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Uma canção
para Neruda

um dia, tua poesia veio ao meu encontro
e a reconheci.
abrasada de vida e mistérios.
entre cerros, vento e mar.
teus versos de cordilheira avisaram - me que dormes atrás da
última estrela.
e o mar, fábula revolta,
geme nas rochas...entranhas da Isla Negra,
teu chão chileno , teu canto
andino
pousa no meu coração.
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Desenvelhecimento

no espelho
um senhor com rugas no rosto
cabelos grisalhos
sorriso solto
coração apaixonado
alma perfumada de esperança
olhar sonhador
uma eterna criança.
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Duelo entre
o mendigo
e Raul

Há muitos anos ouvi uma história interessante.
Havia um mendigo que vivia numa praça. Não era qualquer
mendigo, daqueles que pediam esmolas e nada tinham a
dizer. Era um mendigo com concepções, que vivia discursando
uma mesma ideia por anos e anos. Era um idealista, revoltado
com as instituições públicas. Um belo dia, certo senhor – que
sempre passava pela praça – perguntou: Esses anos todos você
repete as mesmas coisas e ninguém presta atenção. Ainda
assim, você acredita que pode modificar as pessoas? O mendigo então olhou para ele e respondeu: Posso não modificar as
pessoas meu senhor... mas no dia em que parar de falar, elas é
que terão me modificado.
Gostava tanto dessa história que a repeti inúmeras vezes, desde
o período escolar até a faculdade... mal sabia o tal mendigo
que mesmo não conseguindo convencer ninguém, pelo menos
havia conseguido transformar a minha mente, numa grande
praça.
Mas um belo dia, durante a residência de clínica, diante de
determinada situação, eu me perguntei: Puxa vida... já atingi
tantos objetivos nesses anos todos enquanto este mendigo fica
lá parado na praça falando as mesmas coisas? Ele não evoluiu,
não conseguiu nada com isso, não fez qualquer pessoa mudar,
não adquiriu outros conhecimentos... e eu fico aqui glorificando-o? Pensando bem, será que é possível evoluir mantendo o
mesmo ideal? A partir de hoje, não conto mais essa história.
Não contei mais... até hoje.
Paradoxalmente, durante todos esses anos também gostava
muito de uma música de Raul Seixas, que dizia mais ou menos
assim: “Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, do que ter
aquela velha opinião formada sobre tudo”. Ah... eu também
achava isso o máximo. E diante das minhas mudanças
conceituais levadas pelo amadurecimento, sempre pensava
nessa música como um incentivo ao seguinte pensamento:
Qual o problema em mudarmos? Que mal há em revermos
nossos conceitos e simplesmente mudarmos nossas ideias? Por
que nossos sonhos não podem simplesmente amadurecer com
a gente?
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Até que um dia – há poucos anos – ao ouvir essa música novamente... simplesmente deixei de gostar. Como assim ser uma
metamorfose ambulante? Que ideais e conceitos – realmente
verdadeiros – sobrevivem às constantes mudanças?
Não seriam então todos eles superficiais demais?
Influenciáveis demais? Frágeis demais? Percebi que ao longo
dos anos, essa música na verdade não tinha nada a ver com
minha personalidade. Costumo manter meus ideais e conceitos até mais do que gostaria.
Não a cantei mais... até hoje.
Então, vejo-me aqui, entre o persistente mendigo da praça e o
mutável e saudoso Raul. Se um contraria o outro, por que não
concordo com ambos? Sinto-me esse mendigo quando penso
de forma conservadora na prática médica. Podem surgir inúmeras mudanças, inúmeros avanços, da nanotecnologia à
cirurgia robótica (conquistas certamente preciosas), mas são
todos esses complementos ao que há de mais antigo no dia a
dia do médico clínico: a anamnese, o exame clínico e a relação
médico-paciente. Eu me transformo nesse mendigo todas as
vezes em que um paciente vem ao consultório com uma lista de
exames para serem solicitados. Ele mesmo não quer ser examinado... já se consultou com o “Dr. Google”.
Eu me transformo nesse mendigo todas as vezes em que um
paciente hipertenso reclama da não resolutividade dos antihipertensivos. Ele quer mais remédios, mas não se esforça para
diminuir o sal da alimentação ou tomar os medicamentos de
forma regular. Eu me transformo nesse mendigo todas as vezes
em que um paciente chega dizendo que tomou “os medicamentos da propaganda”, ou aqueles receitados na farmácia,
convertendo-se à banalização da terapêutica (hoje as farmácias
parecem lojas de conveniência, muito mais do que farmácias).
Sim... em todas estas e outras inúmeras situações eu faço discurso... e não importa quanto tempo passe, quantas mudanças
ocorram: eu não vou mudar.
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Mas sinto-me também a “metamorfose ambulante” de Raul em
outras questões da prática médica. Há anos, durante minha
formação, achava errado um médico usar o computador no
consultório, em vez do papel e caneta. Mudei. Hoje sei que a
informatização da medicina não aniquila a relação médicopaciente. Ela também é um complemento que pode vir a
ajudar... e ainda minimiza o problema de não entendermos a
letra de vários colegas. Há anos considerava errado que os
pacientes buscassem informações sobre sua doença na internet
(Dr. Google). Hoje acho válido – desde que já não venham com
o diagnóstico pronto e a lista de exames a serem solicitados.
Mas que, ao contrário, venham com maior noção de sua doença e dúvidas, tendo ciência do quanto é importante se tratar
adequadamente.
Há anos era totalmente contra o uso de e-mails e celulares
para me comunicar com os pacientes. Hoje acho que são importantes (com certo limite, logicamente), desde que eles
venham nas consultas marcadas. Não está errado terem dúvidas em determinadas situações, que os impossibilite de virem
ao consultório. Assim, nestas e muitas outras situações realmente mudei. E continuo mudando, adaptando-me a este
contexto sempre mutável da prática médica. Neste sentido,
como tudo na vida, analisando de um extremo ao outro vejo
que a melhor opção é não ser radical.
Mudar de ideias sem abrir mão dos ideais. Mudar condutas
sem abrir mão dos valores. Mudarmos nós mesmos... sem
perdermos nossa verdadeira essência. Somos todos um pouco
mendigos e um pouco Raul. Aceitamos mudar... mas nem
tanto.
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8º Capítulo

Zé Camões tinha como hábito de vida a discrição. Não gostava
daquelas conversas sem muito conteúdo, dos sorrisos impróprios e dos arroubos de felicidades. Era extremamente reservado, calmo e de poucas palavras. Conversava sempre em tom de
voz baixo e não demonstrava, apesar da sua discrição, arrogância ou falta de educação. Tinha em Mundico Medeiros um
amigo, tratavam-se como se fossem irmãos e esta amizade foi
se transferindo paulatinamente para Zé Carlos, Cazuza e
Mário.
A amizade com Zé Carlos foi muito da espontaneidade e
simplicidade daquele negro de Aldeias Altas, descendente de
escravos lá das bandas de Guimarães, que brincava, dançava e
adorava as suas divindades em um animado Terecô nos arredores da Vila do Buriti. Zé Camões apesar do seu conhecimento filosófico da religião dos espíritos tinha também peculiar
interesse pelas coisas espirituais da terra, das matas, rios e
mares. Sempre quis saber quem era “légua-boji-boá”? Como
um homem como Zé Carlos, ao som de tambores, tocadas por
mãos fortes e calejadas, em um compasso rítmico e alucinante,
era capaz de transformar a sua personalidade? Tudo isso
intrigava o conhecimento científico, filosófico e religioso de Zé
Camões. As vezes em que esteve no Terecô, no terreiro de Zé
Carlos, pôde observar o rebolado de “légua-boji-boá e o encantamento de “Princesa”, uma negra altiva, irmã de Zé
Carlos, que incorporava o caboclo “Tupinambá”, que com seu
arco e flecha, protegia a mata e os seus devotos, sendo capaz de
flechar espiritualmente de forma mortal, qualquer um que
agredisse ou ameaçasse a negra Princesa ou qualquer devoto
do caboclo das matas.
Tudo isso incomodava Zé Camões e ele não encontrava explicação para este fenômeno sobrenatural, os espíritos que conhecia, eram todos pessoas conhecidas e que haviam passados
em vida pela terra. Zé Carlos também queria uma explicação
de como Francisco, um rebelde bolchevista que havia passado
pelo semiárido e inspirado um utópico movimento popular,
poderia incorporar em um homem místico e apolítico.
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Todas estas indagações eram conversadas reservadamente
entre Zé Camões e Mundico Medeiros, comentavam entre si a
evolução de Zé Carlos na intepretação na doutrina e festejavam a liberdade de expressão religiosa que acontecia na Vila
do Buriti, não havia mais necessidade da aprovação dos coronéis, do clérigo e da sociedade, todos não se sentiam mais
incomodado com o batuque dos tambores e assim Zé Carlos
podia rebolar a vontade quando possuído por “légua-bojiboá” sem precisar dá satisfação ou esconder-se nos fundos dos
quintais.
Por mais liberdade de expressão religiosa que pudesse existir
naquele lugar, chamar a divindade que incorporava em Princesa e Zé Carlos de caboclo talvez parecesse um desrespeito a
entidade espiritual. O caboclo Tupinambá na verdade se refere
a uma grande nação de índios que dominavam o litoral brasileiro. Era uma nação aguerrida e que constantemente lutavam
entre si e geralmente os derrotados eram devorados em rituais
antropofágicos. A chegada dos escravos ao Brasil, negros
africanos, que trouxeram consigo e logo incorporado à cultura
indianista brasileira, rituais religiosos, que se transformaram
em culto, onde espíritos de índios, chefiados pelo cacique
Tupinambá e sua companheira a cabocla Jurema predominavam nos terreiros e cultos dos afros descendentes. Assim Zé
Camões tomou conhecimento das manifestações que aconteciam no terreiro de Zé Carlos, e foi Princesa, com sua sabedoria
da senzala, que explicou a existência das divindades nativas e
da África mãe.
Princesa conhecia a sua história e a história dos seus antepassados, sabia informar que seus pais negros escravos, haviam
fugidos da Usina Aliança e se refugiados nas matas de Guimarães, onde viveram por algum tempo e com a revolta dos
balaios, vieram com os filhos para as proximidades de Aldeias
Altas e depois ficaram perambulando pelo semiárido até se
estabelecerem na Vila do Buriti.
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O entendimento de Zé Carlos e de Mundico Medeiros sobre o
bailado, cantorias e a transformação e mudança de comportamento observados no terreiro, só podiam ser explicado por
uma ciência que entendesse o homem, a natureza e a sua
relação com o sobrenatural, estando o homem, o mais evoluído que pudesse, como intermediário desta relação.
Majoritariamente ou quase que exclusivamente eram os homens que determinavam a religião e a ordem dos cultos, às
mulheres quase sempre em um segundo plano, comandavam
as ladainhas, exerciam a função de carpideiras em funerais ou
vestiam-se de branco durante as missas, as chamadas filhas de
Maria. Coube entretanto a “Princesa”, no Terecô da Vila, a
quebra de todos os paradigmas, e junto com o caboclo
Tupinambá, serem atores principais neste grande espetáculo
da vida.
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Peixe
borboleta

Um turbilhão qualquer se abate sobre mim
Mil destroços plainam no ar
É fulgurante traição em si
Deflorada ambição me corroendo
Não lutas por teus botões
Vejo alianças de sangue derramando
Nós não somos mais do Havaí
Peixes-borboletas
Somente escaras e lacerações em nossa união
Difícil para eu compreendê-la
Suplico, me ame, mude
Para longe do meu perfume, vicissitude
No início pétalas, agora, espinhos
Esporões novos como o meu contento
De flagrar-te me humilhando
E eu encontrando forças para libertar-me
Você foi tudo, hoje...
Sumo de você, meu sumo
Sem soslaios amargurantes
Não padeço assim
Sem sofrimentos é meu desejo
Vim buscar-te mais uma vez
Te lembras?
Os peixes-borboletas nunca se separaram

