois trabalhava em dois
colégios e tinha adquirido uma modesta casa.
Passada a euforia de liberdade, comecei sentir solidão, acostumado numa casa
com muita gente (nunca recebi visita de parentes nem aderentes), morar sozinho numa
casa passou ser desesperador, descuidei-me até da leitura, o meu principal hobby, então,
recorri ao serviço da empregada doméstica que de certa forma preenchia a minha
solidão, não ficava mais sozinho durante o dia, encontrava o almoço pronto quando do
trabalho chegava, porém, quando a noite chegava e a empregada terminado os seus
afazeres para sua casa retornava, a solidão de novo voltava.
Nunca bebi, nunca fumei, nunca gostei de festa, arredio com as amizades
masculinas, carente de amizades femininas, vivia para o trabalho diuturnamente, com
uma carga hora-aula enorme nas escolas (folgava somente, aos domingos e feriados a
contragosto), o tédio e a angústia tomaram conta de mim, as “moças solteiras” foram a
minha tábua de salvação.
Nunca fui atrás de prostitutas, das que rodam a bolsinha nas esquinas para
descarregar a libido, os meus desejos sexuais, sentia-me contrangido pagar um ato de
amor com dinheiro, acho uma humilhaçáo o ser humano vender o seu corpo, por isto,
procurava relacionar-me com “moças incubadas”, viúvas, ex-casadas, às vezes, depois
da transa, surgia um sentimento de paixão, de amor....
Descobri que a liberdade é um estado de espírito. A liberdade não é solitária, não
existe liberdade absoluta. Uma pessoa, mesmo atrás das grades, pode ter sentimento de
liberdade se a sua consciência é livre.
A liberdade do homem repousa na família, no convívio com o seu semelhante,
mesmo no confronto de idéias e autoridade.
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Na hora “agá”, na adversidade, na dor, no sofrimento, os ressentimentos são
esquecidos, os vínculos são reforçados, se esquece que é livre, que é independente,
surgem os sentimentos de solidariedade, de perdão, de amor, aí, descobrimos que todos
nós estamos presos a um fio invisível para sempre.
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Carta para Paula
“Quando você nasceu filha, uma alegria enorme tomou conta de mim, por saber
que veio ao mundo perfeita e cheia de vida e saúde”

Querida filha:

Há dezessete anos não conversamos e não nos vemos, às vezes, nos encontramos
em sonhos, mesmo assim, não nos falamos, tu sempre distantes de mim, como se tempo
tivesse destruído o nosso amor e apagasse o nosso passado. Tu se lembras de mim, de
tua mãe e dos teus irmãos? Acredito que sim, aliás, não tem tanto tempo a nossa
separação, dezessete anos, é um ínfimo tempo do infinito tempo.
Quanta saudade nós sentimos de ti!... Lembro-me dos teus primeiros passos, do
teu primeiro aninho de vida, da tua primeira mamadeira, do teu primeiro bico, da
andadeira que suado comprei para que tu começasses andar e peraltear pela casa, tudo
era festa... Lembro-me quando começastes ler, sinto ainda hoje, o orgulho contido
quando tua primeira professora elogiava tua inteligência e vaticinava futuro promissor
que o destino te sucumbistes...
Naquele mês de março de 1992, nos teus 15 anos, quando debutastes na vida
social, toda fogosa, linda de viver, a minha princesa, tu despertastes olhares gulosos dos
mancebos presentes e ciúme de pai, senti-me o homem mais feliz do mundo, mais
realizado do que um sheik do petróleo e mais rico do que Bill Gates, pois ali estava o
meu tesouro dado por Deus que nem Bill Gates nem o mais rico dos sheiks teriam
fortuna igual, mas um ano depois, os desígnios do Senhor mudaram essa história para
sempre, destroçando o meu coração, a minha alma e tirando-me a vontade de viver...
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O quê fazer, Paulinha? Tu foste para eternidade e nos deixou, aqui, neste mundo
de prazeres efêmeros, de lágrimas, de doenças, sofrimento e desespero intermináveis.
Às vezes, Paulinha, eu penso que Deus virou as costas para este mundo de
promiscuidade, corrupção, perversão, egoísmo, maldade, ganância, injustiça e desamor,
assim se explica, as desventuras do homem bom, do homem justo e os infortúnios das
crianças inocentes.
Tu deves ter lido o meu trabalho sobre felicidade, predestinação, determinismo,
livro arbítrio, “O mundo das possibilidades”, Jesus e a natureza de Deus e etc., ali
Paula, parece-me que encontrei a resposta para indiferença do Senhor às desgraças
humanas. Somos as nossas circunstâncias, o mal em si não existe, vivemos no “mundo
das possibilidades”, as coisas acontecem não como castigo ou permissão de Deus, as
coisas acontecem conforme as possibilidades necessárias ou contingenciais, mas as
coisas acontecem...
Àquela noite de 11 de Novembro de 1993, a noite da dor, do sofrimento, da
despedida, a noite que tu nos deixaste para sempre, a noite de mil noites, não “As mil e
uma noites”, mas a noite que no leito da cama, tu destes o último suspiro de vida e nós,
os teus pais, impotentes ao teu lado, restava-nos chorar, somente chorar, naquele
fatídico momento, gritamos e nos revoltamos com Deus e com os céus, não
entendíamos como Ele tirava de maneira sofrida a joia mais preciosa que nos tinha
dado, foi a noite mais mórbida, a mais mórbida do que todas as noites...
Hoje, mais maduro e resignado pelo tempo, compreendo que a morte é uma
possibilidade necessária para que o homem se perpetue em espírito incorruptível e não
mais pereça, isto é o que nos sustenta, pois se não vivermos pela fé, se não tivermos
algo para nos agarrar, se perdermos a esperança nas promessas do Senhor, a vida não
vale a pena ser vivida, melhor seria o homem não ter nascido do que viver sob o
auspício duma vida eterna de mentirinha.
Num desses dias, acordei-me assombrado com a televisão ligada, a luz e o som
entrando pela fresta da porta, tua mãe jurando que não a tinha ligado; eu não jurei, mas
teimava também que não a tinha ligado, aí... o medo tomou conta de mim e dela, nós
ambos, pensamos que algum “ladrão” se divertia sentado na cadeira do papai assistindo
televisão, comodamente, gozando com o nosso medo de abrir a porta e encontrá-lo de
chofre na sala...
O meu coração saltava pela boca, já sentia o cano do revólver cutucando a minha
costela, quando tua mãe, mais corajosa, puxou-me de lado, abriu a porta e lá para o
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nosso alívio, nem a sombra do ladrão encontramos. Porém, não me conformei de todo,
pensamento lógico, eu não aceitei o argumento de tua mãe que me responsabilizava pela
ligação da TV e dormido depois, por mais que batesse o pé que não a tinha ligado, ela
insistia em me culpar, mas a resposta veio depois ao sonhar contigo o resto da noite.
Naquela noite tu apareceste a
mim em sonho, compreendi então, que foi tu Paulinha, que usou a cadeira do papai e a
televisão para mandar-me um recado que somente tu e eu sabemos...
A saudade não passa e o meu amor é eterno, sinto saudade de ti diuturnamente,
não aquela saudade doída dos primeiros dias da nossa separação, mas uma saudade
suave, perene e desprovida de ansiedade, uma saudade amiga que o tempo não consegue
apagar.
Enfim, os teus pais e os teus irmãos desejam que do lado de lá as coisas estejam
bem melhor do que do lado da cá, que o teu sofrimento quando passaste por aqui serviu
para melhorar tua alma e aproximar-te de Deus, nós do lado de cá, estamos purgando os
nossos pecados a cada dia, numa peregrinação sofrida, na esperança de que um dia,
todos nós, estejamos juntos não em tempo humano, mas em tempo infinito. Amor,
amor eterno dos teus pais e irmãos!...
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A lagartixa de João Victor

“O BOM AVÔ é aquele que pensa e agem como os netos. Interagindo
emotivamente e racionalmente como se fossem da mesma idade deles. Mas nunca
esquecer de guia-los para DEUS.”
O meu Pituquinha, agora, é homem, “vovô, eu sou homem!”, então, “vovô, eu
sou macho!” rio pra me acabar, o fedelho tem 2 anos e um mês de idade, mas já tem
ranço de “machão”, cismou com uma lagartixa que a partir das 18:00 horas, sai de sua
“casa” e fica passeando na parede da nossa antessala, quando nos aproximamos, ela
volta de onde veio. Não é como a lagartixa de Kafka em “Metamorfose”, que das
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frestas do seu quarto acompanhava o movimento de sua casa e dos seus familiares. É
uma lagartixinha que mede uns 7 ou 8 centímetros da ponta do rabo às ventas e que
parece conhecer João Victor, pois fica toda serelepe quando ouve sua voz infantil, ele
grita: “bichinho vem cá!!!”, aí, a lagartixinha vira a cabecinha pra um lado e pra outro,
os seus olhinhos esféricos olha-o de cima pra baixo e com o rabinho abanando vai
situar-se noutro lugar, mas não lhe perde de vista.

Não poucas vezes, nesse horário, estou sentado na poltrona diante da TV,
alquebrado do dia a dia, quando meu Pituquinha puxa-me à força para ver a lagartixinha
e na casa do sem jeito obedeço: “levanta, vovô!”, lá vou eu até a antessala e de mão
espalmada bato na parede e repito as ordens de Vitinho: “vem cá bichinho!”, “vem cá
bichinho!”, “vem cá bichinho, João Victor quer lhe falar!”, mas a lagartixinha não vem,
fica só de olho... Doidice? Não, inocência!

