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A (OUTRA) GRANDE ARTE
 Apolinário Ternes

AS ARTES CLÁSSICAS FORAM SETE. A música, a dança, a arquitetura,
pintura, escultura, o teatro e o cinema. Agora, no século 21, teriam sido
reconhecidas outras 4 virtudes da criação.

A leitura ficou de fora. Ou subentendida no espaço da literatura.
Talvez, no ritmo em que vivemos, passe a ser a mais nobre de todas as
artes. Na contramão de tudo, pois leitura exige silêncio e solidão, cogito
que ela deve se tornar instrumento eficaz para salvar almas e pacificar
mentes. A leitura – e o livro – vivem os padecimentos dos excessos. Há
muita coisa para ler, mesmo que textos reduzidos a mensagens curtas
em celulares apressados. Livros demais e excesso de autores. Nunca se
publicou tanto livro quanto agora. Nunca tantos serão jogados ao lixo
quanto nos dias atuais. É, de novo, a sociedade do excesso, do descartável,
do líquido que se desmancha no ar. Talvez, como reconheceu determinado
crítico, tenhamos hoje mais escritores e autores do que leitores. Na área
do livro, vivemos igualmente a superabundância, o barateamento, a
produção de má qualidade.

Neste mundo de excessos de produção, a cultura virou produto
supérfluo. Na verdade, o que temos é a estética do lixo, do bizarro, do
grotesco e do agressivo. O delicado, cultivado e pensado, isto é, refletido
e ponderado, estão fora das artes de hoje. Da música à arquitetura, da
pintura à literatura. O que temos, quase sem exceção, é a explosão do
exibicionismo, da arrogância, da incontida e efêmera vulgaridade. O reino
da mediocridade, daí advém o cansaço espiritual e a exaustão emocional
de que padece boa parte da humanidade. Vivemos todos sob a gangorra
da emoção. Que nos desequilibra e nos impõe ritmos que se conflitam
entre si, impedindo o mínimo de serenidade exigido para que o espírito
flutue, contemple, celebre.

Nestes cenários exauridos, o espírito humano só encontra quietude e
comedimento na leitura. O processo da leitura, como disse Platão (que
nada escreveu), é próprio para a recuperação plena dos sentidos. Há
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milhares de livros escritos sobre a leitura, infelizmente esquecidos hoje.
Eminentes escritores produziram, ainda no século passado, livros
memoráveis sobre a vida intelectual, o do padre Sertillanges é um deles.
(É Realizações, 2012). Publicado inicialmente na França, em 1934, é um
manual para o aprendizado, contendo orientações para a vida do espírito,
e da disciplina que a cultura exige, inclusive de métodos para a aquisição
de hábitos indispensáveis para o enriquecimento da mente. É antigo, mas
luminoso e impõe leituras repetidas.

A primeira e mais essencial de todas as práticas para que a leitura se
torne o nosso instrumento de aprendizado, é tornar a leitura um momento
de prazer intelectual. Com horário predeterminado, local apropriado,
silêncio à nossa volta e dentro de nós. Ler exige ambiente, talvez um
certo cerimonial. Evidentemente, não podemos ter ao lado a televisão ou
celular, tornando-nos reféns permanentes de um mundo que nos invade
selvagemente. A primeira condição para a leitura é o isolamento. A leitura,
contudo, ensina e propicia as condições para que nos protejamos dos
apelos da vida. Silêncio e leitura são sinônimos. Leitura é o caminho para
as grandes travessias. É o mundo – de gênios da escritura – à nossa
disposição. Borges disse que se existe um paraíso, este deve ser uma
biblioteca.

O que deve conter uma biblioteca e como aprender a ler? Uma
biblioteca deve conter o que fomos capazes de escolher no vasto mundo
dos livros. De hoje e de todos os tempos. Excluindo o que se publicou no
último meio século (quase tudo lixo), a seleção se faz naturalmente.
Obviamente, guardamos zelosamente muito lixo. É preciso aprender a
descartar o que juntamos indevidamente. O descarte deve ser feito muitas
vezes ao longo da vida. De cinco em cinco anos, de preferência. Os que
ficam, a cada seleção, constituirão a ‘nossa’ biblioteca da vida. Quanto
mais vivermos, menos livros teremos nas prateleiras. É o melhor sinal
para reconhecer que estamos no caminho certo. O da pureza intelectual,
das grandes obras, dos autores definitivos. Dos livros que temos o prazer
em revisitar, sempre que desejamos conversar com pessoas inteligentes,
como achamos que somos, indisfarçavelmente.