11

A Abel
Fagundes

Não sei se nada é por acaso
ou se tudo é por acaso...
Mas o acaso de Abel na Sobrames marcou-me
e a todos deixa boas lembranças.
Por um tempo, uma dúvida.
Por que um engenheiro
procurou conviver com uma agremiação
de Médicos Escritores?
Perguntei-lhe um dia e ele me repondeu:
“Foi por acaso e agora é por gosto”
Assíduo às reuniões literárias.
Comedido. Ponderado. Observador. Perspicaz.
Um monge tibetano das geraes.
Abel fez um meticuloso controle financeiro
no XXIII Congresso Brasileiro da Sobrames
Logo, integrou a diretoria, como segundo tesoureiro.
Quando me impus peregrinação,
ele me substituiu por ano e meio.
E assim, nos deixa Primeiro...
Escrevia muito, mas mostrava pouco.
Não sei o que fez com o tudo que escreveu.
Penalizo-me com a dúvida da pergunta que não fiz
não por desinteresse, nem por timidez,
mas por respeito ao silêncio do outro...
Nas últimas reuniões que frequentou em 2017,
tocou por alto na saga da sua doença.
Os sobramistas se colocaram à sua disposição.
Como sempre faço, eu lhe disse:
Espero que não precises de mim... Você sabe, sou intensivista!
Num dia de outubro, acordei pensando nele
enviei-lhe uma mensagem
e seu sobrinho retornou o zap-zap,
dizendo que ele estava com pneumonia,
internado no CTI do Felício Rocho.
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Para lá fui, mesmo sabendo que nada iria acrescentar...
Estava entubado e sedado, em Ventilação Mecânica.
No dia que iniciou o desmame do respirador,
pude estar com ele no que seria nosso último momento...
Acordado, lúcido, mas traqueotomizado não podia falar.
Logo que nos vimos nossos olhares brilharam
Não sei dizer quantas mensagens trocaram.
Ele apontou para a traqueostomia
para me informar que não podia falar.
Macaco velho, providenciei prancheta, papel e lápis.
Lápis é melhor do que caneta!
Conversamos por escrito
Senti-o animado com sua recuperação
Fez-me perguntas difíceis...
Conversamos sobre futuro, sobre vida e morte.
Eu pretendia ficar com as folhas de papel
que registraram nosso “papo cabeça”
Ele, ladino, se antecipou...
escreveu na última rodada:
“Vou guardar de lembrança. Estou muito,
mas muito feliz com sua visita”
O tempo de desmame havia se prolongado
era para ser de quinze minutos e já passava de meia hora.
A saturação de O2 em 94% e os dados estáveis
davam segurança para o prosseguir.
Escrevi por baixo:
“Então, você fica com o papel e eu com a memória”
Fez-me um sinal com dois dedos.
Entendi que ele ficaria com ambos:
o papel e a memória.
Esse momento único, agora retumba
Verte uma saliva grossa que trava o engolir.
Nas chapas de vidro de meu ego
Abel sorri.
A Sobrames encolhe!
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Prodígios dos
pés da
bailarina

A dança é uma manifestação natural do homem, haja vista que
as crianças a praticam normalmente. É uma forma de marcha
criada pelo homem, para traduzir os sentimentos despertados
pela música ou canto; no sentido musical é a relação entre o pé
e o ouvido. Dança e música estão intimamente ligadas. O
ritmo da dança é acentuadamente biológico; nossa fisiologia é
feita de ritmos diferentes e de várias ordens - cardíaco, respiratório, etc; o ser humano se expande por ritmos, porque estes
são significativos e transfiguram seu corpo, que através deles,
fala e se manifesta. A dança é uma linguagem que todos entendem. NIETZCHE dizia - "perdeu sua viagem na vida quem
nunca dançou".
Quando os primatas elevaram seu trem posterior, para melhor
visualizar o horizonte e poder fugir de seus perseguidores ou,
ao contrário, alcançar suas presas, modificações importantes e
fundamentais para acelerar a marcha e diminuir a fadiga
foram introduzidas nos pés:
1 - o talus livrou-se de suas inserções musculares e tornou-se o
centro da articulação peritalar;
2 - o calcâneo hipertrofiou-se;
3 - o primeiro raio metatarsiano tornou-se praticamente paralelo aos demais raios e hipertrofiou-se também; a articulação
cúneo-metatarsiana tornou-se, praticamente, plana, com seus
movimentos limitados;
4 - finalmente, surgiu o arco longitudinal.
Tudo ocorreu progressivamente há cerca de quinze milhões de
anos, até chegarmos ao pé atual do homem que, de órgão de
preensão semelhante à mão, se transformou em membro de
sustentação, embora guardando resquícios de suas funções
primitivas.
Surgiu, a partir desse momento, nova capacidade - a antítese,
que dá ao pé a possibilidade de, na fase de apoio de marcha,
se tornar flácido e, logo em seguida, na fase de desprendimento do solo, absolutamente rígido. É o que se vê, quando no
balé clássico, a bailarina executa o "fouetté", ou seja, a rotação
rápida e contínua na ponta ou meia-ponta da perna de apoio,
graças ao impulso dado pelos movimentos dos braços e da
outra perna. Os "fouettés" são executados em séries de 16 ou
32.
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Isto é o que ocorre na dança, normalmente no balé, quando a
bailarina, através do aprendizado longo e exaustivo, consegue
prodígios com seus pés.
Mas, evidentemente, há um tributo a ser pago, pois a dançarina exige o máximo esforço de seus pés, como também do
sistema músculo-esquelético locomotor, com a participação de
todo o aparelho estático e dinâmico do seu corpo. Este tributo
é representado pelos distúrbios de forma e função dos pés que
nos membros inferiores podem atingir índices elevados, próximos de cem por cento, com a produção de calosidades,
bolhas, quadros dolorosos ascendentes até os quadris, pés
planos insuficientes, sendo o balé clássico o estilo de dança
responsável pela maioria das lesões que, de um modo geral,
crescem com a idade e o uso das sapatilhas de ponta.
Por outro lado, se as bailarinas conseguem prodígios com os
pés, não nos esqueçamos que, por sua estrutura e função, pela
qualidade de máquina perfeita que encerra a excepcional
característica da antítese, são os pés que permitem que isso
possa ocorrer no ser humano.
Wood-Jones, estudioso dos pés, em seu livro publicado em
1945, afirmava que de todos os segmentos do corpo humano,
o que mais evoluiu foi o pé, e o Homem goste ou não, ele é sua
chancela e será através do mesmo que será conhecido pelos
demais seres do reino animal.
Certamente, o A. não poderia imaginar que em 1969, ou seja,
menos de cinco lustros após, entre estarrecido e incrédulo, o
mundo viu o Homem pisar na Lua e seu comandante, Neil
Armstrong proferir a frase - um pequeno passo para o Homem, um salto gigantesco para a humanidade.
Cabe lembrar que o homem desceu na Lua, apoiando-se nos
pés, e lá não há atmosfera, inexistem ventos e tempestades,
assim sendo, a imagem no solo lunar jamais desaparecerá!
O pé do Homem está eternizado no espaço sideral, fora do
planeta Terra!
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— Tide, venha chupar uns roletes. A caiana está cheia de
caldo.
Lembrança da infância. Nada tem a ver com o corpo estendido na mesa do necrotério, enquanto aguarda a roupa para ser
colocado no caixão. A palidez é a de um boneco de cera. Um
morto. Não é meu pai. Não o conheço.
— Mana, nosso pai não existia mais. Confuso, esquecido, em
nada lembrava o chefe da casa, provedor, guardião da moral
da família. A doença de Alzheimer não perdoa. Tenho visto
alguns pacientes que me levam a desejar o desenlace. Mas
temos que esperar. Atualmente, vem sendo discutido o poder
do homem sobre a vida e a morte. Em algumas circunstâncias
já pensei na eutanásia, mas não sou forte o suficiente para
assumir uma decisão desta amplitude. Prefiro encarar o fim
natural do pai que discutir as condições de vida que ele poderia continuar tendo. É angustiante.
— Benicio, a morte sempre me perturbou. O nascimento
também. A experiência de ver alguém chegar à vida a partir
de um estado de não existência ou, de ir a um estado de não
existência após ter vivido, mexe comigo. Sobretudo quando o
desfecho diz respeito a alguém de quem eu conheço a grandeza e a luta envolvida em sua construção.
Foi uma noite de chuva e vento forte enquanto a família aguardava o desfecho. Sem estertores, mansamente se foi. Mathilde
não derrama nenhuma lágrima. Sentada ao lado do corpo, de
cabeça baixa, o rosto parece ausente. O irmão insiste em continuar a conversa.
— Enquanto teve saúde resolveu tudo por você e agora, como
será?
— Tenho sensação de vazio, de fim de estrada. Parada no
tempo, sinto-me no limbo.
— Fala alguma coisa, Tide. Faz bem.
— Morreu vovó, nasceu Augusto seu primeiro bisneto; faleceu
papai, Noêmia está grávida, em breve nasce seu filho. Pensava
nessa alternância tão pouco inteligível que é a existência. A
vida não se esclarece.
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São cinco horas de um despertar que mal começou. Já amanhece, mas ainda não é claro. Na linha do horizonte a tênue
claridade de encontro às nuvens cria desenhos que lembram
uma cidade fantasma. Pela janela Mathilde olha o jardim
— Aristeu, telefone para Eduarda.
— Aquela do bufê?
— Sim, filho. Devemos providenciar café, chá, biscoitos, água e
um garçom. Muitos virão demonstrar sua solidariedade e
teremos que recebê-los à altura.
— Aqui fala dona Aurélia de Castro Machado. Arlindo, é
urgente.
— Meu marido acaba de falecer. Tome as providências necessárias. Quero tudo de primeira qualidade. Aqui no Hospital
Samaritano. Aguardo sua presença.
— Mãe, estamos em condições de enfrentar esta despesa?
— Benício, não é hora de pensar em detalhes.
— Mathilde, vamos em casa tomar banho, café e nos prepararmos para a cerimônia. Vista o vestido azul marinho. Está bem
de acordo. Vou ver se Adelaide pode ir até lá ajeitar nossos
cabelos. Precisamos lembrar que estaremos em evidencia. É
importante voltarmos o mais rápido possível. O enterro será às
dezesseis horas.
Horários e etiquetas me doutrinaram toda a vida. Aceitei
sempre modelos prontos para usar em cada situação. Habitueime com o sistema. Não levo em conta minhas preferências.
Nem as conheço. Parece que em cada circunstância me
desconecto de mim e ajo de acordo com as normas
estabelecidas. Sou um paradoxo. Um mundo interior vasto e
complexo com um comportamento simples, cumprindo de
acordo com o esperado. Dificilmente surpreendo. Fragmentos
da convivência com meu pai afloram em estilhaços. São retalhos que nem sempre se harmonizam – o cheiro da moagem
da cana, a procissão de Nossa Senhora do Carmo, o doce
japonês no retorno da missa.
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O ritual se processa segundo as determinações de minha mãe.
As lembranças tem o poder de fragmentar a alma. São instantes retirados de um todo, ao sabor do momento, quase sempre
sem lógica aparente. Não sei como sou. Nas poucas vezes em
que tentei ser diferente do que se esperava, senti-me inadequada.
— Benício, anote os nomes das empresas e famílias que enviaram coroas e assinale as maiores e mais bonitas.
— Não vou fazer isso, mãe. Tenho coisas mais importantes
para sentir e me ocupar.
— Pode deixar. Eu faço.
— Não poderia viver sem sua presença, Aristeu.
De repente me dou conta de que um sentimento de prazer,
burlando a minha guarda para manter a postura esperada, se
insinua no meu peito. Sempre a ler, ouvir, observar e falando
pouco, desenvolvi a arte de especular o que vai na alma. O
prazer que se instala vem de pensar que, ao longo deste dia,
não serei obrigada a sentir, nem reagir, nem providenciar, nem
me torturar. É condizente com as circunstâncias que eu esteja
chocada. O que se passa para além das aparências, ninguém
vê. Na minha mente, algo sem cor, som, nem forma, mas
atribulativa. Ouço a voz de minha mãe:
— Mathilde, fique atenta aos acontecimentos. Preste atenção.
Amanhã você se entrega a seus devaneios inúteis.
Não me iludo com disfarces exteriores. Frases e gestos se enquadram em comportamentos predeterminados, adequados à
situação. Dia informe. Não parece fazer parte do calendário.
É como uma nota fora da partitura.
— O descanso eterno dai-lhe, Senhor, e que a luz perpétua o
ilumine.
— Amém.
Padre Antonio encerra a cerimônia. A família, em alinhamento, caminha atrás do carrinho que conduz o caixão: dona
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Aurélia, a viúva e seus filhos - Aristeu e sua mulher Felicia,
Mathilde e Benicio. Noêmia não compareceu pelo adiantado
estado da gravidez.Os demais presentes, os seguem. O rumor
dos passos se assemelha a um batalhão em marcha.
A primeira vez que entrei num cemitério, ainda adolescente,
fui tomada de emoção à expectativa de pisar um terreno que
guardava corpos que eu não sabia a quem pertenceram, mas
que viveram vidas. Estavam enterrando meu avô. Agora é meu
pai, um dia serei eu. Me ocorre a substituição das pessoas ao
encerrarem seu tempo. A vida se processando continuamente
enquanto cada indivíduo é um instante. Meus irmãos terão
continuidade através de seus filhos. Eu sou semente que não
vingou. Os ciprestes não se movem, o dia está abafado. Começa
a escurecer. Uma folha cai, um passarinho voa, outro pousa no
galho para aguardar o amanhã.
— Aurélia, meus parabéns. O sepultamento de Eurico de
Castro Machado foi impecável.
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O foguete