Vitinho andou cedo, mas a fala demorou um pouco mais, quando tinha 10
meses, sua linguagem não passava de: “nhan”, “papá”, “mamã”, “vô” e “Vavá”, depois
da brinquedoteca, são flagrantes o seu desenvolvimento físico, afetivo e intelectual.
Hoje, ele está mais desinibido, fala que só um papagaio e expressa com clareza sua
vontade:
- Vamo pu pu vovô? – um convite ao pula-pula, então, quando ele quer sair de
casa:
- Pissear, vovô! Pissear vovô! Pissear vovô!... – quando sua avó não se encontra,
ele pergunta pelo nome:
- Cadê Vanda, vovô? Vanda saiu! Vanda saiu! Vanda saiu!... – ou, quando o pai
ou a mãe não se encontra:
- Cadê papá John!? Cadê papá John!? Cadê papa John!?... – ou,
- Cadê Anne!? Cadê Anne!? Cadê Anne!? – Se a situação é de medo ou de
risco...
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-Vavá, o véio pega! Vavá, o véio pega! Vavá Vanda, cadê o véio? O véio
sumiu!...

- Vovô, fogo! O fogo queima! Vovô, o fogo queima!!!

Vitinho repete o tempo todo, as músicas da escolinha, com arte e afinação de
gente grande:

- Macha Sodado/ Cabeça de papé/ Se não machá direito/ Vai preso por quarté/ O
quarté pegou fogo/ A poliça deu siná/ Acorda acorda acorda/ A bandera nacioná...

Sua coreografia de marcha encanta a todos. Mas, quando a cantiga é meu
lanchinho, sua arte de dizer é mais apurada, acho que ele canta com o estômago:

- Meu lanchinho, meu lanchinho / Vou comer, vou comer / Pra ficar fortinho /
pra ficar fortinho/ E crescer! E crescer!!!

A lagartixinha de meu Pituquinha está cada vez mais saída. Ela não se contenta
passear só na parede principal, ela percorre as quatro paredes da antessala com
movimento e perspicácia, às vezes, quase lambe o dedinho de Vitinho que se espicha
nos degraus da grade para tocá-la, mas a danadinha quando percebe que sua presença
está próxima, abana o rabinho e foge pela frincha do forro, aí, João Victor me puxa pelo
braço e determina que eu bata na parede com a mão espalmada e torne chamar a ingrata
da lagartixa pelo nome de “bichinho”:

- Desce bichinho! Desce bichinho! Desce bichinho! Desce que João Victor quer
lhe falar! – a safadinha lhe faz pouco caso e sobe ainda mais, lá de cima parece lhe
desafiar:
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- Venha me pegar menino bonito! Venha me pegar menino bonito! Venha me
pegar menino bonito!... – Vitinho parece que lhe entende:

- Pega bichinho vovô! Pega bichinho vovô! Pega bichinho vovô!...
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João Victor e o mundo encantado
“Avós são mágicos, em qualquer tempo eles trazem de volta os sabores da infância.
Amo”.

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.
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Li, sem exagero de contador de histórias, o livro infantil de ”Chapeuzinho
Vermelho” dezenas de vezes, quando menos esperava, meu pituquinha, ordenava: “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:
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- Vovô maluco, vovô maluco, vovô maluco... – fugiu para cama e alguns
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.
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João Victor
“Netos são como pingos de esperança que Deus deposita na vida dos
avós.”
Branco,

cabelinhos

castanhos,

enrolados

atrás

da

cabeça,

bracinhos

rechonchudos, perninhas quase cambotas, três dentinhos rompendo a gengiva superior,
dois dentinhos rompendo a gengiva inferior e 10 meses de nascido. Para os
desconhecidos, João Victor de Santana Barbosa, para os mais íntimos, Vitinho, para
mim, avô coruja: meu Príncipe, meu Pituquinha.
Pituquinha está na fase de descobertas, descobriu que andar é melhor do que
ficar no colo, descobriu a liberdade, se estica todo pra descer até que o coloquemos no
chão. Ainda não se aguenta nas pernas, não possui o equilíbrio das crianças maiores, sai
cambaleando, igual ao bêbado de Chaplin, agarra-se no sofá, no freezer, na geladeira, no
pé da mesa e quando lhe ofereço ajuda, ele rejeita, com linguagem que aprendi a
entender:
-Nhan... nhan... nhan... – já sei que é “não”, “me deixe”, “quero andar sozinho...”
Gozo de prazer, falo para os meus botões: “o pimpolho tem personalidade”, “é
independente”, “não será um banana”, “é nordestino”, “é cabra da peste”, “Macho com
eme maiúsculo”, “não é machochô, tchê!” Porém, quando lhe ofereço algo que lhe
agrada: uma maçã ou um pedaço de pão ou um pão-de-ló, ou um pedaço de bolo ou um
iogurte, ele abre sua linda boquinha e pede imitando a música de Thaeme e Thiago:
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- Thá... thá... thá... – mais compreensível fica quando lhe mostro a fotografia do
seu pai:
- Pa... pa... pa... papá... papá! – ou de sua mãe:
- Ma...ma...ma...ma... mamã... mamã! – o moleque só fala certinho, quando fala
de si mesmo:

- Nenê... nenê... nenê!

Mostro-lhe o banner do avô e da avó e repito uma dezena de vezes:
- Vovô... vovô... vovô... vovô! – então:
- Vovó... vovó....vovó... vovó! – mas quem disse que o safadinho atende ao
vovô? Olha para o pôster do pai e da mãe mais acima:

-Pa... pa... pa... ma... ma... ma... papá... mamã!!! - não me incomodo com a
rebeldia do meu Pituquinha, fico feliz.

Não sei se fosse rico, faria com João de Santana Barbosa, o que Joseph Patrick
Kennedy fez com os filhos John Kennedy e Robert Kennedy: - desde cedo os preparou
para ser presidente dos Estados Unidos e ainda teve a ventura de vê-los no Senado e na
Casa Branca. Não que eu tenha ojeriza à política e aos políticos. Atualmente, é
politicamente correto quem malha os políticos, não se separa o político ruim do bom
político, todos têm o mesmo estigma de improbidade, cada vez mais se diminui o
prestígio político dos políticos, mas que seria do povo se não houvesse ninguém para
administrar as coisas do estado? Os interesses do povo? Seria um estado de anarquia!
Ruim com eles, pior sem eles...
Aristóteles foi sábio quando disse que “o homem é um animal político” no
sentido mais expressivo da palavra, portanto, não existe restrição de meu Príncipe vir a
ser político, o importante, é que em qualquer lugar que a vida lhe reserve, ele esteja feliz
e faça os outros estarem felizes.
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Leitor amigo, deixemos os prolegômenos, de conversa mole, e, partamos para os
finalmentes como diria Odorico Paraguaçu, prefeito de Sucupira e voltemos falar de
meu Pituquinha que neste momento encontra-se de sono solto... E, de vigília, eu
observo cada riso que ele faz e recordo-me da velha Maria portuguesa que noutra
situação parecida, dizia: “Patrãozinho, ele está a sonhar com os anjos”.

No dia 29 de agosto de 2012, o meu Príncipe fez 10 meses que veio ao mundo,
e, justamente neste dia, começou andar de verdade, antes, ele puxava-me pelo dedo e
saíamos a caminhar ou fazíamos da andadeira suas pernas. Não anda mais como o
bêbado de Chaplin, que cai aqui e cai acolá, mas firme percorre todos os cantos da casa
com muita alegria – apenas, temos que ter cuidado com os batentes.

Filho é um pedacinho da gente, um presente de Deus, mas o neto é o amor
maior, a sublimação da existência, o prazer da vida e a doçura da velhice. Não trocaria o
prazer de brincar com João Victor, sentados no piso da minha sala ou lhe escanchando
no ombro, trotando como um cavalinho, por um prêmio da sorte grande porque o
dinheiro ao invés de prazer e momentos de felicidade, o dinheiro me traria preocupação
e tormento, portanto, é melhor o prazer de ouvi-lo choramingando dizer:
- Nhan... nhan... nhan... nhan!... – ou pedir cantando:
- Thá... thá... thá... thá!... – então, clamar por seus pais:

- Pa... pa... pa... ma... ma... ma... papá... mamã!!!
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Os pequerruchos

“Os verdadeiros Pais e Avós dão mais importância a alegria dos filhos e netos do
que a sua própria alegria”.