Ler é uma das mais sagradas tarefas do ser humano. Em tese, ler
preserva a nossa humanidade. A oração é um patamar da fé, a leitura o
trampolim para o conhecimento. E conhecimento impõe, acima de tudo,
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humildade. As pessoas que leem não gostam de falar. Ao contrário,
silenciosas, conversam com os livros e estão permanentemente disponíveis
para a celebração da conversa. Ouvem melhor, com mais amplitude.
Não estão apressadas em dizer o que sabem; antes, de ouvir o que não
sabem. Estão num patamar mais elevado, de natural e admirável
dignidade.

O que ler?  Nunca identifiquei em mais de 60 anos de leitura, um
único livro que discorresse sobre o que ler. Existem os cânones, os
clássicos, os premiados, os indispensáveis, mas não existe um manual
referencial. Harold Bloom, um dos mais sérios críticos de literatura dos
Estados Unidos e autor de vasta e erudita obra sobre a literatura mundial,
tem “O Cânone Ocidental”. Portentoso livro sobre os maiores autores
dos tempos modernos, de Shakespeare em diante. É uma recomendação
para leituras de toda uma vida. Existem outros muitos “50 livros”
recomendáveis, 501 livros que precisam ser lidos, clássicos recomendados
por autores como Ítalo Calvino e até uma coleção de quatro livros (As
obras primas que poucos leram), organizada por Heloisa Seixas (Record,
2005), que é quase um catecismo para cristão em qualquer idade. Acima
de todos, a História da Literatura Ocidental, de Otto Maria Carpeaux
(Editora do Senado, Brasil, 2008). Apenas os quatro livros de Otto Maria
Carpeaux, com quase cinco mil páginas, são um roteiro de leitura para
duas ou três gerações. Enfim, os livros acima serão capazes de tornar
prisioneiro de livros de primeira qualidade qualquer cidadão do século
21. É o melhor já produzido nos últimos cinco mil anos. Um passaporte
para o paraíso, de qualquer religião até hoje inventada.

Lê-se de tudo: filosofia, ciências, teatro, poesia, história, espiritualidade,
física quântica. Leem-se autores de todas as idades, de Sócrates a
indianos, de Buda a Cristo, ainda que ambos nada tenham deixado escrito.
O livro é um universo aberto, em permanente construção. É a energia do
mundo. O relato do passado. A reflexão do presente. A antecipação do
futuro. A escrita ainda é a maior invenção de todos os tempos. Depois
que começamos a falar, só a leitura nos é de utilidade máxima para a
evolução da mente, da imaginação, das sensibilidades. Do humano, enfim.

No futuro, em locais que lembrarão os monastérios da Idade Média,
as pessoas cultivadas cuidarão dos livros como a maior preciosidade da
humanidade. Será, ainda, o instrumento essencial para que o homem não
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desperdice sua humanidade em projetos mirabolantes de tecnociência,
da robótica e de viagens interestelares. O cérebro humano, portanto,
jamais será superado pela inteligência artificial, incapaz de produzir um
único poema ou um capítulo de ficção científica. Dia haverá, ainda, que
ler será tão importante quanto rezar. Deveríamos preparar nossa mente
para este dia, sempre mais próximo de nós que a vã filosofia possa
desconfiar. Boa leitura. Seja rigoroso, só leia o que o cérebro e a mente
recomendam como digno, oportuno, necessário. A arte da leitura será a
Grande Arte do século, ainda que seja paradoxal e possa ser surreal para
muitos. Para poucos, contudo, é o Grande Início, a Passagem para a
Essência, a conexão mística.
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CARLOS ADAUTO VIEIRA, nascido
em Lages( SC)  a 26 de março de
1933, aos dois anos já estava em
Floripa, onde viveu, estudou e
aprendeu a escrever com a picardia
dos Manézinhos.

Começou a advogar em Joinville
em 1957 e escrevendo para os
jornais locais.

Presidente do Conselho Municipal
de Cultura de Joinville durante
dezesseis anos, foi co-fundador da
Academia Joinvilense de Letras, do
Grupo Cordão, em cuja revista
escreveu em todos os números.
Colaborou na criação da Feira de
Arte e Artesanato, no Festival de
Dança, no Clube do Cinema, Criou
e foi seu primeiro presidente da
Associação Catarinense de
Escritores.