O que relato aqui, seguiu o destino natural das coisas, começando pela magia dos encontros. Eles ocorreram em
abundancia, em número de quatro e todos numa só noite.
Tudo aconteceu, por causa de um comício, de uma banda de
música, uma prata sumida e a desilusão de um menino pobre
de sete anos.
Foi lá pelos anos 1945, na minha cidade natal, de ruas de
terra batida, onde dominava a ordem beata dos franciscanos
maiores, habitantes severos do convento do Santuário. Mas... o
fato ocorreu na esquina da padaria Rosicler, do influente
padeiro Guaraci.
Lá estava instalado um palanque de madeira, pronto para um
comício do partido PSD, contrario aos ideais políticos do meu
saudoso pai, o Rafael português, mecânico e compadre do
candidato à prefeito. Coisas do capricho do destino, fugindo
às explicações ditas racionais dos simples mortais.
O clima na cidade era de euforia do pós-guerra, marcado pela
esperança do mundo melhorar.
À tarde, fui procurado por um vizinho nosso, que me ofereceu
uma prata de 400 réis, para que eu soltasse uns foguetes no
comício da noite. Lógico que perguntei a razão dele não os
soltar. Explicou-me que não poderia fazê-lo, porque iria aplicar injeções de penicilina, em uma cliente da farmácia (cumpre-se notar que aquele era o remédio miraculoso da moda,
no mundo inteiro). A cobiça mexeu alto na vaidade e topei
soltar os foguetes, desde que ele não contasse nada para os
meus irmãos, porque éramos proibidos pelo meu pai, de lidar
com fogos de artifício.
Ao chegar da noite, fui ao local do comício, mas ainda era
cedo e ele não havia começado. Fiquei maravilhado com a
banda que já animava a festa e para o meu deleite, tocava a
música Asa Branca. Quem cantava era o famoso Luiz Gonzaga,
sanfoneiro, acompanhado pelo seu compadre Chico Paca
tocando o zabumba e outro músico, que tocava o triângulo, do
qual nunca soube o nome. Suas roupas, suas músicas e suas
danças me eletrizavam.
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Eu estava ali embevecido, quando o boticário puxou-me pelo
braço e me levou para um lugar um pouco afastado do povo,
que já se aglomerava para evento. Na escuridão da noite, ele
me deu um saco de estopa e depois sumiu. Dentro dele havia
os rojões, que eram foguetões de vara comprida e que subiam
espocando lá no céu, produzindo um estrondo bonito. Eu já
tinha visto esses fogos de artifício serem soltos e quem o fazia,
espetava o pé da vara no chão e chegava um tição no pavio.
Peguei o primeiro foguete e notei que a sua vara era bem
curta, não mais que três palmos, mas justifiquei para mim
mesmo, que deveria ser coisa da modernidade. Eu não tinha
um tição, mas no saco de estopa havia uma caixa de fósforos.
Cumpri então o mandado, porque a cobiçada e sonhada
prata, já pesava no bolso da minha calça reles, de morim
barato e suspensório de tiras de pano.
Agachei, espetei a vara curta no chão, pisei na caixa de fósforos, risquei um palito e ateei o estopim. O bicho chiou, alumiou o chão e saiu feito louco me dando uma cambota. Logo
em seguida, o danado, ao em vez de subir, correu para cima
do povo, como se fosse um busca-pé infernal, chamuscando e
perseguindo o pessoal da plateia.
Ante ao inusitado, todos fizeram um alvoroço horrível, que
nem o estouro de uma boiada, gritando, atropelando uns aos
outros, caindo e se levantando ligeiro. As pessoas vieram em
minha direção e assustado, larguei o saco com os foguetes e
dei no pé.
Quando tudo sossegou, e até os músicos tinham fugido, meti a
mão no bolso e cadê a prata? Nada, nem sinal da bendita.
Voltei ao lugar do acontecido, despistei, corri os olhos pelo
chão e lá não estava nem o saco dos foguetes e nem a minha
moeda. No palanque só havia o candidato, xingando e gritando que iria por a polícia no encalço do malandro que acabara
com o seu comício. Tremi nas pernas e de tanto medo, tive na
hora, uma crise de asma. Tirei a bombinha de Isuprel do
bolso, usei-a e logo após fiquei aliviado. Voltei a procurar a
valiosa prata, meu tesouro, mas muito preocupado, pois se
descobrissem que a autoria do delito fosse minha, eu levaria
uma surra de deixar saudades. Sentei-me no meio fio da rua
sem passeio, descansei e tentei recompor as ideias.

21

O foguete

}

Fui novamente aonde soltara os fogos, mas para infortúnio
meu e como a infelicidade tem ajudantes, uma nuvem negra
tampou o luar. Assentei-me de novo e esperei a luz voltar. Logo
que ela apareceu, vi uma coisa redonda, do tamanho da minha
prata, brilhando no chão. Ansioso, corri e levei o dedo para
apanhá-la, só que para meu desespero, o objeto era mole,
onde conclui desiludido, ser uma plasta de catarro. Triste, subi
a rua e fui para casa. A minha mãe já me esperava no portão.
Pegou-me pelo braço e pacientemente, olhando nos meus
olhos, me disse: -- Você vai apanhar, pois estava no comício! Eu
quis negar, mas estava com a roupa imunda e na minha cara,
de branco, existiam só os meus olhos. Levei uma surra e tive
que tomar um banho frio de bacia, mas fui dormir quente,
pelas varadas nas pernas.
No outro dia encontrei com o boticário e quando ia reclamar
do sumiço da prata, levei duas boas cocadas na cabeça e ainda
tive que escutar um falatório danado, por ter executado tudo
errado.
Como não houve lesões graves nos comiciandos, o caso não foi
investigado e virou pandega na cidade. Perdi a prata, a chance
de ser um herói, tudo ficou esquecido, mas o menino que
mora dentro de mim continuou por muito tempo desiludido.
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Meu
juramento

Palavra,
Prometo amar-te
E fazer de ti
Meu verbo
Prometo assim,
Traduzir, escrever e divulgar meus pensamentos
Submissos ao teu fascínio
E ser teu servo
Que a língua-mater seja minha estrela-guia
E renunciando a outro céu
Sou só teu.
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Durmo no vácuo da noite
Viajo campinas desconhecidas
Me cubro, agasalho meus pensamentos no que deveria ser
calada da madrugada
Mas o vento uiva, ricocheteia,
reverbera, diz que está lá fora e
que não consegue dormir
Assim estamos nós
Minha alma pega carona neste vento
acelerado madrugada a dentro
Me viro, respiro, adormeço e acordo
Sinto tal qual um canal, em que sonhos,
temores, incertezas, viajam velozes e
incontroláveis no turbilhão da madrugada
Que noite!
Que vácuo de vento!
Quem sou eu?
Porque estou a correr tanto neste canal de vento?
que uiva loucamente e
pede só um pouco de silêncio para repousar
seus sonhos
E vento sonha?
ou só gente pode?
Cachorro também não?
Sei não
Acho que eu só queria dormir até despertar
e nem ouvir lá fora.
Pouco me importa a direção da ventania
Não devia ventar à noite.
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Ciranda

Obliquamente,
cai a tarde.
O sol
brinca
de esconde-esconde,
acordando em mim
uma lúdica
ciranda,
enfeitando de arco-íris
os meus olhos.
... e a criança
que estava aqui?
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Após apresentar entusiasticamente cada um dos meus colegas
e chegar ao professor Delfino, estou exultante. Trinta anos se
passaram e ali está ele, ministrando novamente a aula da
saudade para a nossa turma de Medicina. Começa comparando a infância e a velhice e nem notamos que somos mais velhos agora formados, do que ele quando nos ministrou a
última aula. Ele tem oitenta anos, nós por volta de cinquenta e
cinco.
Utiliza o plural majestático e lembro-me do meu amado
Maranhão, terra da minha mãe. Ali inicia a lição de filosofia,
onde cita Platão e Sócrates e os une – apesar dos cinquenta
anos entre os filósofos – dizendo: “Muita informação deturpa
a lição.” Nos recheia com citações em latim. Permeia tanto a
semântica como a etimologia. Seu cabedal de conhecimentos é
vasto, vastíssimo.
Olhando a plateia vejo todos embevecidos, com o gestual do
velho mestre. Suas mãos em círculos, hora de braços cruzados.
E sempre utilizando pensamentos encadeados e cita a primeira estrofe de Camões terceiro e quinto versos. “Por mares
nunca dantes navegados” , “Mais do que prometia a força
humana”. E quando quer reforçar algo que julga importante,
diz: “– Cai na prova.”
Percebe-se claramente que a aula é de Poesia e Filosofia, se der
tempo; um pouco de Histologia. Pois a vida não se interrompe, ela prossegue. E ninguém morre, apenas “voltou para
casa”. São palavras dele, não minhas. Na verdade ele não está
ensinando e sim insinuando.
Sua trajetória compara os tempos onde antes o que era aula,
agora é encontro. O que era aluno, aprendiz. Professor virou
tutor ou preceptor, e sala de aula é estação. Quadro negro é
tablet. E somando tudo tem a PBL (aprendizado baseado em
problema) que ele subverte deliciosamente e cria o DBL
(aprendizado baseado em Delfino). Num só momento vem
Platão “Só aprendemos o que sabemos quando dormimos.” E
depois Rui Barbosa em “Oração aos Moços”. E fecha com
Apologia de Sócrates que é um discurso de Platão.
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Inundados que estamos de tanto saber, não percebemos que o
discurso de Delfino é linear, quiçá rotatório. Ele vai e volta.
Um madrugador intermitente, como diria Rui Barbosa. E
agora cita seu método de ensino, onde só da presença do
aluno ele dá nota dois. E exemplifica uma aluna que tirou zero
pela caligrafia. Introduz-nos Reuven Feuerstein, um
psicopedagogo e nos prova que as ideias estão aí. Basta usá-las.
E que a habilidade se adquire. Nos incentiva a estudar mais,
ler mais que possível aprender sempre.
Nesse momento estou totalmente tomado por sua verve e ela
vai e declama Augusto dos Anjos, autor de livro único. Ao fazêlo, estica as vogais. Coloca as mãos na cintura. Salta para o seu
aluno mais velho do que ele, e também cita – en passant – um
paciente com Síndrome de Down, formado em Matemática.
Circula novamente e cita a biografia de Einstein “Eu não sou
mais inteligente do que os outros, a diferença é que eu fico
mais tempo no problema.”
Sabe que não precisa usar o data show, ele é o show! Perpassa
por Confúcio e os Analectos, no capítulo sete onde fala sobre a
transmissão, não invenção, do aprendizado. Shu Er, um dos
primeiros textos que li quando aprendi mandarim. Disseca
ainda mais o cérebro de Einstein e o trabalho de Marion
Diamond, professora de Anatomia. E num salto faz várias
citações sobre a saudades, “O posto amargo do infelizes.”
E finalmente fala sobre histologia, sua matéria curricular.
Desenha, explica, tudo sobre a glia. Nos mostra como e o que
comer. Ilustra a barreira hemato-encefálica. Ali percebemos
que ele não consegue, ou melhor, não deseja terminar a aula.
São mais de cento e vinte minutos de fala ininterrupta. Cita
Pascal – meu matemático predileto – e junta com Guerra
Junqueira “Um grão de trigo abriga uma alma infinita”. E diz
que tudo está no átomo, até Cristo.
Vai desde a Cidadela de Saint Exupéry, um tratado publicado
pós mortem. Até o Inferno de Dante: bene escolta chi la nota.
E eu como devoto aluno, gravo tudo em minha memória.
Agora faz digressões sobre a acetilcolina. Estou embasbacado.
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A surrealidade toma conta de todos e não queremos que ele
pare de falar, mas precisamos disso. Delfino entra então nos
meandros de Gibran Khalil Gibran e fala sobre o trabalho. Os
vários tipos de trabalho, a ver: por obrigação, que é o imediato
e remunerado. Depois a ação, que é o que modifica o ambiente. E por último o serviço, que transforma o homem.
E sabemos que ele trabalha todos os dias, no mesmo local,
ouvimos um pouco mais de sua longa e profícua biografia e ele
diz então sobre o trabalho por equívoco, teoria de Thoreau,
em Walden. “Fui para os bosques viver de livre vontade. Para
sugar todo o tutano da vida…Para aniquilar tudo o que não
era vida. E para, quando morrer, não descobrir que não vivi!”
E ali está nosso mestre que sempre trabalhou, aprendeu sozinho se conhecendo mais e mais, teve onze filhos naturais e
nós: seus alunos e filhos medicinais.
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A liberdade