O mais velho tem 5 anos de idade, o do meio 4 anos de idade e, o mais novo um
pouco mais de 3 anos de vida, não são irmãos, mas como se fossem irmãos, eles são
amiguinhos, quando um deles falta, enorme é o vazio aqui em casa. Todos me chamam
de vô, pois imitam o meu neto João Victor, além de me acharem velho: - cara e idade de
vô.
João Victor, Juan e Davi estudam à tarde, toda zoada é feita pela manhã e em
dias feriados e finais de semana, levo-os para passear de bicicleta na Beira Rio ou
brincarem no “Zig-Zag Play” no Shopping Jequitibá. A molecada se diverte numa
boa, vez por outra, eles se desentendem por motivos banais, mas nunca chegam às vias
de fato.
Três almas gêmeas e feitios diferentes: João Victor é líder nato, todos o
seguem naturalmente, sem autoritarismo, mas pelo caráter decidido; Juan é delicado,
natureza boa, quando crescer, certamente, será um “gentleman” com as moças, não
demostra nenhum grau de agressividade, quando contrariado não reage, chora; não sei
se é por ser o mais velho; Davi é turrão, teimoso, perspicaz e inteligente, todavia,
quando não se junta aos demais, as brincadeiras não têm graça, João Victor e Juan
aguardam sua presença.
Quando João Victor começou falar, mesmo antes, eu adquiri dezenas de
DVDs: Galinha Pintadinha, Patati Patatá, Tubarão Martelo, Peppa Pig, Dora y sus
amigos, Vão à África, Cocoricó, Moranguinho, A Mulekada, Bob Esponja, Super
Mouse... Quando o nível de compreensão da molecada exigiu histórias e musicais
infantis mais complexos, acrescentei à coleção de CDs e DVDs: Sítio do Pica Pau
Amarelo, Superman, Chaves (Chapolin Colorado), XUXA, Scooby-Doo, Ben 10,
Pegadinhas do sbt, Homem Aranha, 3 Porquinhos e um Bebê, Atchim & Espirro,
Topetão, etc., etc.
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João Victor é quem decide a programação do dia e quando uma história está
enjoada, ele me pede pra mudar:
-Vozinho, não gosto da Escolinha do professor Raimundo... – então:
-Vozinho, JacarElvis é enjoado! – aí, Juan e Davi interferem:
-Victinho, bota Chaves e Chapolin Colorado! – manda quem pode e obedece
quem tem juízo, substituo de imediato o DVD de JacarElvis por Chaves.
Chaves é uma comédia para gente grande interpretada por adultos travestidos
de criança que caiu no gosto da molecada do mundo todo faz tempo. Chaves (Roberto
Gómez Bolaños) o principal personagem interage com Quico, Chiquinha, Seu Madruga,
Dona Florinda, Dona Clotildes, Seu Barriga, professor Girafales e Nhonho, moradores
de uma vila onde as experiências cotidianas são contadas.
Como toda comédia, o objetivo é rir nos episódios de Chaves, não existe
preocupação de passar mensagem, as histórias são fatos corriqueiros vividos por
moradores destrambelhados da vila do Seu Barriga. É difícil conter os risos com o idiota
Quico, Dona Clotilde (a Bruxa do 71), Chiquinha, o namoro do professor Girafales com
Dona Florinda, Chaves com seu bordão “ninguém tem paciência comigo”, ou, “... foi
sem querer, querendo”, mas quem rouba à cena, são os tapas que Dona Florinda dá em
Seu Madruga por motivos banais, principalmente, quando seu amado e aloprado filho
Quico é vítima do morador da casa 72 e abre o berreiro...
Porém, o interesse dos pequerruchos por Chaves diminui à medida que as
histórias se repetem, então, eles pedem Chapolin Colorado que é um herói à moda das
histórias de Batman, Superman e Homem Aranha, mas ao contrário destes, Chapolin
Colorado é baixinho, compleição física diminuta, vestido com casaco vermelho
escarlate, e capuz da mesma cor, encimado por um par de antenas e calção amarelo, ele
está mais para ET, do que para Super-Homem, aparece quando a mocinha em apuros
clama: “... e agora, quem poderá me salvar?”, aí, Chapolin usa sua habilidade de
enganar para desmanchar o malfeitor: “... não contavam com a minha astúcia”.
Davi, o mais velho dos três, já não curte mais histórias adocicadas, puxa
Victinho pelo braço e pede-lhe que me peça os DVDs de “Superman” ou “Os três
Porquinhos e um Bebê”, pois Davi sabe que lhe faço o gosto:
-Vozinho, Davi e Juan querem Superman e os Porquinhos! – argumento:
-João Victor, essas histórias são difíceis... – Juan e Davi são os mediadores:
-Vô, Victinho sabe, não é Juan? – Victinho aproveita o gancho:
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-Eu sei vozinho! – na casa do sem jeito, coloco os DVDs de “Superman” e
“Os Três Porquinhos e um Bebê”.
Embora o super-homem e os porquinhos sejam desenhos animados, versão
moderna, eles são enredos para crianças mais velhas e adolescentes, não para os meus
pequerruchos que ainda não têm entendimento para assisti-los, por isto, lhes faço a
leitura à medida que a história vai se desenrolando.
O Superman foi criado pelos escritores Joe Shuster e Jerry Siegel nos anos 30.
Superman foi por muito interpretado pelo ator Clark Kent, coadjuvado pela atriz Lois
Lane. Ambos são repórteres do ”Planeta Diário”. Lois Lane não sabe que o seu colega
de trabalho é Superman, portanto, seu herói. Além da paixão oculta que alimenta pelo
super-herói, ela o persegue o tempo todo para matéria exclusiva de seu jornal. Por outro
lado, Superman lhe salva a vida em várias situações, mais por amor do que por
heroísmo. Superman persegue a verdade e a justiça...
A história dos “TRÊS PORQUINHOS E UM BEBÊ” é a versão moderna dos
“TRÊS PORQUINHOS”, fábula do Século XVIII, divulgada na Inglaterra pelo
folclorista Joseph Jacobs. A meninada se diverte com o fanfarrão Lobo Mau: “... eu vou
soprar e vou bufar e a sua casa vou derrubar!” Então, o Lobo Mau derruba a casa de
palha, a casa de madeira, mas não consegue derrubar a casa de tijolos. Através de um
“Ponto Eletrônico”, ele recebe orientação por controle remoto da “Central Eletrônica de
Comunicação” do Lobo Chefe para abortar a missão, além de não lhe atender, sobe na
chaminé da casa dos porquinhos e morre assado.
A matilha reunida resolve mudar o “modus operandi” que vinha se repetindo
sem sucesso para matar os porquinhos Richard, Sandy e Mason, e, deixa na porta dos
porquinhos um “pacote” que é um recém-nascido lobinho, com o propósito desse
lobinho, depois de grande, ajudasse a matilha na captura e morte dos porquinhos.
O plano inicial da família lobo foi um sucesso: Richard, Sandy e Mason
recolheram o “pacote”, deram-lhe o nome de Lucky e criaram o lobinho como se fosse
um porquinho com muito amor.
Lucky cresceu como um “estranho no ninho” na escola e na comunidade. Todos
achavam-no peludo, uma aberração da natureza, nada parecido com os pais Richard,
Sandy e Mason. Lucky cresceu mimado, adolescente difícil, soube quando jovem que
era filho adotivo, teve álbum de família, então, procurou por sua família lobo.
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O Lobo Chefão fez um pacto com Lucky para que colocasse a chave de sua casa
embaixo do capacho que seria dado uma festa aos seus pais adotivos na “Noite de Lua
Cheia”, todavia, o objetivo era matar os porquinhos: o “Juízo Final”.
Na hora agá, no momento que os três porquinhos estavam pendurados, um
pouco acima duma caldeira de óleo fervendo, surge Lucky com uma moto e os arrebata
e os salva. O Lobo Chefão aciona uma “engenhoca” para derrubar a casa de tijolos, mas
Lucky coloca-se na frente da casa, em risco de morte. A ordem do Lobo Cientista era
acionar os grandes ventiladores de sua engenhoca e destruir tudo, quando surge o Lobo
Chefão, pai biológico de Lucky e ordena o abortamento da missão, que não é atendido,
mas consegue a pulso parar a “engenhoca”.
No final, a paz é celebrada entre as duas famílias, porquinhos e lobos ficaram
amigos e felizes para sempre.
-Vô, vamos brincar de bicicleta?
-Vitinho, a história não terminou!
-Vô, a história está enjoada... – aí, obedeço ao meu príncipe:
-Vamos!
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Academia de Letras
“A Literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, é a realidade
recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as
formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade”.

Ao adquirir os jardins de AKADEMUS, na Grécia antiga, para fundar sua escola
filosófica, Platão queria, somente, um lugar para discussão do conhecimento socrático e
seu método maiêutico revolucionário, diferente do saber repetitivo de Isócrates e outros
mestres do conhecimento (magister dixt et dixt) daquela época, jamais imaginou que
sua escola fosse se tornar sinônimo de templos do conhecimento em todo mundo. Hoje,
as academias se multiplicam (academia de literatura, academia de ciência, academia de
música, academia de arte etc., etc.), em quantidade nem sempre em qualidade.
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Para fazer frente às demandas de poetas, escritores, juristas e artistas, surgiram
as academias mistas que contemplam todos os ramos do saber, porém, as academias de
letras têm o seu lugar e seguem, hoje ainda, o modelo da Academia Francesa de Letras
(40 membros efetivos e 20 membros correspondentes), a nossa Academia Brasileira de
Letras (ABL) é o nosso modelo maior.
A academia é a entidade que preserva para sempre o melhor pensamento
intelectual de cada época, por isto, diz-se que os seus membros são “imortais”, ou seja,
sua obra não morre. Mas, com a proliferação dessas entidades (a cidadezinha mais
remota do país tem sua academia), a produção intelectual dá lugar à importância social,
econômica e política dos seus membros na comunidade, aí, não se tem um pensamento
intelectual refinado, mas uma academia de notáveis sociais.
No seu livro “Farda, Fardão, camisola de dormir” Jorge Amado narra com
propriedade a vaga que surgiu na ABL com a morte do acadêmico Antônio Bruno e a
disputa entre o coronel Agnaldo Sampaio e o general Waldomiro Moreira para
preenchê-la. Porém, o coronel e o general não têm o perfil do poeta boêmio e
humanitário Antônio Bruno... O livro é uma alegoria satírica ao poder autoritário do
Estado Novo. O poder discricionário de Getúlio Vargas tem influência até entre os
literatos, então, Jorge Amado narra as futricas da academia metaforicamente e critica o
regime getulista.
Não obstante as academias representarem o “noús” de uma comunidade, de um
estado, ou de um país, elas não são vanguardistas, não exercem papel pioneiro nos
movimentos artísticos, culturais e sociais. As ideias novas não nascem nas academias,
mas fora delas, seu papel histórico é a preservação da memória dos seus literatos e suas
produções, por isto, diminui cada vez mais o interesse de poetas e escritores de escol,
concorrerem a uma cadeira na principal academia do Brasil. Mário Quintana atribuía
este fato à ingerência política: “Só atrapalha a criatividade. O camarada lá vive sob
pressões para dar voto, discurso para celebridades, é pena que a casa fundada por
Machado de Assis esteja hoje tão politizada, só dá ministros”. Hoje, se Mário Quintana
estivesse vivo acrescentaria: “... e ex-presidentes do país”.
No interior os problemas das academias se somam, elas possuem autonomia
financeira e administrativa, no entanto, não possuem receitas além das contribuições dos
seus membros, geralmente, insuficientes para as despesas, quando são reconhecidas de
utilidade pública, elas conseguem verbas de instituições municipais, estaduais e
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federais, todavia, é uma caminhada para isso acontecer, será necessário que as
academias apresentem projetos factíveis e de interesse público para suas comunidades.
No ato de fundação de uma academia, os empecilhos não são menores, além da
elaboração do seu estatuto e do seu regimento, o preenchimento das cadeiras, é um
processo seletivo demorado para que subliteratos não tomem conta da entidade e
comprometam sua representatividade. No interior, o indivíduo produz alguns poemas
menores, prosa de má qualidade, subliteratura enfim, e, autodenomina-se escritor ou
poeta e como tal quer ser reconhecido pela entidade acadêmica do lugar.
Afora os fuxicos, as intrigas sorrateiras, a difícil convivência com egos inflados,
a paciência para suportar egoístas e autossuficientes neuróticos, sabedoria para
eufemizar a ascendência acadêmica desleal de alguns, as academias são lugares de
conhecimento eterno e repositórios do saber. Se lideradas por pessoas de bom senso,
capazes, humanas, de grandeza de espírito, as academias são indispensáveis na
promoção do saber e na preservação para sempre da cultura de um povo.
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Bom senso na ALITA
“A Literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, é a realidade
recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as
formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade”.
René Descartes, racionalista, de pensamento histórico: “cogito, ergo sum”
ou, “dubito, ergo cogito, ergo sum”, que através do pensamento, justifica o ser, o eu, a
existência e, a frase não menos histórica que todo homem jacta-se de possuir “bom
senso”. E foi o bom senso que levou a presidente da Academia de Letras de ItabunaALITA, Dra. Sônia Maron, antecipar para esta semana, próximo dia 16 (sexta-feira), às
19 horas primeira convocação e às 20 horas, segunda convocação, a eleição por voto de
seus membros fundadores e efetivos, a diretoria da ALITA para o biênio de 2017 e
2018.
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No dia 07 deste mês, em nota editorial sobre o encerramento das atividades da
ALITA e da 2ª. revista “Guriatã”, conclamei aos alitanos no diário on-line “SaberLiterário”, o seguinte:
“...Aproveito a oportunidade para conclamar aos acadêmicos da diretoria da
ALITA, mais ação administrativa, mais integração com a comunidade, mais projetos
comunitários, mais ação política, agregar todos os membros sem tendência de grupo,
torná-la mais democrática e mais transparente.
Uma academia não pode e não deve ser, somente, um repositório de reuniões de
condestáveis, mas aberta às diversas tendências intelectuais e culturais.

Sua

importância se dará à medida que for significativa para comunidade.
Uma academia de letras de uma cidade, de um estado, de um país, expressa o
que existe de melhor intelectualmente e culturalmente numa sociedade e deve ser
dirigida por um líder não por um chefe. O líder a diversifica e a agrega, o chefe coloca-a
aos interesses dos proeminentes de plantão e dos apaniguados. O rosto de uma
academia, deve ser o rosto da comunidade...”

Uma academia de letras moderna, a inspiração dá lugar à transpiração, ao
trabalho, não ao ócio ou devaneio, ou, ao chá das 17 horas como na ABL.

A presidente da ALITA, Dra. Sônia Maron, deixará um legado de ineficiência
administrativa, que poderá ser justificado, “eufemizado” e compreendido, se fatores
decisivos e alheios à sua vontade, a exemplo de falta de saúde ou graves problemas
familiares.

Lembro-me que na reunião de 14 de maio de 2015, para escolha da nova
diretoria da ALITA, Dr. Marcos Bandeira, disse não acreditar que a presidente Sônia
Maron, desejasse mais um segundo mandato face sua fragilizada saúde, mas foi
surpreendido com sua posição contrária, que além de aceitar o segundo mandato,
conjeturou com o escritor Cyro de Mattos, os nomes que comporiam sua chapa para
reeleição.

Porém, quem lamenta o que não deu certo, sofre em dobro, não se chora sobre o
leite derramado, não se deve olhar pelo retrovisor, o passado ruim deve ser sepultado e
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enterrado para sempre, importa agora, que se eleja no próximo dia 16, um nome que
agregue todos os segmentos intelectuais da cidade com objetivo comum de
soerguimento e desenvolvimento da nossa entidade literária itabunense.

Se me fosse dado o privilégio de traçar o perfil do próximo presidente da
ALITA, sugeriria um nome leve, benquisto socialmente, não tendencioso, sem
sectarismo, que não fosse intolerante, agregador, de ideias avançadas, não conservador,
desenvolto, que saiba lidar com o dissenso e a crítica e seus diretores tenham o mesmo
ideário.

Enfim, que a nossa casa das letras e do conhecimento, não seja, somente, casa de
pensamento platônico, de sonhos, de metáforas, mas seja, também, uma casa de ações
práticas, projetos comunitários, porta-voz dos que não têm voz e de consciência política
aristotélica. Fraternalmente, Rilvan Batista de Santana. Itabuna, 13 de dezembro de
2016.
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Contrassenso na Academia de Letras de Itabuna - ALITA

“... O membro renega seu perfil acadêmico e vai ao público para difamar sua
entidade, melhor seria, se, por coerência, pedisse seu afastamento...”
“Atitudes injuriosas e difamatórias “
“Não surgiu para abrigar figuras inexpressivas em seu quadro”

Estas aleivosias foram assinadas pelos preclaros membros da Academia de
Letras de Itabuna – ALITA, abaixo, com o objetivo de denegrir-me e caluniar-me com
inverdades que pratiquei com a instituição, que modestamente ajudei fundar e fiz parte
da

sua

primeira

diretoria

como

1º.

Tesoureiro

em

tempos

difíceis.
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Antes de tecer os comentários que embasam e justificam minha defesa,
declinarei, a priori, os nomes dos signatários do nefasto "manifesto de desagravo" que
injustamente pedem o meu afastamento, a minha renúncia do quadro da ALITA:

- Sônia de Carvalho de Almeida Maron;
- Ruy do Carmo Póvoas;
- Lurdes Bertol Rocha;
- João Otávio de Oliveira Macedo;
- Cyro Pereira de Mattos;
- Carlos Eduardo Passos;
- Marcos Antônio Bandeira;
- Sione Porto;
- Janete Ruiz Macedo;
- Raquel Rocha;
- Margarida Cordeiro Fahel;
- Ary Cardoso Teixeira;
- Silmara Santos Oliveira;
- Maria Delile Miranda;
- Maria Palma de Andrade
- Maria de Lourdes Netto Simões;
- Carlos Valder do Nascimento
- Maria Luísa Nora

Itabuna, 10 de março de 2017.

Histórico
No dia 19 de abril de 2011, participei a convite do ilustre Dr. Marcos Antônio
Bandeira, para fundar uma academia de letras em nossa cidade.
No início, eu fiquei assustado, descrente do convite, pensei que fosse uma
“pegadinha”, não conhecia, naquela época, o egrégio magistrado. Sempre escrevi e com
advento da INTERNET, publicava as minhas “bobagens” para todos os itabunenses que
eu possuía na minha caixa de e-mail, inclusive, para o eminente Marcos Bandeira.
Trabalhamos juntos mais de 02 (dois) anos, eu, na 1ª Tesouraria, ele como
presidente. Administramos os parcos recursos com parcimônia e sabedoria: pagamos a
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festa da posse, as primeiras despesas administrativas, contratou-se uma secretária e, as
primeiras despesas com a transferência de local da FICC para o Ed. Dilson Cordier,
110, salas 209/210.
Com a eleição da atual presidente, fui alijado da ALITA, inclusive, com
notificação protocolada de admoestação, pois me insurgir pelo desvio de finalidade
do site da ALITA, que contemplava alguns membros mais do que outros.
Há 2,0 (dois) anos não recebo e-mail para participar das reuniões ordinárias da
instituição acadêmica, com raras e honrosas exceções, sou convidado quando existe
eleição (veja convite pra eleição da ALITA, no Saber-Literário em 12.03.2017).
Os meus textos deixaram de ser publicados no site da ALITA, Não fui
contemplado com a primeira publicação da revista “Guriatã”, na segunda edição, fui
contemplado por muita insistência com minha crônica-conto: "Jupará”.
Possuo tudo arquivado da ALITA, enquanto atuei como seu membro. No
"manifesto de desagravo", os próceres da academia falam em "liberdade de expressão",
não fiz outra coisa, senão, exercitar a minha liberdade de expressão todo esse tempo. ~
Não me insurgir contra a instituição, nunca a difamei e, jamais tive por princípio
atitude antiética, sempre fui cordato com os meus pares, não por ser uma “figura
inexpressiva”, mas para prestigiar a competência. No início da fundação da academia,
abrir mão do patrono Machado de Assis, que escolhi e conheço parcialmente sua obra,
para atender ao desejo duma figura expressiva da literatura que condicionou sua entrada
na academia se Machado de Assis fosse seu patrono, aí, fiquei com Walker Luna, um
grande poeta contemporâneo, mas que não o conhecia.