"A liberdade é o bem maior sobre a face da terra"
Liberdade é o sentimento de que o sujeito é agente ativo de
suas prerrogativas. Ele sente que tem poder de agir e de se
conduzir segundo seu desejo, seu bom senso, de acordo com
seu alvedrio.
A pessoa livre é aquela que avalia suas circunstâncias, leva em
conta suas determinações, ultrapassa sua inércia, escolhe,
implementa seu ato criativo, avança na expressão de seu valor
como ator no cenário deste mundo.
A liberdade é uma aspiração, um alento sutil que se asperge
por sobre a pessoa, dando-lhe a deliciosa sensação ilusória de
que possui um poder de arbítrio livre de condicionantes. Esse
estado de espírito é precioso. Ele implementa no sujeito a
confiança de que ele é agente ativo de facção do que for preciso para superar suas necessidades. Nesse sentido, Hegel define a liberdade como “a consciência, por parte do sujeito, de
sua necessidade”. Evidentemente, com o objetivo de vir a
superá-la.
Liberdade implica a prerrogativa do sujeito de se orientar
rumo à tomada de decisão, seguida pela atitude definitória
que comanda o curso de sua ação, no qual ele comete um feito
– o ato livre –, que é uma verdadeira obra de arte pessoal. O
requisito antecessor para assim agir é o sujeito estar apetrechado de informações que lhe proporcionam amplo conhecimento de causa.
Sabe-se que a responsabilidade moral de nossa conduta se
funda no livre-arbítrio. Mas o que é livre-arbítrio? Fundamentalmente, é uma noção que libera Deus – Javé, o Deus dos
cristãos – da responsabilidade de ter-nos criado – se é que nos
criou mesmo – tão frágeis, falhos, faltos, desamparados, desesperados e indecentes.
Dotados de uma natureza vacilante de animais sujeitos a todo
tipo de necessidades e de adoecimentos e, pior ainda, estando
condenados a viver renegando a verruma da consciência de
nossa própria morte, ainda assim, temos de nos responsabilizar moralmente pelas decisões e pelos rumos que impomos a
nossa vida.
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A concepção de que somos dotados por nosso Senhor de
“livre-arbítrio” parece uma brincadeira.
Seres de fome, de sexo, de inveja, de cobiça, irascíveis e querelantes, ávidos de dinheiro e de garantia, somos – divinamente
– convidados a negar nossa natureza e, angelicalmente, empreender escolhas virtuosas e benignas, para a maior glória de
nosso ousado Senhor.
Livre-arbítrio? Com uma natureza natural que não nos dá a
mínima confiança, em um Universo frio e opaco, vagando em
um mundo de escassez e de disputas, temos o “livre-arbítrio”
de escolher legumes na feira. Tão-só.
Nossa liberdade de escolha é apenas a de nos “espremer para
limonadas”. Entre tantos limites e contingenciamentos,
estamos compelidos a ir adiante, mesmo que seja por
colominhantes caminhos, por sendas ocultas até uma distante
estação escolhida de pouso qualquer. Ainda assim, a ilusão
de que dispomos de livre-arbítrio ajuda a lidar com os condicionamentos da vida.
Estamos condenados a exercer nossa pequena franja de liberdade ao sabor do bambalango dos fatores operantes
endógenos e externos, extraindo-lhes, sagazmente, uma resultante que nos projeta para além deles. Temos de escapar espertamente da lei da natureza: ela cria coisas novas, destruindo as coisas já estabelecidas. Para viver e ir adiante, o homem
usa sua parca liberdade, superando necessidades, contradições, empecilhos e impasses, escapando para o campo ainda
devoluto do novo e do airoso.
É nessa nova posição que ele aufere as benesses dos ares finos
de sua liberdade. Liberdade esta que é poder escapar das
peias e dos predadores, sentindo-se inteiro e gostoso, a salvo,
no desfrute de sua completude, posto em segurança. Este é um
momento transitório em que pessoa usufrui do sentimento de
liberdade pura. Estuante.
Vivemos em um mundo em que a grande imprensa tem o
eficiente poder de expressão para difundir uma propaganda
mistificadora que transforma o sujeito livre em um leitor, em
um espectador ou em um consumidor.
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A mídia tende a nos tornar, a todos, sujeitos menores, coadjuvantes ou figurantes do processo econômico, social e político.
“– Você não pode perder... Você vai ver o... É uma oportunidade imperdível... Estamos promovendo especialmente para
você...” E lá vem enganação: “– Abra mão de sua liberdade de
escolha daquilo que o sustenta e daquilo que o constitui. Abdique de sua autonomia e mergulhe no festim de nossas ofertas e
de nossos espetáculos sem fim. Aliene-se e sinta-se pertencente
à grei de nossos associados. Afinal, vivemos para diverti-lo.
Deixe de ser um você minúsculo e passe a pertencer ao clube
das coisas e dos seres fantásticos e espetaculares. Será divertido
e bastante alienante.”
Em prazo médio, a mídia não sustenta pessoa nenhuma. A
diversão em moto-contínuo tem o discreto charme de afastar o
indivíduo de seus próprios cuidados.
Trata-se de uma proposta difusa de dispersão do sujeito de
seus interesses, impedindo que esse se empenhe na construção
daquilo que lhe falta: no estabelecimento de sua consistência
como pessoa que se sustenta, do modo que lhe convém. A
mídia e a publicidade não cuidam de seus interesses básicos.
Ao contrário, estão a serviço de outros, grandes, que precisam
de sua anuência e de sua pecúnia para se manterem lá, nos
largos espaços do poder constritor de sua liberdade pessoal.
É necessário e justo acautelar o cidadão para só ceder parcela
de sua liberdade, desde que obtenha um intercâmbio valioso.
A rigor, troca-se liberdade por coisas que são convenientes e
sustentadoras.
Entre as patologias sociais do uso da liberdade está a difusão
de falsas crenças, a divulgação de superstições, de ignorâncias
e de pseudociências. Obscurantismos, fanatismos,
fundamentalismos também se utilizam da permissividade do
Ocidente para incitar ódios e a acirrar ânimos. A propagação
das condutas ilegais e a exposição permanente da população a
atos de perversidade gratuita, bem como a divulgação de
crimes hediondos, guerras, matanças, decapitações mostrada
ao vivo pela televisão são exposições a que estão sujeitas as
pessoas e que as maltratam e as estupidificam.
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Sabe-se o poder de contaminação que tem sobre a população
imatura e propensa ao mal a expressão pela mídia de atitudes
eivadas de maldade e de irracionalidade. Delinquentes, personalidades mal-conformadas, pessoas impulsivas, agressivas,
ávidas de um momento de publicidade tendem a conduzir-se
segundo os maus exemplos a que ficam expostas.
Se a brutalidade e o escândalo que a mídia exibe tem, em
princípio, o nobre propósito de informar e de esclarecer o
público, funcionando a má notícia como um adversativo que
coíbe a má conduta para a maioria da população, uma pequena parcela desta tem, na exibição detalhada desses atos condenáveis, exemplo e estímulo para fazer igual ou pior. Imagens
degradantes instruem sujeitos com iguais propensões.
Não há dúvida de que é preciso coibir e combater
acirradamente o mal, onde quer que apareça, esbatendo todas
as suas formas de manifestação.
Por fim, é bom lembrar que a liberdade traz, em si, uma
volúpia de controle. Livre, leve, solto, o cidadão, muitas vezes,
busca restabelecer a relação de subordinação ao outro, para
sentir-se seguro. A liberdade, quase sempre, faz o sujeito sentir-se largado, em queda livre, no vácuo da vertigem de não
saber o que fazer de si.
Explica-se assim o porquê de milhões de pessoas livres se
lançarem, espontaneamente, em redes de captura do sujeito. O
fumo, a droga, o jogo, o sexo, a comida, o vício, a compulsão,
as quadrilhas e as seitas religiosas são excelentes dispositivos
que restringem, violenta e definitivamente, a liberdade das
pessoas, desviando suas trajetórias de vida, de maneira
inapelável, para um rótulo: viciado, obeso, bêbado, drogado,
fanático, crente, bandido.
O excesso de liberdade, muitas vezes, desvirtua e perverte os
homens. Vivemos em uma sociedade que nos granjeia o supremo bem: a liberdade. No entanto, o Ocidente é lasso e permite
que psicopatas abusem de sua liberdade gerando, pelo excesso, uma ensandecida patologia da liberdade.
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A liberdade não pode dar vezo a que o individuo descometa
em suas prerrogativas como sujeito e nem exorbite seus desejos, atropelando o direito dos demais.
Assim a liberdade de cada cidadão deve ser escoltada pela
justiça, fazendo vigorar a boa ordem dos vários componentes
da vida social.
Toda liberdade excessiva tem que ser severamente coibida. Só
assim os finozinhos ares da liberdade podem ser aspirados em
plenitude por cada um de nós.
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Acordei do outro lado do mundo, um lado que sequer pensara
em querer conhecer e que se apresentou a mim de maneira
surpreendente, a partir de um convite para representar a
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores SOBRAMES no XI
Congresso da União de Médicos Escritores e Artistas
Lusófonos UMEAL, em Macau, na China.
Uma oportunidade singular que conquistou de imediato meu
pensamento. A partir de então, esforços foram concentrados
para a empreitada, levando na alma e no coração cada
sobramista que confiou na dedicação e no trabalho executados
com alegria durante 26 anos como membro da Regional SP,
presidindo-a por duas gestões consecutivas até chegar à honrada função de presidir a SOBRAMES.
Enquanto penso nos caminhos que me levaram ao oriente,
ouço a música suave que percorreu os caminhos que eu também percorri e que continua registrada em minha memória
neste despertar do terceiro dia em Hong Kong. Um alarido
cheio de viço nas conversas que atropelava transeuntes (onde
turistas afoitos deslumbrados buscam o melhor ângulo para
fotografar a beleza ofuscante da cidade) deixava passar o doce
som da flauta de bambu e da cítara, que se instalaram como
lembrança recorrente em meus ouvidos.
Rapidamente concluí que deveria deixar de lado as fotografias
para viver cada momento que se apresentava aos meus sentidos na grande cidade, pois tudo era demasiadamente encantador e merecia ser fotografado, mas eu não conseguiria registrar as imagens de tudo e perderia as sensações que aqueles
belíssimos dias ensolarados poderiam oferecer cintilando
templos com suas majestosas escadarias e pontiagudos arranha-céus espelhados e jovens.
Descansei das lentes da câmera para aproveitar o enlevo da
brisa soprando entre alamedas coloridas de pequenas flores,
enfeitando o percurso cotidiano de todos os que passam apressados ou praticam o Lian Gong em parques e praças, como se
o tempo também se movimentasse devagar, debalde o trânsito
intenso e veloz das largas avenidas.
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Há um mistério quase fantástico nas pessoas e nas grandiosas
construções e edifícios. Sinto-me pequena criança extasiada
com um mundo mágico, cheio de cores fortes e vibrantes que
remetem à riqueza e opulência de imperadores e símbolos
tradicionais da cultura chinesa.Quase inacreditável olhar ao
redor e ver letreiros luminosos escritos em vermelho e dourado, cintilantes como os meus sonhos da última noite, onde a
emoção tornou-me submissa ao seu comando e pude adormecer agradecendo aos céus por estar vivendo um pouco de tanta
beleza.
Acostumada aos diferentes jeitos e ao comportamento cultural
da nossa gente brasileira, um povo resiliente, criativo e cheio
de valor que sempre tenta se adaptar ao que se oferece como
realidade, encontrei-me invadida por tradições milenares
robustas e presentes em todos os cantos de uma cidade espetacular, que só me pareceu possível de ser bem administrada em
sua exuberância e grandeza graças à disciplina e à tradição
encontradas em todos os lugares por onde passei.
Movimentos suaves, olhares inquietos e doces, gentilezas surpreendentes e uma etiqueta genuína, polida e cheia de respeito, fazem parte das relações interpessoais aqui nesse lado do
mundo.
Descobertas que têm sido marcantes e vão se inscrevendo como
inesquecíveis. Nos próximos dias, Macau acolherá os congressistas. Certamente será um desdobramento da experiência
sensorial que se descortinou magnífica assim que meu relógio
deu um salto de quase doze horas para me apresentar um
maravilhoso mundo novo.
Tudo me faz crer que muitos outros sobramistas aqui deveriam
estar a viver o fantástico experimento de estar no lado oriental
do nosso mundo, irmanados com Médicos Escritores de língua
lusófona. Que Macau traga consigo grandes e felizes acontecimentos para a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores
SOBRAMES, fazendo valer cada minuto da difícil adaptação
de fuso horário, que faz sentir vontade de almoçar quando é
uma hora da manhã e de dormir às treze da tarde, mas também traz a sensação de que tudo será precioso no lado do sol
nascente. Sigamos!
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Era amor. Era uma dor diferente, assim, de média para grande, se é que me entendem. Para todos os efeitos, a dor firme e
forte. Não era a perda de um parente, de um amigo, de um
colega de trabalho. Era o fim da velha fidelidade canina, uma
coisa difícil de explicar, um sentimento de afeto mais legítimo
do que o de algumas pessoas que eu cria fossem confiáveis. Já
fui mordido por gente inúmeras vezes.
Outro dia mesmo, enquanto me fazia uma visita, um cunhado
(cunhados sendo cunhados) vociferou que criar animais de
estimação é uma babaquice, um completo absurdo, pois, eles,
os bichos, aumentam sobremaneira a emissão de carbono para
a atmosfera, além de representar um gasto supérfluo às famílias, movimentando um mercado pet de milhões de reais, bláblá-blá, blá-blá-blá. Queria que Lola o mordesse na canela,
mas, ela não mordia ninguém. Nesse quesito, era mais civilizada do que eu.
Estou de brincadeira. Eu gosto do meu cunhado. Faz mais de
20 anos que estou pegando a irmã dele. Estou só tentando me
acalmar, me recompor para continuar escrevendo. Esta é uma
curta história de sofrimento, dentre tantas do corolário humano. Há mais tristeza que felicidade, isso é fato.
Todo mundo carrega uma desgraça a tiracolo para jogar na
roda e impressionar os convivas. Os seres humanos são dramáticos. Não somos como os cachorros. A gente gosta de florear
as coisas, de criar comoção, de desfilar os percalços, como se
eles fossem exclusivos. As dores são todas iguais, só mudam de
endereço.
Acabo de chegar do pet shop. Lá, fui informado pela veterinária responsável pelo estabelecimento que Lola, a cadelinha,
personagem assídua das minhas crônicas, tinha morrido.
— Como assim, “morreu?”, eu quis saber, abilolado, aturdido,
pois ela aparentava gozar uma saúde de ferro. Era a morte me
pegando com as calças nas mãos. Moça, por favor, não chore,
eu pedi, com a voz embargada, louco de vontade de chorar
junto.
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— Ataque cardíaco, ela disse com o rosto ensopado.
— Como assim, “ataque cardíaco?”, eu pensava que isso era
uma particularidade dos seres humanos.
Enquanto acariciava Lola morta sobre a bancada, palpei, com
minúcias, cada centímetro do seu corpo já enrijecido, para me
certificar se havia ou se não havia algum sinal de ferimento,
um hematoma, uma fratura, indícios de maus tratos. Isso é
horrível, a gente desconfia das pessoas até nessas horas.
Lucubrei que ela pudesse ter caído da maca ou ter sido eletrocutada, acidentalmente, durante a secagem do pelo. Sei lá.
Quanta bobagem. Há muita criatividade e liberdade de expressão, em matéria de se conspirar. Apesar do sofrimento e
da comoção coletiva dentro do pet shop, eu estava sendo eu
mesmo, ou seja, aquele homem de sempre: centrado, aparentemente calmo, racional e capcioso, uma verdadeira lástima.
No final das contas, o que mais eu podia fazer senão aceitar,
resignar-me frente as explicações fornecidas pela veterinária?
Apesar de ser um animal jovem, Lola tinha sofrido um mal
súbito, enquanto tomava banho. Um piripaque. Começou a
babar, ficou ofegante e… Pimba! Uma arritmia. Um infarto,
provavelmente. Quem diria: os cães também enfartavam.
Esses bichos só faltavam falar mesmo, pois, enfartar eles já
enfartavam. Tava ali a comprovação do fato. Apesar do fatídico
e inesperado transtorno que acometeu a minha tarde, paguei
a conta e parti. Claro: se eles eram tão inocentes quanto pareciam ser, não fazia o menor sentido que eu não os remunerasse. Era o trabalho deles. Não eram muito bons em dar más
notícias, isso não, porém, era o trabalho deles. Aceitaram a
grana com olhos inchados e sorrisos de constrangimento.
Consolei a minha companheira da forma que eu dei conta,
nunca fui muito bom em acarinhar. Catei os trecos da Lola que
estavam esparramados pela casa, guardei-os num depósito
para, quem sabe, um dia, perdê-los.
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Não chorei, mas, fiquei triste, tão triste, que decidi escrever
esse texto, uma espécie de tributo, não para Lola, uma
cadelinha branca da raça “lhasa apso”, o animal mais feliz,
dócil, brincalhão e adorável que conheci na vida, mas, àqueles
que, melhor do que eu, entram de sola nos sentimentos, a
ponto de amar os animais como se eles fossem alguém da
família, às vezes, cometendo os excessos de que falou o meu
querido cunhado.
São essas as mesmas pessoas sensíveis que amam os amigos, os
parentes (inclusive, os cunhados), um emprego, uma planta,
um livro, uma banda de rock, um artista famoso do cinema,
um desconhecido que pede ajuda.
Lola não era apenas uma cadela. Era o amor latindo dentro de
casa, como se a alegria fosse durar para sempre. E todos nos já
sabemos que isso, simplesmente, não é possível.
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A FLOR
Amanhã, amor, imersa em mágoa e pranto,
Serei só, só dor, pulsando em desencanto...!
Sem me olhar, você voará bem depressa.
Uma parte de mim dirá: “Amo tanto...!”
Outra parte exigirá: “Jamais peça!”
Mas depois, amor, mais nada! C’est La vie”!
Tudo passa. Irei desfolhando, ao sabor
Do vento, minhas pétalas, bem aqui.
E você voando, efêmero e fútil.
O beija-flor sem a flor é um beijo inútil.
Você partirá, não sentirei rancor.
Das velhas entranhas da terra emergi,
Minhas filhas buscaram sol, noutro polo...
Perfume, cor, vida, morte, previ.
Terminando o ocaso de agonia e dor,
Sentirei visceralmente que vivi
O domínio da paixão, eterna flor...!
Pois perene é o jardim, e eu, amor.
O BEIJA-FLOR
Amanhã, amor, no preciso nem dizer,
Não estarei com você como estou hoje.
É, vou esquecer você completamente,
Não permitirei que entre em minha vida,
E que nada reste além da despedida.
Mas hoje, amor, é você quem eu mais quero,
Porque você veste o manto do mistério,
Porque me agrada conquistar você.
Juntos faremos as coisas mais gostosas,
Tudo lhe darei, serei como quiser...!
Mas depois, amor...mais nada! A vida passa,
E eu passarei por você com indiferença,
Num vivo contraste do que hoje eu sou.
Pois é assim que a vida me pertence,
E é assim que as coisas são para mim.
Eu vivo com horror da continuidade,
Não quero laços, apego, intimidade,
Prefiro o faz-de-conta no amor...!
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Giram ponteiros do relógio e um tempo é mudado.
Não faz marcas nem leva pesos, apenas passa...
Deixa lembranças e experiências somando alegrias e dores
que criam evolução na alma, desmancham conceitos e preconceitos na mente, abraçando afinidades reconhecidas entre os
processos do querer bem e do apreender o sim e o não.
Soma o tempo, as ilusões inconsistentes expondo à fragilidade
humana cicatrizes equivalentes à profundidade dos golpes
necessários à aprendizagem.
Frente ao espelho, a nudez crua revela a verdade do tempo e
testa a coragem da aceitação de si. O tique - taque do relógio
relembra o nascedouro. Faltará apenas o abraço que ampara
para mudança de casca.
Em meio à meditação, um terremoto doce sacode a cama:
abraços s beijos repetidos fazem do coração uma caixinha de
música e confirmam o ganho maior da vida: netos, sementes
que falam e garantem a sua continuidade no tempo infinito.
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Logo que me formei, fui trabalhar em Sabará como empregado da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Entre nossas
obrigações, atendíamos pelas manhãs no ambulatório da
Santa Casa e também aos doentes internados na enfermaria.
Logo que assumi, topei com o paciente caquético e encarquilhado que já se encontrava internado há algum tempo. A
radiografia de tórax revelou várias infiltrações localizadas nos
ápices pulmonares.
Minha suspeita foi de tuberculose pulmonar, mas o paciente
não apresentava escarro para a pesquisa do bacilo de Koch.
Recém-formado, com a ciência na cabeça cheia de filigranas,
decidi submeter o paciente ao lavado brônquico. Fui pessoalmente ao posto de saúde localizado na Alameda Ezequiel Dias
para agendar o exame. Na data marcada, acordei cedinho, fui
ao hospital e com a ajuda do Irineu, enfermeiro espadaúdo,
colocamos o paciente e uma cadeira de rodas no meu
fusquinha e rumamos para Belo Horizonte. Estacionei defronte ao posto de saúde e o levamos diretamente à sala de exames
na cadeira de rodas. Fomos atendidos por uma enfermeira
que nos orientou a colocar o paciente sentado em uma
banqueta. Logo a seguir, ela iniciou o procedimento.
Nesse momento, observei, com pavor, que as pupilas do paciente se dilatavam assombradamente. “Parada cardíaca”, pensei. Imediatamente, afastei a enfermeira e comprimi o tórax
do paciente notando aliviado que as pupilas voltavam a se
contrair. Foi um grande susto para todos, principalmente para
a enfermeira que passou a vociferar e a me xingar: “Seu maluco! Trazer esse moribundo para morrer aqui na minha frente.”
Então, voltamos com o paciente para a cadeira de rodas e
saímos disparados pelo corredor, com o rabo entre as pernas,
sendo seguidos pela enfermeira que não parava de nos insultar. “Seus malucos, irresponsáveis, malditos, sumam daqui.
Não me apareçam nunca mais.”
No caminho de volta, fiquei remoendo com meus botões:
chega de academicismo, deixa de ser bobo. O que você vai
fazer é iniciar o tratamento para tuberculose e danem-se as
aulas teóricas e as veleidades diagnósticas. Assim fiz. Em poucos dias já se notava a melhora do quadro clínico. O paciente
passou a se alimentar muito bem e a ganhar peso.
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Entretanto, permanecia acamado em virtude da anquilose dos
joelhos. Solicitei ao Agostinho que me desse alguma orientação a respeito. O Agostinho era médico muito competente e
fez, para que eu visse, uma manobra que consistia em estender
as pernas usando certa força para tentar desencarquilhar o
moribundinho.
Diariamente, os enfermeiros praticavam a manobra, apesar da
dor que o paciente apresentava nesses momentos. Aos poucos,
a anquilose foi cedendo e o paciente ganhando corpo e disposição, até que começou a deambular, andando pela enfermaria
e até ajudando na limpeza e na arrumação das camas. Depois
de certo tempo, recebeu alta para continuar o tratamento em
nível ambulatorial. Finalmente, dei-o por curado. Às vezes, eu
cruzava com ele pelas ruas de Sabará. Sempre ele me fitava
com o olhar pingado revelando a gratidão que sentia por
mim.
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Numa epifania de vida,
Nunca por mim vivenciada;
Vejo a alegria dos seres a minha volta,
Num baile que celebra a volta das chuvas.
Os casais de sabiá procriam,
E alegram os humanos, banhando-se nas piscinas de cimento;
Um dia surge um imenso teju, de sua toca vizinha,
Revelando seu bordado negro, cintilante ao sol.
Ao longe vemos gargantas de arrecifes no oceano,
Que ganham vida durante as marés baixas;
Piscinas no meio do mar, cheias de vida e peixes,
Homenageando minha amada,
senhora dessas ilhas imaginárias...
Bandos de galos-de-carnpina, currupiões, graúnas, periquitos,
Até um pica-pau nos visita;
E como prenúncio do que se aproxima,
Também se multiplicam escorpiões, lacraias, aranhas
e pequenos insetos.
Como no centro do paraíso,
também existe a árvore da sapiência,
No cajueiro, surge a Boa constrictor,
escondida entre os galhos;
Que de início assusta, mas logo revela sua natureza pacífica,
E comendo da fruta proibida, ouvimos um canto distante.
Do alto do castelo vermelho,
Ressoam murmúrios de um povo desaparecido;
Dunas gigantes avermelhadas,
E ate uma esfinge ganha forma na praia.
Dos sambaquis, ressurgem cachimbos e memórias,
São versos do Livro Vermelho, entoados no modo lócrio;