Justificativa

Não guardo ressentimento do Sr. Cyro de Mattos nem da Sra. Sônia Maron,
principais artífices desse malfadado manifesto de desagravo. Eles possuem
ambições e influências que não as possuo. Nunca ataquei a instituição, quer queiram,
quer não, eu ajudei fundar. Não faço ataques pessoais, porque não sou nenhum
energúmeno para não avaliar suas consequências, faço sim, críticas construtivas para
melhorar e ser reconhecida de utilidade pública a nossa ALITA.
Não nego a palavra a nenhum membro da instituição, mas sou vítima dessa
atitude pequena. Eventualmente, encontro-os no shopping e não me reconhecem, aliás,
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o leitor é testemunha de que em seu “manifesto de desagravo”, eles potencializam essa
atitude: “Não surgiu para abrigar figuras inexpressivas em seu quadro”.
Ninguém que não é do meio, sabe o que é ALITA, nesses 04 (quatro) anos da
atual presidente, a instituição não teve o mesmo desempenho da sua coirmã AGRAL. A
AGRAL tem sala própria, mais reconhecida pela sociedade, inclusive, com vários
projetos comunitários. O Presidente de honra Ivann Krebs Montenegro é um agregador,
um homem que respeitou as diferenças em sua gestão, nunca cerceou ninguém, não
dividiu a AGRAL, reconhecido na comunidade e uniu os seus pares num mesmo ideal.
Não deixou nenhuma eminência parda, nenhum medalhão, tomar as rédeas de sua
administração e influir decisivamente.
Depois que ALITA foi criada, muitos dos seus membros abandonaram-na,
homens doutos e mulheres de saber reconhecido: Antônio Laranjeira Barbosa,
Antônio Lopes da Silva, Dinalva Melo de Nascimento, Luís Antônio dos Santos
Bezerra, Marialda Jovita Silveira e Genny Xavier. Acho que faltou competência
para agregá-los.
Escrevi que me fosse permitido traçar o perfil do próximo presidente da ALITA,
na minha modesta opinião, teria que ser um agregador, com habilidade diplomática,
democrata, aceito e não imposto, com trânsito livre na sociedade itabunense, que saiba
cristalizar todas as oportunidades e empreendedor.
Fiz críticas produtivas ao site da ALITA. Entendo que o objetivo de qualquer
site é passar informação atualizada aos seus leitores. Não se pode transformar um site
literário num obituário: é justa a homenagem póstuma, porém, tem que ser passageira,
uma informação fúnebre, mas rápida.
O objetivo do site de literatura é divulgar as produções dos seus membros,
democraticamente, sem preferências individuais, sem apadrinhamento, sem tendência.
Respeito a decisão de todos os signatários do malfadado manifesto, porém, farse-ia justiça ouvir todos os interessados, não somente os recalcitrantes às mudanças, ao
novo, ao bom senso cartesiano, não às futricas e às maledicências e aos resquícios
autoritários. Sugerir que um membro renuncie aos seus direitos vitalícios, adquiridos da
mesma forma que os outros, nos remete aos tempos discricionários, um passado
obscuro, toda pessoa prejudicada tem o direito de se manifestar, se defender...
Procedimentos unilaterais, sem ouvir o outro, não será respaldado em nenhum tribunal,
pois em “dúbio pro reo”.
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Causa-me espanto, signatários de reconhecido saber jurídico e signatários com
outros saberes se unirem para assinar um “manifesto público” com aleivosias e
acusações levianas com um dos membros fundadores da ALITA, que sempre se pautou
eticamente, moralmente, na vida pessoal e profissional.
Agora, resta aos senhores, expulsar-me da ALITA, rasgando seu Regimento e
seu Estatuto, embasados naqueles que me querem cercear. Atenciosamente, Rilvan
Batista de Santana. Itabuna (BA), 16 de março de 2017.

Post Scriptum:
Hoje, 16.03. 2017, que li o “manifesto de desagravo”, por isto, a resposta
extemporânea...
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Deitei o “Rei” no xadrez da Academia de Letras de Itabuna – ALITA

“Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura,
política e futebol com bons sentimentos.”
Em um jogo de xadrez o “Xeque-Mate!” é pra quando o jogo chega ao fim,
porém, nem sempre é assim, quando o adversário tem menor número de peças e o bom
senso indica que não existe saída aí, ele “deita o rei”, simbolicamente, ele abandona o
jogo, dá-se por vencido, foi o que ocorreu comigo em relação à Academia de Letras de
Itabuna – ALITA: - Deitei o rei!...

Não tenho mais motivação nem força pra continuar lutando contra o despotismo
e o maquiavelismo de Cyro de Mattos e Sônia Maron. O primeiro, se assenhorou da
entidade, indicou mais da metade de seus membros de fidelidade canina, hoje, ele
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manipula todo o colegiado a seu bel prazer; a segunda, em nome de uma amizade
septuagenária, endossa todos os seus atos e transfere-lhe suas responsabilidades
acadêmicas.
“Deitei o rei” porque ousei ter uma postura não atrelada aos interesses de
outrem, me insurgir contra o domínio da entidade acadêmica, por extensão, o domínio
de seu site e da revista “Guriatã” tão bem engendradas pelo escritor Cyro de Mattos. No
site e na revista, suas produções literárias são a vitrine dessas mídias.
“Deitei o rei” por rebelar-me em meu diário on-line “Saber-Literário”, contra
esse domínio, contra essa maquinação, essa eminência parda, por isto, recebi no início
da gestão da Dr.ª Sônia Maron, uma “advertência” protocolada e a “proibição” (ela
cancelou o meu e-mail da relação de endereços eletrônicos da academia), para participar
de reuniões ordinárias, extraordinárias e eventos. Mais recente, no dia 10 de março do
ano em curso, a “diretoria” da ALITA publicou em sites e jornais, um “Termo de
Desagravo” que me atingiu moral e eticamente, com calúnias, injúrias e termos
desairosos.
Não obstante o meu “alijamento”, eu continuei contribuindo de acordo o
Regimento, com 10% do salário mínimo de maio de 2011/agosto de 2017, sem faltar
um mês sequer.

Abre Parêntesis:

Além de membro fundador da ALITA, fui o seu primeiro tesoureiro e cuidei
com cuidado a gestão do dinheiro da entidade e fui “campeão” de presença no dizer do
seu presidente. O presidente, naquela época, Dr. Marcos Bandeira, fez a instalação e
posse dos seus membros, com Buffet contratado com recursos próprios, no auditório da
Faculdade de Ciências e Tecnologia de Itabuna – FTC, e, ainda tínhamos uma
funcionária efetiva.
Marcos Bandeira não se deixou tutelar, fez uma administração ímpar,
agregadora, sem sectarismo, sem intolerância, sem preferência individual, democrática.
Fez com a diretoria, o Regimento e o Estatuto da ALITA, para que ela deixasse de ser
uma hipótese, desejo de alguns, para tornar-se um fato, uma pessoa jurídica, assim, ele a
habilitou seu reconhecimento como entidade cultural pelas autoridades municipais,
estaduais, federais, e os filantropos, os mecenas da cidade.

128

Com a eleição da Dr.ª Sônia Maron, para presidente, perdemos ou deixaram de
frequentar à academia, membros importantes do ponto de vista da cultura e das letras e
das artes, o escritor e jornalista Antônio Lopes, as poetisas Genny Xavier e Marialda
Jovita Silveira, Gustavo Fernando Veloso Menezes, Antônio Laranjeira Barbosa, dentre
outros. Com devida vênia, a ex-juíza, Dr.ª Sônia Maron, não teve capacidade para
aglutinar cabeças pensantes diferentes, produzir literatura, nem a promoção
sociocultural da academia, a exemplo de doutor Ivann Krebs Montenegro, na sua coirmã
AGRAL.

Fecha parêntesis

Depois da posse da confreira Silmara Oliveira, na presidência da ALITA, em 19
de abril deste ano, escrevi um e-mail e lhe solicitei uma entrevista com o objetivo de
solucionar os meus problemas de relacionamento com a ALITA. Encontramo-nos no
Shopping Jequitibá com sua vice-presidente, a professora Lurdes Bertol. Levei uma
pasta com todos os documentos que tinha sobre a academia, embora tenha se
apresentado como uma “pessoa de diálogo”, eu percebi que não haveria evolução em
nossa conversa, os dignitários da direção condicionaram afastar-se da entidade com a
minha presença, mesmo assim, acordamos que ficaria ciente das atividades da ALITA,
que não seriam divulgadas no “Saber-Literário” sem a sua anuência. Hoje, penitenciome da minha incompetência, fui incauto com meu gesto de humildade e aproximação,
pois ela foi indicada e sacramentada na presidência da ALITA, pelos senhores Cyro de
Mattos e Sônia Maron.
Faz-se necessário esclarecer que a atual presidente, professora Silmara Oliveira,
é uma pessoa competente, bem articulada, administrou com lisura e desenvoltura, o
Memorial Adonias Filho em Itajuípe, todavia, politicamente, não seria a pessoa mais
indicada para dirigir a ALITA neste momento, pois mora e trabalha em outra cidade,
não tem trânsito livre nem é conhecida pelas autoridades locais nem pela comunidade
itabunense. Evidente, ela foi envolvida com “presente de grego” por mentes ardilosas
com o objetivo de continuarem no comando da entidade das letras itabunenses.
No dia 14 de julho, publiquei no Recanto das Letras e noutros sites de literatura
um quase “ensaio” com o título: “Digressões Literárias”. Pelo fato do site da ALITA,
as produções não são renovadas com frequência, enviei uma cópia para diretora do site,
a confreira Raquel Rocha, que pra minha surpresa foi publicado, mas a minha alegria
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durou pouco - ainda brinquei com minha esposa: “olhe, eles publicaram” - , menos de
uma semana depois o texto foi deletado. Então, enviei 2 e-mails para presidente para
conhecer o motivo da eliminação do texto, tive como resposta o silêncio, o descaso.
Nesse “ensaio” fiz uma digressão, um “passeio” com os autores baianos, aqueles
poetas e escritores que admiro sem nenhum estudo técnico. Deixei claro que me
expressava como leitor, que outras pessoas poderiam ter outra opinião de acordo seus
princípios e leituras literárias.

Enfim, não irei renunciar (eles que resolvam, juridicamente, a minha
permanência ou não no quadro da ALITA), apenas, irei me afastar por tempo
indeterminado até que os ventos mudem de direção. Não tenho mais tempo nem saúde
pra ficar cuidando de egos inflados, cabeças não resolvidas e a mesquinhez do nada.
Rilvan B. Santana – Itabuna, 13 de agosto de 2017
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Walker Luna

“Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, me coloca em vantagem sobre aqueles
que acham que sabem alguma coisa”.

Nunca é demais repetir a frase de William Shakespeare: “Existem mais coisas
entre o céu e a terra do que pode supor nossa fã filosofia...”, para justificar o caminho
que me levou ingressar na Academia de Letras de Itabuna – ALITA, com o título
acadêmico de membro fundador efetivo, sob a égide patronal de Walker Luna. Far-se-á
necessário dizer, a priori, antes mesmo de traçar o caminho que percorri até ALITA e
discorrer sobre Walker Luna, que nunca persegui tamanha honraria e não tenho mérito
para merecê-la, mas o título me foi concedido por um conjunto de circunstâncias alheias
à minha vontade e a generosidade intelectual e grandeza moral de homens da terra do
cacau.

130

Embora apaixonado pela leitura e escrita desde jovem, não sou escritor no
sentido lato do termo, um profissional da palavra, um mestre da criatividade da prosa e
do verso, um artista da expressão e da forma, mas um escrevinhador de poucos recursos
linguísticos e literários, sem talento criativo, sem conhecimento científico ou técnico,
mais um aprendiz e um autodidata, que pouco sabe usar a estética da palavra e o
conhecimento da ciência.

Aprendi gostar de literatura desde cedo nas feiras-livre com os cantores de
cordel. Qual o garoto de passado distante que nunca parou numa praça para ouvir um
trovador cantar sua história de trancoso?... Eram contos da carochinha, histórias de
príncipes desalmados e princesas socorridas por um herói surgido do nada; reis tiranos e
rainhas submissas; bruxas malvadas e homens virando lobisomens, cangaceiros e
volantes, padres e mula-sem-cabeça, etc.

Porém, foi na juventude, no colégio, que tomei conhecimento das diversas
escolas literárias e seus principais escritores. Como todo estudante, li an passant a
literatura portuguesa com Camões, Eça de Queirós, Gil Vicente, Castilho e Fernando
Pessoa e os seus heterônimos, Alberto Caieiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos e na
literatura brasileira li Gregório de Matos, Cláudio Manuel da Costa, padre Antônio
Vieira, Gonçalves de Magalhães, Fagundes Varela, Álvares de Azevedo, Castro Alves,
Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar e o meu conterrâneo Tobias Barreto,
porém, não tomei muito gosto pelos escritores e poetas românticos e do arcadismo, com
exceção de Castro Alves e José de Alencar, Gregório de Matos e padre Vieira, mas me
amarrei com os escritores e poetas do realismo e a literatura moderna e a literatura
contemporânea, que tecerei alguns comentários, a posteriori, de obras e autores.

Conheci a obra de Machado de Assis pelo fim e não pelo começo, isto é, pelo
realismo e não pelo romantismo, ao invés de ler Helena, Ressurreição, Crisálidas e
Falenas, comecei por Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Em
Memórias Póstumas de Brás Cubas, intrigou-me e deixou-me chocado o recurso
mórbido de um morto contar sua própria história, desde o introdutório
presságio, diferente, por isto, peço-lhe licença meu querido leitor, para transcrevê-lo,
sem acrescentar nem tirar:
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Capítulo I - Óbito do Autor

Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim,
isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso
vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar
diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas
um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito
ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não
a pôs no intróito, mas no cabo; diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito
isto, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na
minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos, rijos e prósperos,
era solteiro, possuía cerca de trezentos contos e fui acompanhado ao cemitério por
onze amigos. Onze amigos! Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce
que chovia -peneirava- uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e tão
triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa idéia
no discurso que proferiu à beira de minha cova: -«Vós, que o conhecestes, meus
senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda
irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar
sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um
crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais íntimas
entranhas; tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado.» Bom e fiel amigo!
Não, não me arrependo das vinte apólices que lhe deixei. E foi assim que cheguei à
cláusula dos meus dias; foi assim que me encaminhei para o undiscovered country de
Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego,
como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e aborrecido. Viram-me ir umas nove
ou dez pessoas, entre elas três senhoras, minha irmã Sabina, casada com o Cotrim, -a
filha, um lírio-do-vale, - e... Tenham paciência! daqui a pouco lhes direi quem era a
terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta,
padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse,
não digo que se deixasse rolar pelo chão, convulsa. Nem o meu óbito era coisa
altamente dramática... Um solteirão que expira aos sessenta e quatro anos, não
parece que reúna em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que
menos convinha a essa anônima era aparentá-lo. De pé, à cabeceira da cama, com os
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olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha
extinção. -Morto! morto! dizia consigo. É a imaginação dela, como as cegonhas que
um ilustre viajante viu desferirem o vôo desde o Ilisso às ribas africanas, sem
embargo das ruínas e dos tempos, -a imaginação dessa senhora também voou por
sobre os destroços presentes até às ribas de uma África juvenil... Deixá-la ir; lá
iremos mais tarde; lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora, quero
morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas
baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara, e o
som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, à porta de um
correeiro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia
parecer. De certo ponto em diante chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no
peito, com uns ímpetos de vaga marinha, esvaía-se-me a consciência, eu descia à
imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta, e pedra, e lodo, e coisa
nenhuma. Morri de uma pneumonia; mas se lhe disser que foi menos a pneumonia,
do que uma ideia grandiosa e útil, a causa da minha morte, é possível que o leitor me
não creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si
mesmo.

Achei uma ideia ousada, um método diferente, naquela época, nunca havia lido
nada igual, somente muito tempo mais tarde, li “A morte e a morte de Quincas Berro
D´Água” de Jorge Amado, um romance mais ou menos parecido na morbidez, mas se
em Machado de Assis, o morto conta sua vida e sua morte; no livro de Jorge Amado,
toda pantomima é feita pelos amigos de Quincas Berro D´Água, que morre duas vezes,
uma no fundo do mar.

Outro livro que me impressionou e me arriscaria tecer alguns comentários,
é Dom Casmurro, a começar pela escolha do título, onde o autor se confunde com o
personagem, pois se Bento Fernandes Santiago tornou-se um misantropo, Joaquim
Maria Machado de Assis não deixava por menos: - mãe doméstica, neto de escravo
alforriado, pai operário, mulato, epilético, gago, criado pela madrasta no morro do
Livramento vendendo cocada nas escolas, aprendeu francês, inglês e latim por sua conta
e risco, depois de adulto, tornou-se arredio, quase antissocial.
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A trama de Dom Casmurro é uma trama comum com ingredientes de amor,
amizade, traição e vingança - Bentinho deixa Capitu morrer esquecida num país da
Europa e cria condições para que seu filho bastardo Ezequiel morresse lá fora, numa
expedição científica no Egito -, porém, os traços psicológicos dos personagens são tão
fortes, o enredo tão bem articulado, a linguagem fácil, não rebuscada, quase cotidiana,
que é difícil não considerar o “Bruxo de Cosme Velho” de Drummond, o maior escritor
brasileiro de todos os tempos.

Frases significativas definem a personalidade dos principais personagens
de Dom Casmurro: “olhos de cigana, oblíqua e dissimulada”, “olhos de ressaca”, “tio
Cosme tinha escritório na antiga Rua das Violas, perto do júri... trabalhava no crime”,
“José Dias, agregado da família, amava os superlativos, as cortesias que fizesse, vinham
antes do cálculo do que da índole”, “prima Justina vivia conosco por favor de minha
mãe”, “ a mãe de Capitu, era alta, forte, cheia, como a filha, a mesma cabeça, os
mesmos olhos claros”, “Escobar, era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco
fugitivos, como as mãos... como tudo” e “Filho de Capitu e Bentinho. Tem o primeiro
nome de Escobar. Imitava as pessoas. Vai para Europa com a mãe, estudou
antropologia e mais tarde volta ao Brasil para rever o pai. Morre num país da África de
febre tifoide.”

Li, afora os autores portugueses, alguns escritores estrangeiros: Kafka,
Hemingway, Sidney Sheldon, Morris West, Harold Robbins, Fiódor Dostoiévski, Allan
Poe, Saint-Exupéry e outros, que a memória no momento me trai, todavia, nenhum
desses autores, é maior do que Machado de Assis, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato,
Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, José Lins do Rego, Drummond, Manuel Bandeira,
Jorge Amado etc., etc.

Faz-se necessário esclarecer que a inserção de escolas literárias e autores, nos
parágrafos anteriores, antes de definir a minha trajetória até ALITA e a escolha do meu
patrono, Walker Luna, não foi para esnobar conhecimento, mas teve o objetivo de
demonstrar a minha fragilidade no saber literário, embora seja um leitor contumaz, leio
por prazer, não por obrigação de adquirir conhecimento, não sou um experto do assunto
do ponto de vista formal e um letrado de relevância.
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Uma semana ou duas semanas antes da fundação da Academia de Letras de
Itabuna – ALITA, em 19 de abril de 2011, a minha esposa recebeu um telefonema do
ilustre juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Itabuna, Marcos Bandeira,
que desejava falar comigo. Diz a sabedoria popular: “Quem não deve não teme”, porém,
recado de autoridade da justiça ou da polícia, que não é de sua intimidade, mesmo que
não deva, fica um bichinho cutucando sua mente.

Não o conhecia pessoalmente, não sabia se era gordo ou magro, baixo ou alto,
preto ou branco, se era cordato ou arrogante, apenas, o conhecia de nome por ouvir
dizer e de algumas notícias de jornal, notadamente, da Vara da Infância e Juventude
itabunense, porém, dois ou três dias depois do recado de minha esposa, soube o
verdadeiro motivo do ilustre magistrado: a fundação de uma academia de letras.

Encontramos-nos em seu gabinete de trabalho pouco tempo depois. Fui
acompanhado de minha filha, como se tratava de cultura, da fundação duma academia
de letras, presenteei-lhe com dois livros de minha autoria e marcamos nos encontrar
com os futuros membros na Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania – FICC. Tive
uma boa impressão do magistrado em nosso primeiro encontro. Notei que não se tratava
dum pedante, dum presunçoso da função, mas um humanista de grande saber jurídico
e antenado com o mundo.

Aprendi com o saudoso professor Jorge Visca, no curso de psicopedagogia, que
uma das dificuldades de aprendizagem é o medo do novo. Jamais faltei em 32 anos no
exercício do magistério, um dia de aula, era o primeiro que chegava e o último que
deixava a escola, porém, em 19 de abril de 2011, eu fui o último a chegar à FICC. Acho
que estava com medo do novo, com medo das novas circunstâncias, da ideia de
contribuir para fundação de uma academia de letras, principalmente, com medo de
tornar-me membro de uma confraria de intelectuais de escol e fazer feio.