Ad mortem festinamus...
Vita brevis breviter in brevi finietur...
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A felicidade é um bem coletivo. A felicidade individual é
egoísmo e, sobretudo, egocentrismo onde apenas um usufrui
daquilo que pertence a todos. Ela não existe e nem é
alcançada porque, se assim o fosse, haveria um lugar determinado onde ela se encontraria e lá se iria comprá-la ou pegá-la.
Está presente quando se tenta construí-la através de ações que
levam, invariavelmente, ao sucesso. Ela não está onde há o
insucesso, a incompetência, a desorganização e a indisciplina.
Seria incoerência se pensar que o prejuízo provoque um estado de felicidade.
É uma sensação plena de satisfação, de enlevo, de ascensão
que dissolve a tristeza e o dissabor. É a sensação de que se
atingiu o tudo, o píncaro, a meta programada ou além disto.
A felicidade feita através de dores, doenças ou perdas é um
arrebatamento fanático de se sublimar as desgraças como
motivo de crescimento espiritual ou religioso, deixando o
lógico pela dogmatização do incerto.
Não se pode confundir sensação de bem estar com felicidade.
Um paciente, com muita dor, sente bem estar após aplicação
de analgésicos; não significa que ele está feliz. Está melhor.
Poder-se-ia até afirmar que a felicidade é utópica, uma vez que
ela não é perene. É momentânea ou passageira ou ocasional;
dissipa-se com o primeiro dissabor, donde se conclui que
quanto mais feliz maior a chance de melindres e mais fugaz se
torna ela.
É um bem coletivo porque é uma obrigação governamental
dar condições de vida com qualidade e com dignidade a todos
os povos, independente de etnias, religião, crença e
partidarismo.
Repito e enfatizo: felicidade individual é egoísmo, mas, sobretudo egocentrismo onde apenas um usufrui de algo que pertence a todos. Nenhum nível social ou cultural compra a felicidade, mas, ela pode ser construída a partir dos sonhos de cada
um e do empenho em realizá-los. É um contágio benfazejo
que deveria estar sempre em forma de epidemia.
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Há pessoas que se sentem bem com a felicidade alheia e invejam, de forma sadia, este estado de plenitude; são os desprendidos que entendem que ela é plena e tê-la não significa dividi-la com outrem e ficar com uma menor porção.
Há outras pessoas que se sentem mal e invejam, conscientemente, querendo este estado de forma exclusiva para si, sem
ter feito o menor esforço para construí-lo, achando-se únicas
merecedoras e que os outros não têm este direito.
Querem exclusividade. São os usurpadores que esperam tomar
aquilo que foi construído com seriedade. Tê-la não é renunciar a um pedaço dela para dar a outrem, não é se despir do que
é seu para cobrir um outro santo.Não se divide o indivisível.
Se ela fosse ou estivesse em forma de epidemia, todos os seres
humanos seriam donos do mesmo cabedal, sem fracioná-lo,
mas, aumentando a força de algo que se agiganta ao ser somado com os demais.
A felicidade pode ser construída a partir dos sonhos de cada
um e do empenho em realiza-los. O sonho é um embrião de
um projeto. Amadurece-se este sonho, tiram-se as arestas,
medem-se os prováveis desacertos, divide-o, teoricamente, com
outras pessoas, esperando-se críticas construtivas ou contrárias
e, enfim, arma-se de coragem para realizá-lo envidando todos
os esforços para o acontecimento desejado.
Quanto maior o empenho, maior a rapidez de ter a felicidade
para usufruto; quanto mais preguiçosa e demorada for a realização mais longe fica o prazer de possuí-la.
A elasticidade dela varia de acordo com a multiplicidade do
projeto. Sonho amplo, felicidade maior. Sonho pequeno,
felicidade sem expressão. Portanto, cabe a cada um o tempo de
tê-la para o próprio bem. Quanto mais ambicioso for o sonho,
maior o projeto e maior a satisfação da construção.
Realizar um sonho é perder uma ilusão, contudo, ganhar uma
certeza do bem realizado.
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A noite cai trazendo no colo
as estrelas com olhos de prata.
Anunciam a riqueza do momento vindouro.
O dia foi intenso,
vasto de brincadeiras da infância lasciva.
Teve a pipa, a finca, a pelada,
o pião e o nego fugido.
Foi como a Passárgada de Bandeira
sem as prostitutas e a mesa do rei.
Mas teve a alegria, a amizade e
a roda dos sonhos impossíveis.
Depois à casa para o banho,
os deveres da escola,
ouvir pelo rádio a novela de Jerônimo.
A seguir, a mesa posta para o lanche.
À sua cabeceira senta-se meu pai que,
naquele momento, queria contar-nos uma estória.
Estória que não passava de uma só.
A única que sabia contar.
A única que valia por mil.
Aquela ouvida na infância,
agora com emoção renovada,
como se fosse outra.
Nós outros na cadeira disputada
para ficar-lhe mais próximos.
O encanto remoçava o recontar.
E lá ia ele medindo palavras e pausas.
Afinado nas falas, trazia para o presente
as personagens da estória.
Tudo parecia verdadeiro.
Zir conseguia matar os leões
e retirar-lhes as cabeças
para a construção do castelo.
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(Sim, sua moradia era feita de cabeça de leões).
Cavalgava o muro de pedras.
Esporava-o para fortalecer-se,
tanto os braços quanto as pernas.
Depois, o cavalo aprontado
no campear do deserto insólito.
Preparava-se para a luta contra os opressores.
Lá vinha ele, lança em riste,
golpes certeiros e força hercúlea.
Vingava parentes feridos ou mortos
na ignominiosa perseguição.
No encanto de ouvi-lo,
ia-se um par de horas.
A história, infelizmente, findava tão absorvidos estávamos!
E a noite estava apenas começando...
Muitos sonhos viriam
e nas décadas vindouras.
Sua História traria no âmago
a aspiração maior do Homem:
O anseio por liberdade.
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(Per)oração
materna