Com exceção do professor e babalorixá Ruy Póvoas e da professora Dinalva
Melo, conhecidos de priscas eras, do tempo da FAFI e do juiz Marcos Bandeira que o
tinha conhecido recente, não conhecia mais ninguém no dia de fundação da ALITA. A
diretoria da academia foi rapidamente definida e como presidente da academia, Dr.
Marcos Bandeira e na vice-presidência, a juíza aposentada Dra. Sônia Maron. Os
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patronos e cadeiras vieram a seguir, por ordem alfabética, fui designado para cadeira nº.
09, e, escolhi para patrono: Joaquim Maria Machado de Assis.

Mas, na reunião subsequente, ainda no processo de arrumação dos membros
efetivos e suplentes, um diálogo subjacente entre o presidente da ALITA Marcos
Bandeira e o diretor de biblioteca, o escritor Cyro de Mattos, me chamou a atenção:

- Ele aceitou?

-Sim, mas com uma condição...

-Qual a condição!?

-Machado de Assis como patrono!
-Mas... Machado... já foi escolhido... – o presidente embaraçado...

A conversa foi destrinchada logo depois, é que o jornalista e escritor Hélio
Pólvora só aceitaria ser membro efetivo da novata academia de letras itabunense se o
seu patrono fosse Machado de Assis. Não deixei que a conversa se estendesse,
incontinenti, abri mão do patrono que eu escolhi, não quis ser empecilho, quedei-me
diante do prestígio intelectual do escritor Hélio Pólvora, que além de itabunense, é
membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), da Academia de Letras da Bahia
(ALB), e da Academia de Letras de Ilhéus (ALI), e, publicado em vários países
estrangeiros, aí, fiquei na casa do sem jeito, o jeito foi ficar com Walker Luna.

Nunca havia lido uma linha sobre Walker Luna, não conhecia sua obra, não
sabia se ele era autor de prosa ou poesia, ou, ambos, eu não sabia se ele havia nascido
na Bahia, no Pará, ou, na Cochinchina, mas não manifestei a minha ignorância aos
demais confrades, resignei-me com o ensinamento de Paulo Freire: “Ninguém ignora
tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos
alguma coisa”. Voltei para casa e consultei o “Google”, o pai dos burros e não o
“Aurélio”, mas não encontrei nada ou quase nada de Walker Luna, agora, meu patrono.
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Recorri aos amigos, Antônio Lopes e Eglê, eles enviaram por e-mail algum
material, porém, incipiente para o resumo biográfico do patrono, um mês depois, recebi
um e-mail do filho de Walker Luna, através do presidente Marcos Bandeira,
parabenizando-me pela homenagem que tinha prestado ao seu pai, com a promessa de
disponibilizar o material necessário para se elaborar uma descrição mais completa e
colocá-la no quadro de patrono, infelizmente, foi tudo.

Walker Luna escreveu pouco, a exemplo de Castro Alves, Álvares de Azevedo,
Firmino Rocha, Valdelice Pinheiro e Helena Borborema. Os seus livros: Esses seres de
mim (1969), Companheiro (1979), Estação dos pés (1983) e Um ângulo entre
montanhas (1985), são no dizer de Telmo Padilha: “... de elaboradíssima tessitura, são
personalíssimos e possuem uma ductilidade rara entre os seus companheiros”.

Homem arredio, antissocial, sofrido, se preocupava mais com a qualidade de sua
poesia do que quantidade de editoração, ele mereceu de Assis Brasil e de seu
conterrâneo Cyro de Mattos, sinceros elogios, para Cyro de Mattos, a poesia de Walker
Luna “possui homogeneidade temática e formal, seus poemas interligam-se por um fio
narrativo, um complementando o outro, atingindo níveis vertiginosos, compartilhando
perplexidade, angústias, emoção que vibra o ontem e o hoje em sua dicção solitárias, ao
mesmo tempo em que mistifica imagens.”

Nascido em Itabuna, em 6 de agosto de 1925, começou o curso primário com
Dona Etelvina de Andrade e o terminou no Colégio Belfor Saraiva, aos 14 anos,
mudou-se para Salvador e concluiu o curso secundário na colégio do professor Hugo
Baltazar. Conta-se que não fez curso superior e aos 19 anos radicou-se no Rio de
Janeiro, onde começou publicar suas poesias.

Não obstante a escassez de referências bibliográficas do poeta itabunense, sua
falta de raízes da região do cacau, faz-se necessário transcrever (abaixo), na íntegra, o
seu poema “A cidade Perdida”, extraída do livro: “Um ângulo entre montanhas, ano
1985”, quando o poeta retorna para sua terra natal.
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A CIDADE PERDIDA

Walker Luna

Minha cidade estendeu-se

Alargou suas redondezas

Multiplicada em distância

Insatisfeita

Subiu

Buscando mais horizontes

e perdeu-se dentro dela.

Volto hoje a procurá-la.

Transfiguraram-se os jardins

E os encantos do seu rio

Tomaram novas feições.

Até o céu era outro,

ou eram outros os meus olhos?

Sob a ação de tanto tempo

138

Anoiteceu em si mesma

E confundiu seus vestígios

Entre as formas

De mais gritos.

Agora

É só pensamento

- minha cidade de outrora.

Além de correção de técnica e forma, o poeta expressa sensibilidade nostálgica,
não reconhece mais a cidade pura de outrora, que nasceu e viveu parte de sua
adolescência. Agora, atingida pelos fumos de desenvolvimento e progresso: “Insatisfeita
subiu”. As imagens do passado não são mais as mesmas... O rio, o céu e os jardins
perderam os seus encantos ou foi ele que perdeu o encanto do olhar. Hoje, a cidade só
pensa em crescer e tudo ocorreu sob a ação inflexível do tempo, então, o poeta descobre
que a Itabuna de outrora não mais existe: ”É só pensamento, minha cidade de outrora”.

Hoje, estou convencido que Walker Luna alçou voos tão alto na poesia quanto
Machado de Assis na prosa, por isto, eu o aceitei como meu patrono!...

139

48

ACRUZ
“Tens tu lido

Da dura cruz

Na qual Jesus morreu,

Desfazendo as trevas raiou a luz,
Manando sangue seu?”

Conta-se que um fazendeiro do interior da Bahia vivia sempre reclamando e
maldizendo-se da vida. Fazia da rotina pessimismo. Se o céu escurecesse durante o dia,
prenunciava tempestade, se fizesse sol mais de uma semana, achava que ia haver uma
calamidade!... Se houvesse um déficit anual de sua produção agrícola em decorrência
das intempéries da natureza, culpava todos os Santos que conhecia. Reclamava da
mulher, dos filhos, dos empregados, pelos seus infortúnios. Em suma: era um rabugento
insuportável de dar porre em Sonrisal...

Certo dia, depois de farto jantar, foi mais cedo pra cama. Sonhou que tinha
morrido e ido para o céu. No céu foi recebido com alegria por São Pedro e sua “staff.”
Ficou surpreso pela auspiciosa recepção. Quis se desculpar, mas São Pedro adiantou:
- Filho lembra-se das palavras do Mestre? Ele disse: “... haverá no céu mais
alegria por um só pecador que se converte, do que por noventa e nove justos que não
precisam de conversão”.
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O lamuriento começou percorrer as ruas, as praças, os condomínios e os
shoppings. Quando em vez, reclamava do desperdício, dos transeuntes, da suntuosidade,
da fartura alimentícia e do fausto. E, para o anjo que o acompanhava:
- Isso é um desperdício. Não há controle das contas públicas? É o caos!... – O
Anjo lhe explicava que no céu era diferente da Terra. Não havia Tribunais de Contas,
Ministério da Fazenda, Banco Central, Controladoria Geral da União, impostos... e
completava: - aqui todos trabalham em mutirão, cada um prover sua casa de acordo suas
necessidades - o fazendeiro interrompia: - e os desonestos? Os mais argutos? – O Anjo
discorria que lá não havia ladrão ou desonesto de qualquer espécie, todos tinham
consigo o Espírito Santo e andavam de acordo a palavra do Mestre. E se alguém saísse
da linha, voltaria para Terra para purgar seus pecados. Desonestidade, crime de morte e
outros crimes eram coisas de seres imperfeitos da Terra e de outras casas de Deus, nos
céus somente os redimidos do pecado. O nosso amargo amigo ouviu, ouviu mas, saiu
dali atendido sem ser convencido.

No terceiro e último dia de sua estada no céu, já chateado e irritado com tanta
alegria e felicidade daquele povo, procurou São Pedro: - São Pedro, eu quero voltar para
Terra. A minha fazenda está entregue aos cuidados daqueles incompetentes, se eu
demorar aqui só vou encontrar o casco! – São Pedro: - Calma, filho, sua fazenda está em
boas mãos, os seus lhes são fiéis... quer conhecer o Cartório de Registro? Vamos lá? –
O fazendeiro, mesmo contragosto, não poderia ser ingrato aos auspícios recebidos ali.
Apenas, solicitou de São Pedro que o mandasse de volta às suas terras logo.

O Cartório de Registro ocupava um quarteirão com vários departamentos. As
prateleiras estavam lotadas de livros. Havia um movimento enorme de pessoas
trabalhando. São Pedro percorria as salas, era um cicerone perfeito. Era estimado e
venerado por todos. Após algum tempo de visita, chegaram a um departamento lotado
de cruzes de madeira, de ferro, de latão, de prata, de ouro... umas pequenas, outras
médias, outras grandes e outras enormes! Todas simetricamente arrumadas. O lamurioso
fazendeiro ficou curioso pela diversificação das peças, não entendia porque tantas
variedades e tamanhos, quais os significados? Não eram todas peças cruzes? E, passou
para São Pedro suas preocupações...
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- Filho, cada cruz aqui, representa uma pessoa na Terra, cada pessoa lá tem sua
cruz. As cruzes de madeira representam a maioria das pessoas, as de metais representam
homens e mulheres que lutam em favor da humanidade, quanto maior é a cruz, maior é
sua tribulação, há cruzes de vidro, de plástico, marfim, gesso... – o fazendeiro estava
intrigado, qual daquelas cruzes seria a dele? Mas não podia romper a indiscrição, será
que São Pedro poderia lhe informar? Ou, eram informações sigilosas que só o Criador
era detentor? Mas arriscou:
- São Pedro, eu conheço alguns donos dessas cruzes? – Sim! Nesta sala estão
todas as pessoas do seu convívio. Aquela cruz é de Antônio seu vizinho (enorme), a
outra de Pedro seu tio, a outra de Manoel seu cunhado, e foi nomeando... Cada cruz uma
maior do que a outra – faltou-lhe paciência, perguntou: - A minha, São Pedro?
- a sua é aquela – apontou -

a maior da esquerda? – não, é aquela do fundo a menor

de todas! – Não podia acreditar, com tantas tribulações, carregava a menor cruz daquele
salão, irritado perguntou: - e a cruz de Maria, minha mulher? – São Pedro apontou a
maior de todas à direita – não é possível, ela é bem maior do que a minha! Eu que me
acabo para sustentá-la - São Pedro justifica:

- É filho, Maria caminha com você, para que maior atribulação? Maior, só a cruz do
Mestre que nela morreu para redenção dos nossos pecados!...
“achamos sempre que a cruz do outro é menor do que a nossa!...”