VAI MEU FILHO, andarilho
vai devagar, se tens que ir
depende de começar – tal o comer e coçar.
E não vás nadar tão longe
e nem tão forte a jogar.
Não brinques demais com mulheres,
a vida não é só carnaval.
Olha a noite com cuidado
as luzes são falsas, e a alma
da noite é feita de breu.
o meu pai dizia, e repetia,
Quem dá aos pobres empresta a Deus
- sê caridoso sê prestimoso
pois perde quem tudo quer
e um olho grande dá azar.
Não chames o danado, não fales ao diabo
e quando o diabo se atirar,
a ti te atires ao pés de Deus.
VAI MEU FILHO, às mãos
De Deus, pois Deus dará
Que cada qual colhe o que dá
- se foi assim que o quiseste
e se é assim que o frio vem,
Deus dá a roupa que convém
e o futuro, Deus proverá,
por tudo isso eu vou rezar.
A vida sem Deus é de mistérios
- um caminho perdido
e a quimera partida
e a quem semeia o vento
a tempestade vem, que aperreia,
se assim não foi que bem te fez
foi o bom Deus que assim quis.
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VAI MEU FILHO, se é
de cada qual o mundo em que vive
ouve em surdina a luz do teu coração
o murmúrio da vida, tornado clarão.
É um cantochão, são vozes do céu,
um cantata - ausculta essa voz
em meio à névoa que se adensa
no bradar das multidões.
Não sigas as más companhias
E a política, pois se é política,
e cada qual marcha para seu igual
aí não é, que se ata nem desata.
O grito uníssono é gerador de monstros
Os Bush(s) Saddam(s) e dragões
- respeita Jesus e Mahatma Gandhi
e os muitos mortos anônimos
cuja voz reboa na boca dos heróis;
acata respeita aceita a pequenez
dos que teimaram em sobreviver
no medo e no silêncio.
VAI MEU FILHO, sê cauteloso
não fabriques a mãe solteira
e não vás casar por lá.
Os olhos das mulheres furtam, na cor
não trazem a paz, traem o amor.
Ondulantes, serpentes elas são
medusas, na pele com textura de seda,
escondem asperezas, fascinam
e só sabem enganar,
têm dentes cortantes, na boca felina
a mordida assassina, da boca que canta
chamados ardentes, não só aguardente
travos amargos que ficam depois.

49

(Per)oração
materna

}

VOLTA MEU FILHO, neste dia
como num dia de teu aniversário
- o bolo eu faço, e os salgadinhos
de camarão como (gostavas);
pensei até no teu presente, qual
soldadinhos de chumbo (tua paixão).
E se careces uma boa roupa também,
recortarei a roupa usada - corto aqui
conserto acolá (esta foi do tio
que é meu irmão, e vai te dar).
O São João já vem, e fogos não tenho
Olha as estrelas, pede ao Papai
Noel que, no Natal que vem,
Trará o presente de te alegrar.
Para casa não tragas a incerteza
Da luta pugnaz da vida renhida,
ou nada que não foi dado a ti.
Aparece meu filho, volta agora
eu quero te dizer - olá! Vai tudo bem!
VOLTEI MINHA MÃE, a remirar
e absorver os teus cabelos brancos
diadema de prata que só se vê ao longe
quando se quer ouvir uma canção antiga
chamada saudade, composta por ti
- quando calada gestavas teus sonhos
e gastavas silêncio...
tuas obsessões, religião, contradição
preenchendo a solidão.

De bem longe eu venho,
das emoções e do pensamento
que me iam chegando persistentes,
por instantes, dono do tempo,
cruzando como sempre o caminho
só, do teu filho.
Rio (1998) / Teresópolis (2003)
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A uma garça
semipura

Por detrás das pálpebras
meus olhos te vêm...
bela, trêmula
Passeio minha língua
entre os teus lábios;
eriço a penugem,
uma garça pousada em minha cama...
leve, úmida
Deixa que na penumbra
eu me esconda
dentro de ti...
pétala, flama
Permita-se ser meu refúgio...
secreto, profundo
Conceda-me o prazer
de habitar o teu seio
e que aqui jamais me encontrem,
jamais me perturbem...
ofegante, mais bela
E quando,
depois do amor
aqui eu estiver descansando
que apenas você me acorde
e que seja (indispensavelmente) com suspiros...
serena, semipura... querendo mais amor.
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momento
errado

Isso todo mundo sabe: Não há nada melhor do que fazer a
coisa certa, na hora certa; usar a palavra certa, na hora certa e
também no lugar certo. Mas todo mundo também sabe, que
não há nada pior que fazer a coisa certa na hora certa, usando
a palavra errada; só da confusão, e que confusão.
Próximo é uma palavra muito comum e, por sinal, muito
usada por todo mundo e em todo lugar. Próximo d’aqui,
próximo d´ali, o próximo ano, o próximo Natal, o próximo
pagamento, o próximo emprego, o próximo casamento, o
próximo tratamento. O próximo passeio, o próximo aniversário: o próximo é infinito, etc., etc., e etc.
E assim vai por aí, e sem fim com o próximo, para o próximo
capítulo; o próximo conto ou o próximo caso, que é contado
assim:
Algumas pessoas vivem com o próximo, de segunda a sexta, de
10h30 às 15h00; vivem simplesmente com o próximo.
É o caso da Filomena, que trabalha no caixa de um restaurante, de segunda a sexta. Trabalha ali, para receber o pagamento
do pessoal que almoçou e que está na fila, esperando a sua vez
para pagar. Quando um termina, Filomena fala logo: o próximo. Terminou e ela fala logo: o próximo e assim é o dia a dia
da Filomena. Quando alguém termina, ela grita logo o próximo. E fica assim, com o próximo, entra dia e sai dia, entra
semana e sai semana, da mesma maneira, sem mudar nada,
com o próximo.
Um dia, ela falou com próximo que ia pagar: Vou me casar no
próximo ano e a pessoa pergunta: Filomena, por acaso você
vai se casar é com alguém que trabalha aqui no restaurante?
Filomena responde: Não. Vou me casar com o Deraldino, ele
não trabalha aqui e, por sinal, no momento está desempregado. Por enquanto, está fazendo uns bicos por aqui, por ali e
assim vamos arrumando uns trocados a mais. É melhor assim
do que ficar sem fazer nada e ficar pedindo dinheiro na rua.
Enquanto isto, ele está em busca de uma coisa melhor.
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O tempo passa mais depressa do que se esperava. Vem de novo a
Filomena a falar: Vou me casar no próximo mês, e quando chega
o mês e a semana, ela fala: meu casamento vai ser no próximo
sábado.
E vai falando com um e com outro. Quando chega alguém e
pergunta: Onde vai ser mesmo o casamento, Filomena?
Filomena responde: o casamento vai ser lá no meu bairro, numa
Igreja que fica próximo onde moro. E ela continua falando:
Depois do casamento vai ter uma recepção para os convidados,
no salão que fica ao lado, à nossa direita, bem próximo da Igreja.
Durante o casamento, os conselhos do padre, falando, explicando e advertindo que casamento é coisa muito séria. Séria mesmo! Não é só “rala rala” não: tem que ser assim, tem que ser
assado, tem que ser um só para o outro, tem que obedecer rigorosamente o 9º mandamento: nada de ficar aí desejando a mulher do próximo, viu Seu Deraldino. E felicidades para vocês e
para os próximos que virão.
Terminado o casamento, os cumprimentos na saída da Igreja.
Mesmo. Fila formada, e de um em um, eles vão recebendo os
cumprimentos, abraços beijos, desejos de muitas felicidades era
o que não faltava.
Como em tudo e em todo lugar, sempre tem alguém mais curioso
do que os outros, querendo saber de tudo, ou de quase tudo. E
resolve perguntar: Vocês vão viajar? Imediatamente, Filomena
responde: Claro! É claro que vamos. Filomena esperava que a
curiosidade do convidado tivesse terminado por aí. E o curioso
que saber mais ainda: Vocês vão para onde? E me desculpe a
minha curiosidade, mas é porque eu gosto de saber de tudo o
que acontece no casamento, para que eu possa contar para quem
não veio. O jovem casal, muito educado, no momento, responde:
Não se preocupe, nós entendemos a curiosidade das pessoas,
então respondendo o seu desejo, nós vamos para um lugar que
fica próximo à cidade dos pais do Deraldino. Está claro? Bem...
Claro não está! Mas simplesmente o curioso não teve mais coragem de perguntar mais nada, nem mesmo onde fica a cidade
dos pais do Deraldino. Teve que simplesmente se contentar com
a resposta dada pela Filomena.
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Mesmo antes de terminar a festa, eles, Deraldino e Filomena,
despediram de todos e se madaram. Tinham que pegar o
ônibus para ir ao lugar da Lua de Mel, que omitiram nome.
Mas vai dar tudo certo. Chegando na rodoviária do bendito
lugar, procuraram um hotel, que no plano ficaria próximo à
rodoviária. E deram sorte que encontraram. Fica tão próximo,
que nem precisou de um menino para ajudar carregar a bagagem, que não era tão grande assim. O Deraldino, rapaz novo e
forte, se encarregou de levar tudo: Jogou as coisas nas costas e
se mandaram para o Hotel.
Logo logo chegaram ao hotel. Hotel mesmo, não era. Era mais
uma simples casa de hospedagem, que costuma receber pessoas que estão viajando e, por acaso, passam por aquele lugar.
Mas como estava tudo conforme programado: ser barato, não
ter luxo, tinha o que era mais importante e necessário no
momento, “ser barato”.
Precisamos economizar, falou Filomena. Vamos ficar só uma
noite. Vamos economizar. Economizar no inicio da vida, para
quem é pobre, é muito importante e não é nada fácil. Viemos
aqui simplesmente para satisfazer um desejo nosso: Ser a
Primeira vez.
Primeira vez tem que ser especial por que depois é a mesma
coisa, no mesmo lugar para sempre. Depois não muda mais
nada. Depois vira rotina. É simplesmente cumprir: o que é dia
é dia, o que é noite é noite e mais nada.
Chegando à casa, que não era mais do que um confortável e
barato hotel, como esperado. Encontra-se uma casa com a
porta fechada.
O jovem casal olha assustado, diante da situação jamais esperada, principalmente para aquela primeira vez. Aquela primeira
e sonhada vez. Estava sendo simplesmente uma aventura. Olha
para um lado, para o outro, para baixo e para cima quando
vêm uma plaquetinha com as inscrições “Aperte a campainha,
por favor. Obrigado”.
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E assim o Deraldino o fez, obedecendo as ordens da Filomena.
Nesta hora, a responsabilidade é do Deraldino e não da
Filomena.
Chega à porta um homem, já com cabelos grisalhos, simpático
e educado. E diz: Boa Noite, meu jovem casal, que seja bem
vindo À NOSSA Hospedagem. Meu nome é Tobias, estou às
ordens de vocês. Mas como vocês estão com pouca bagagem,
imagino que estão querendo um quarto de casal por apenas
uma noite. Estou certo? Falou o Tobias. Eu tenho um quarto
que vagou agora a pouco, vocês são de sorte. Vão se hospedar
nele. Vocês podem se sentir a vontade. E continua falando:
Vocês vão ficar no quarto que fica próximo ao banheiro, lá no
final do corredor. E caso necessitem de mais alguma coisa. Eu,
estou às ordens lá na porta, é só chamar. Uma Boa Noite para
vocês.
E para lá foi o jovem casal localizar o quarto. Ao chegar, quando viram o quarto, Filomena ficou decepcionada. Eles queriam um lugar barato, sem nenhuma riqueza, mas também não
era aquela pobreza que estavam encontrando, falou Filomena,
por ser a primeira vez. A culpa é sua, Deraldino, com esse seu
bendito lugar, próximo da cidade dos seus pais. O que tem a
ver a nossa Lua de Mel com a cidade dos seus pais. Falou
Filomena, e Filomena falou brava. Tudo bem, querida. Em voz
mansa falou Deraldino: Você tem toda razão. Primeira vez,
tem que ser uma coisa melhor. Falou assim o Deraldino, mais
para acalmar a Filomena, e também com medo de tudo terminar por ali, mesmo antes de acontecer qualquer coisa melhor.
Chegando ao quarto, preparam tudo antes de começar realmente a Lua de Mel: Toalha no buraco da fechadura da porta,
que dar para o corredor, pois a porta não tinha chave. Verificaram bem a janela que dar para rua, para poder ter a certeza
que iam ter uma noite tranquila. Tinha que fazer isso mesmo.
Na frente do quarto, o corredor, do outra lado, a rua. A gente
em Lua de Mel não pode ficar exposto aos curiosos do lugar,
próximo da cidade dos pais do Deraldino e, também, do
curioso que queria saber para onde a gente ia viajar.
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Até que enfim estamos sós. Deraldino falando para Filomena:
Estamos no nosso quarto, então podemos começar agora a
nossa Lua de Mel, e assim falou o Deraldino para a Filomena e
realmente começa a Lua de Mel do jovem casal Deraldino e
Filomena. Sem a preocupação de que hora ia terminar.
Tinha apenas uma tolerância até às 11h00, para não pagar
outra diária.
Mas tudo bem. Pelo que está programado para ser feito, vai ser
feito tudo sem faltar nada, e ainda vai ter tempo de sobra para
uma relaxada, antes de ir embora.
Os dois no quarto. Brincadeira para lá, brincadeira para cá.
Beijos e mais beijos, abraços, “rala, rala” como disse o padre, e
mais tudo de uma verdadeira Lua de Mel. Esses são os preparativos para o próximo passo. Cada um na sua posição correta.
Mas num certo momento, o Deraldino, já cansado de tanto
movimento e quase sem respiração fala: Filomena, meu bem.
Minha querida. Terminei.
E Filomena imediatamente gritou: o Próximo!
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Noite feliz