49

A Falsidade

“Tratar bem a um desafeto não é ser superior nem educado:
Isto é ser falso. E a falsidade me enoja.
Prefiro um desafeto que me acerte um soco
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do que um desafeto que me oferece um sorriso:
o primeiro é uma pessoa com convicções,
o segundo é uma pessoa perigosa”.

Não faz muito tempo li um pensamento de Martinho Lutero que diz: “Existem
três cães perigosos: a ingratidão, a soberba e a inveja. Quando mordem deixam uma
ferida profunda.” Não morro de amores pelo sacerdote responsável pela Reforma
Protestante, todavia, a minha admiração pelo seu pensamento é perene: são três facetas
da personalidade que o homem escamoteia, esconde, sublima, mas de quando em vez,
ele não consegue deter um desses pensamentos maus e esse cão sangra a nossa carne e
dilacera o nosso coração.
Porém, o sacerdote alemão deixou de incluir no seu pensamento, a mãe que
gerou a ingratidão, a soberba e a inveja: a falsidade, que travestida da mentira, da
calúnia, do fingimento e da hipocrisia, não só pode deixar ferida profunda com sua
mordida, mas pode destruir sonhos e vidas.
Esses vis sentimentos o homem não consegue escondê-los por muito tempo, pois
eles têm um pé na ira e são temperamentais, despudorados, imorais e obtusos, enquanto
a falsidade se alimenta do ódio e solapa com ardis, dissimulação e manhas o mais
experiente e inteligente dos homens.
A ingratidão, a soberba e a inveja são sementes que vicejam mais no terreno da
ignorância, onde a terra é estéril em conhecimento. O homem ignorante, mesquinho,
vulgar, se apropria com mais facilidade desses males do pensamento luterano. Porém, a
falsidade viceja em terreno de conhecimento, inteligente, polido, educado e civilizado.
Jamais um troglodita irá cometer um crime de falsidade ideológica, mas ele poderá ser
acometido, facilmente, de sentimentos de ingratidão, soberba e inveja.
Às vezes, eu fico aqui no meu canto, matutando comigo mesmo (uma amiga me
deu o epíteto de “homem pensante”, pura bondade sua), quanta gente falsa existe nesse
mundo de meu Deus!? Enésima. Essa gente é escorregadia, cordata a maioria das vezes,
mas não tem o menor remorso de não lhe avisar que uma cobra venenosa vai lhe picar lá
adiante se você não sair do seu caminho. São pessoas ardilosas e inteligentes que
espalham a mentira, a calúnia e a hipocrisia com tanta competência que a vítima por
mais que se esforce, não consegue que a verdade prevaleça...
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O falso é simpático, envolvente, não toma partido de frente, sempre em cima do
muro, mas por detrás lhe apunhala sem o menor resquício de consciência. O falso,
também, é ingrato, soberbo e invejoso, mas age com tanta doçura, com tanta polidez que
é difícil a pessoa de boa fé descobrir o lobo embaixo da pele de cordeiro.
O falso é desprovido de lealdade, de fidelidade, de amor, é egocêntrico de
natureza, só pensa em si, pouco lhe incomoda trair sicrano ou fulano, desde que seja
compensado por beltrano, os seus objetivos estão acima de qualquer consideração firme
e sadia.
O falso é hipócrita, é afetado, gosta de aparecer, chamar a atenção, quer ser
valorizado nos seus feitos, se não consegue por mérito, espalha calúnia e mentira com a
mesma desenvoltura que toma um copo de água, o seu slogan preferido é o princípio
nazista que uma mentira bem repetida toma foro de verdade.
Porém, o falso e a falsidade não se sustentam nem impressionam por muito
tempo, é igual à fábula da máscara de La Fontaine, impressiona à primeira vista, é
esteticamente bonita, mas um dia se descobre que a cabeça da máscara é oca e a verdade
virá á tona.
O falso é um inimigo não declarado, mas não se sente seu inimigo, é que
moralmente, os fins justificam os meios e se alguém está no seu caminho, a desídia e os
meios escusos são sua arma.
O falso tem quase a mesma lógica de um proeminente político que já se foi que
dizia: “os meus amigos não têm defeitos, mas os meus inimigos se não têm defeitos, eu
os coloco”, portanto, o falso não mede aleivosia para denegrir quem lhe atrapalhe e não
mede esforço para bajular quem lhe é de seu interesse.
Quando se é vítima da falsidade, não adianta espernear, esbravejar – daqui que
se prove que sapo não tem cabelo... -, ninguém lhe dará ouvido e se lhe der, é para
atenuar o falso e confirmar a falsidade, porque panela que muito se mexe, mingau vira
angu. Então, faz-se o quê? Nada. O tempo é o senhor da razão, que se dê tempo ao
tempo. Se viver por muito tempo irá provar que aquele indivíduo não passa de um
escroque e que muita gente se enganou e deixou-se enganar!...
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O exemplo que conta

Eu gosto do provérbio “as palavras voam, a escrita fica e o exemplo permanece”.
Não fui e não sou um santo, tenho os meus defeitos, cometo os meus pecados, mas
sempre procurei pautar a minha vida na honestidade, no decoro, na disciplina, no
respeito ao próximo, na solidariedade, na prestimosidade, no bom senso, na promoção
do bem e do amor. Devo ter negligenciado alguns desses predicados ao longo dos anos,
involuntariamente, tangido pelas circunstâncias, não de maneira propositada, pensada.
Alguns anos atrás, o meu colega M., de saudosa memória, gente boa, porém,
maquiavélico, me procurou para numa carta anônima ao prefeito Fernando Gomes e sua
Secretária de Educação, “melar” a nomeação do colega F. para direção do IMEAM (
alguém lhe informou que eu era o “escriba” da carta, um exagero!... ), com
argumentações políticas e incompetência administrativa. Fi-la com esmero: carreguei
nos adjetivos, dosei os substantivos, escolhi os pronomes certos e regrei os verbos e
advérbios e me contive nas interjeições.
O diacho da carta ficou um perfeito instrumento de maquinação diabólica,
resguardando o fato histórico e a importância, tive a vontade de Michel Ângelo ao
terminar a estátua de Davi, de tão admirado, bateu-lhe com o cinzal no joelho e o
ordenou: “Parla!”
M., também, ficou entusiasmado e surpreso com o meu “dom” de escrevinhar,
teceu os mais elevados elogios. A carta, segundo ele, iria fazer um estrago imprevisível
nas hostes do chefe do executivo municipal, lameando até sua Secretária de Educação e
alguns dos seus apaniguados.
Passada a euforia, ego cheio, a consciência moral começou me fustigar, embora
tudo fosse verdade, o estratagema, o instrumento que eu e “M” estávamos usando, era
imoral, um golpe baixo, inescrupuluso, indecente, desleal, covarde, um excremento
intelectual, então, fiz vê-lo nossa descida moral, em tempo, rasgamos a carta em
pedacinhos e o vaso de lixo foi o seu lugar.
Hoje, os cabelos encanecidos, sem mais vontade de viver, não lamento mais a
vida nem os momentos difíceis que a palmilhei, cumpri a minha trajetória, construi a
minha história, deixo para os que virão, o meu exemplo de luta, nada seria diferente se o
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meio fosse o mesmo porque se muda o rumo do barco numa viagem, mas o lugar de
chegada é previsto.
Fico triste por não ter corrigido os senões com a minha mãe biológica, ela não
me deu tempo, partiu antes do combinado, as circunstâncias e as pessoas conspiraramnos ou teria que ser assim, pois tudo estava escrito nas páginas do destino, apenas,
representamos o nosso papel conforme os ditames do script!...
Amo mais o saber do que o dinheiro. O dinheiro é a moeda do homem; o saber, é
a moeda de Deus. O dinheiro é necessário para suprir as nossas necessidades, dinheiro
de mais, nos prende e nos escraviza.; a sabedoria, nos liberta, levanta vôo os nossos
pensamentos.
Enfim, um dia deixarei o palco da vida, não como um empreendedor de sucesso,
um abastado de dinheiro, um teórico revolucionário, um cientista brilhante, um inventor
invulgar, um benemérito da humanidade, um orador singular, porém, deixarei a vida
com a história de um filho deixado ao léu, aos cuidados alheios, mas que conseguiu
encontrar o caminho do bem, plantar uma árvore, escrever muitos livros, ter filhos e
dividir suas agruras com uma mulher especial.

FIM

146

Nota do autor:

Todos os textos acima, eles estão licenciados no Creative Commons.

Dados biográficos:

RILVAN BATISTA DE SANTANA
Sou natural de Lagarto (SE)
Licenciado em Filosofia / Matemática, pós em psicopedagogia
Residente em Itabuna (BA) por meio século... Bairro São Caetano, 69, CEP 45.60730
Professor do município e estado, aposentado.
Endereços Eletrônicos:
rilvan.santana@yahoo.com.br
b.santana61@yahoo.com.br

147