Da. Maria costurando suas fantasias e fantasmas
Um chamado para atendimento domiciliar às 22hs., no dia 24
de dezembro; suspirei fundo pensando em não ir, mas no
íntimo sabia que poderia ser um pai, uma mãe de alguém
desesperado, em uma noite branca.
Entrei no apartamento 33, limpo e discretamente decorado
natalino, cheiro de baunilha e pinho no ar; entrei na penumbra, desejei um feliz natal.
Uma idosa vestida de preto com a cuidadora, portadora de
doença de Alzheimer; um mundo desconhecido à ambas.
Uma estranha com uma estranha. Com um olhar seco, onde
esperava ver uma lágrima e não encontrei-a.
Interrompeu o silêncio, uma ligação de Miami, dos filhos ao
Caribe, "Nouveau Sea Cruise", dizendo à técnica que acendesse
os castiçais, ligasse o som em o Tannenbaum e a envolvesse em
seu chalé violáceo preferido e dissesse que mandavam um
beijão.
Olhei seus olhos; foi uma mirada no vazio e vi dor e gratidão,
onde segurei suas mãos que apertou- me espasmodicamente,
dizendo sem parar ecolálica: “a camisa foi costurada” , “a
camisa foi costurada”, “a camisa foi costurada” ... numa repetição ritmada e irritante, mãos no ar, cozendo sem parar, em
movimentos infindáveis.
Compreendi que havia sido chamado para acompanha-las na
noite manjedoura, onde a luz do poste ao longe através da
janela semiaberta era a estrela guia descorada. Bateu o cuco 12
vezes. Foi servido uma fatia de bolo marrom e branco, preferido dos filhos, e um espumante barato, frio.
Vislumbrei o meu futuro, o de milhares de seres sós, em mesas
natalinas enfeitadas com esmero; senti a solidão humana em
meio a 7 bilhões no planeta. Vi com nitidez a limitação da arte
e da ética da ciência médica, refletida na sordidez desumana.
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Na cena exposta, eu a vi costurando nossas vidas, em movimentos ritmados e infindáveis, sem mesmo uma peça tosca e
rota nas mãos. Fechei a porta, respirei enfim aliviado o frescor
da noite e vi uma coruja no poste de concreto em frente.
As luzes brilhantes e coloridas da rua refletida nos vitraux.
Senti no corpo e na alma o peso da vida e da finitude, da
realidade cinzenta. Ao entrecruzar com o primeiro passante
desconhecido, desejei-lhe do íntimo um Feliz Natal!
P.S. Já antevia que ao chegar atrasado à ceia familiar, seria
submetido aos olhares críticos de todos, exceto da minha
amada, um olhar fugidio, cúmplice e incondicional de amor,
onde eu procuraria abrigo.
Retardei o passo ao andar nas irregulares calçadas curitibanas,
rumo ao carro estacionado e cantarolei "Noite Feliz", sozinho,
na noite colorida, que eu sabia agora ser cinza.
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Repouso

Ao pôr do Sol eu te encontro
Junto às folhas da árvore verde
Os pingos da chuva eu recolho
Nas tuas mãos eu os entrego
Pra sanar atua sede.
Contra a força dos ventos o tempo eu vigio
E sopro uma leve brisa pra te refrescar
E diante da ameaça de um relâmpago
Eu me transmuto em para-raios
Mas não o deixo te machucar.
E preparo o céu pro teu sono
Armo um arco-íris pra repousar
Apago a luz de cada estrela
E cubro com um véu o brilho da lua
E me deito toda nua
Pra o teu sono velar...
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A cura

Hoje, com mais de trinta anos de exercício da medicina, quanto menos parecer médico, melhor. Não porque não ame e
respeite a minha profissão, mas porque já não tenho a mesma
ideia do que significa o binômio saúde/doença, e, principalmente, não vejo mais o ser humano, o ente aflito que me procura, do mesmo modo.
Estou cada vez mais distante da ideia ordinária e tradicional
de como um médico deve ser. Estou também cada vez mais
longe de interpretar a enfermidade como algo simplesmente
ruim. Agora sou capaz de entender a enfermidade como um
regime reeducador para um sistema que ultrapassou limites.
Uma via de cura, afinal.
A organização primordial está na alma humana, o corpo
apenas responde por afinidade. Na grande maioria das situações, são os conflitos anímicos que determinam as patologias.
O papel do corpo é quase sempre coadjuvante. Dá trabalho
chegar até aí, encarar o desconhecido que a psique (alma)
representa, mas de que outra maneira pretendemos "curar"
alguém?
A "cura" do corpo, apenas, não é duradoura. A doença cede
aqui, reaparece ali, muda de nome e endereço, mas permanece. Pior, se aprofunda. A medicina do futuro, que já vislumbro
em meus estudos e projeções - quântica, se chamaria? - precisará ir fundo na alma humana, entender sua linguagem. Foi
encontrando a minha própria alma que descobri a alma do
outro.
Em tempos atuais, com tanta pressa e imediatismo, nos satisfazemos, enfermos e curadores, com uma prática meia boca.
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Sub-missão

Submissão, submeter-se, obedecer sem nenhuma reação não é
próprio da espécie humana.
Mecanismos são disparados para conter essa ação sobre o seu
eu, seu ego, sua alma, que podem ter diferentes graus de
temporalidade e intensidade, bem como de sentido (para si
ou para fora).
Pessoas espontâneas e as crianças, de um modo geral, tem uma
resposta pronta, imediata, quase impulsiva, que faz o agente
que impõe a submissão retroceder, ou aumentar a pressão. A
energia gasta e liberada pode ser intensa, mas é descarregada
e não gera perdas posteriores.
Pessoas mais controladas podem usar parte da energia dessa
reação de modo contínuo, tentando assimilar a condição
imposta, ou racionalizar saídas para evita-las como alternativas
e/ou enfrentamentos dialogais, ou com base em argumentos
lógicos que a protejam dessa imposição.
Quanto à intensidade da reação existem limites
imponderáveis, quando se observam reações catastróficas,
visíveis na história da humanidade recheada de guerras, batalhas e contendas, que ceifaram muitas vidas. A intensidade
voltada para si também pode ser destrutiva e pior que a morte.
É a anulação de sua própria individualidade. Esse tipo de
indivíduo em nada se parece externamente com os famosos
“zumbis”, mas internamente não poderiam ser mais semelhantes.
Perderam-se os parâmetros de individualidade. Socializou-se
demais, passou a ser parte de uma massa disforme de entes
que são conduzidos passivamente para um destino não escolhido e de alternativas apagadas. Segue por uma estrada sem
paisagem. Um estado de estupor, vigil; um paradoxo da vida,
apesar da morte; um estado de decomposição dos elementos
que estruturam a alma.
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Por outro lado, há a pressão: algo ou alguém que se impõe. De
onde vem essa força e como ela se constitui? Na maioria das
vezes ela é concreta, sensível e avassaladora, mas há outros
tipos, muitas vezes abstrata, disforme, impessoal, indetectável.
Essa, talvez, seja a maior dificuldade de se escapar de suas
garras. Muitas ocasiões, ou circunstâncias, foram propícias
para sua construção, como uma quimera, um quebra-cabeça,
que ao final se mostra assustador, ou determinante de uma
posição de esquiva, ou simplesmente de aceitação conformista.
Para uma solução terapêutica invocamos a razão - nem sempre
acessível de imediato, muitas vezes nebulosa, obnubilada,
submersa, intocável à luz meridiana. Precisa de ajuda, uma
outra razão externa, para o apoio contínuo e sistemático.
Eliminando as aparas, cicatrizando feridas, fortalecendo
energias intraduzíveis para a massa corpórea vigente, assim
atua a razão. Medicação bem dosada. Ou pode intoxicar! Será
necessário cuidado, pois em excesso torna-se forte aliada da
pressão, que era só externa, e transformar a solução, a cura, em
uma ilha inabitável de si mesmo. Incomunicável, alheio, indiferente: um outro lado da mesma moeda. Que apesar de moeda, não tem valor nenhum!
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PABLO
RUIZ
PICASSO

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) nasceu em Málaga, Espanha, no dia 25 de outubro de
1881. Filho do pintor e professor de desenho José Ruiz Blasco e de Maria Picasso y López,
logo cedo mostrou seu talento para as artes. Seus primeiros desenhos representavam
touradas. Mudou-se com a família para a cidade de A Corunha, onde o pai foi contratado
como professor.
Em 1896 sua família se muda para Barcelona, onde Dom José aluga um estúdio para o filho.
Nessa época, o jovem pintor se rodeia de um grupo de artistas e literatos, entre eles os
pintores Ramón Casas e Santiago Rusiñol, com quem se reunia no bar Els Quatre Gats.
Nesse mesmo ano, sua tela “Primeira Comunhão” é aceita pela Exposição Municipal de
Barcelona. O quadro “Dois Patos” é enviado pelo pai para uma exposição em Málaga,
recebendo o primeiro prêmio do pintor.
Em 1897 Pablo Picasso ingressa na Academia Real de San Fernando, em Madrid, mas logo
depois abandona as formas tradicionais da escola e volta para Barcelona. Em 1900 vai a Paris e
passa a adotar o sobrenome da mãe. Em 17 de fevereiro de 1901, seu amigo Carlos
Casagemas se suicida com um tiro na cabeça, após tentar assassinar sua amante Germaine,
uma dançarina do Moulin. Sensibilizado pela morte do amigo, Picasso rompeu com o
colorido de suas pinturas e entrou na sua fase azul (1901-1904). São dessa época: “A Morte de
Casagemas” (1901), “As Vendedoras de Flores” (1901), “Self- Portrait” (1901). Com 21 anos
voltou para Barcelona onde buscou o apoio da família. Pintou “La Vie” (1903) e “O Velho
Guitarrista” (1903) e “Celestina” (1904), entre outras.
Em 1904, Picasso se instalou definitivamente em Paris e alugou um estúdio no Baleau Lavoir,
no alto de Montmartre, local conhecido pela vida boêmia. Aos poucos se libertou da fase
azul melancólica e entrou na “Fase Rosa” (1904-1906). Entre noites regadas a vinho e
mulheres fez grandes amizades, mas nada que o tirasse da pobreza. Passou dois anos sem
vender. Conheceu Fernande Olivier, seu primeiro e grande amor. Nessa fase os temas
principais são as figuras de circo e as mulheres. São desse período: “O Jovem Arlequim”, “O
Moço com Cachimbo” e “A Família de Saltimbancos”, todos de 1905.
Em 1906, Pablo Picasso começou a trabalhar em “Le Demoiselles d’Avignon”, onde as
formas geométricas eliminam a profundidade espacial. Uma obra com diversas influências,
entre elas, a arte africana, ibérica e elementos de El Greco e Cezanne, era o inicio de uma
nova fase, e mm companhia do pintor Georges Braques, deu início ao “Cubismo”, onde
prevalecem os motivos totalmente fragmentados.
Além de pinturas, Pablo Picasso também trabalhou em centenas de litografias, cerâmicas e
esculturas. Casou várias vezes e suas produções artísticas estavam sempre ligadas a cada novo
relacionamento. Em 1961 iniciou sua última relação sentimental com Jaqueline Roque e se
retirou para o Castelo de Vauvenargues. Em 1968, com 87 anos, produziu em sete meses,
uma série de 347 gravuras, retornando a temas como o circo, o teatro, as touradas e o
erotismo. Seus 90 anos foram comemorados com uma exposição especial no Museu do
Louvre, em Paris.
Pablo Picasso faleceu em Notre-Dame-de Vie, em Mougins, na França, no dia 08 de abril de
1973. Dois dias depois, foi enterrado no castelo de Vauvenargues.
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Escritor

“Todos os bons livros assemelham-se no
fato de serem mais verdadeiros do que
se tivessem acontecido realmente, e que,
terminada a leitura de um deles,
sentimos que tudo aquilo nos aconteceu
mesmo, que agora nos pertencem o bem
e o mal, o êxtase, o remorso e a mágoa,
as pessoas e os lugares e o tempo que
fez. Se conseguires dar essa sensação às
pessoas, então és um bom escritor.”
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