Incansável na dedicação à Feira do
Livro, conseguiu realizá-la há dez
anos atrás com o precioso concurso

CARLOS ADAUTO VIEIRA

de sua amiga Sueli Brandão.
Motivo da sua eleição para
Presidente de Honra do Instituto
Feira do Livro de Santa Catarina.

No período, publicou quatro livros
– Aos domingos, cônica; Crônicas,
Europa sem programa; Saborosas
estórias de Charles D’Olénger; além
de matéria esparsa em revistas e
coletâneas literárias, ganhando
alguns prêmios literários.

Por força da pressão da ditadura
de 64, adotou o pseudônimo de
CHARLES D´OLENGER, lutando
contra ela.

Fundou a Academia de Letras e
Artes( ALASFS) de que é Presidente
de Honra, Vice-Presidente.

Cronista do jornal  A Notícia há
sessenta anos.Como advogado e
jurista, escreveu teses sobre direito,
sendo a principal delas, aprovada
na XI Conferência Nacional da
OAB,  Advocacia prerrogativa
constitucional, que se tornou o
artigo 133 da atual Carta  da
República.

Recebeu homenagem na 10ª Feira
do Livro. Na Maçonaria, o título e
medalhão Destaque da maçonaria
catarinense do Gob/SC.
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DILEMA
 Carlos Adauto Vieira

QUANDO VIU A NOTÍCIA nos jornais, riu-se. Fora-se aquele que mais
prejuízo causara à sua carreira política. Já não era sem tempo.
“Inexplicável acidente de trânsito vitima o deputado federal, recém-eleito,
irmão do governador. Há  suspeita de que provocado. Uma bala de 45
atravessou a porta do motorista.”

.  .  .
PUBLICAMENTE FIRMARA-SE com o prenome: Osvaldo.

Desnecessária qualquer outra identificação. Nem prenome, nem
sobrenome. Todos o conheciam como Osvaldo.

Sentou-se, nervoso, com o cigarro pendurado nos lábios, daquela
maneira toda sua. O cigarro ficava ali, cai não cai, apagado ou queimando
sozinho. Era um traço da personalidade, apêndice imposto, porque
Osvaldo não fumava pelo prazer de tragar, mas de trazer o cigarro nos
lábios, daquele jeito, sempre.

A traição o magoara mais, muito mais do que a derrota em si.  Não
se podia conformar. Perder estava bem, embora estivesse permanecido
invicto até então. Era do processo político. Mas ser traído pelos
companheiros, pelo partido, a mando dos chefes e do governador, era
insuportável.

O peito ficava oprimido. Sentia uma imensa angústia. Uma vontade
de fazer uma coisa indefinível. Chorar, gritar, bater, matar, sumir.

Sentia-se zonzo.

– Como não se apercebera de que eles fariam isto?  Miseráveis... !

Por que não se prevenira e nem fora prevenido pelos amigos da
equipe? Burros, burros...!

Agora era tarde, mas Osvaldo passava em revista todos os momentos
da campanha. De nenhum poderia ter a suposição, sequer, de que seria
traído. Não houvera, no transcorrer da sua propaganda, o menor ato de
hostilidade do partido, dos chefes, do governador. Até os adversários o
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respeitavam e reconheciam o seu direito à vitória. O jornal oficioso –
impresso, gratuitamente, na gráfica oficial – lhe dera cobertura e o seu
diretor, na sua sessão humorística, a única que ainda mantinha leitores,
fizera alusão a sua vitória:

– Ironia? Aquele “Pudim de cachaça”... Era bem capaz... !

Ademais, os 98 diretórios mantiveram os compromissos. Percorrera
os municípios; travara conhecimento com os chefes políticos, conversara
com cabos eleitorais. Estavam de pé os acordos até a véspera da eleição.
Soubera, através de telegramas, enviados por pessoas da mais estrita
confiança, não se ter verificado a menor alteração até o encerramento
da campanha. Viera para a Capital tranquilo, certo da vitória, de que,
desde logo, começou a jactar-se.

Mais de setenta mil votos, vocês vão ver... Fanfarronava.

De maneira que ninguém seria capaz de esperar. Ninguém! Embora
ele soubesse, por experiência própria, que eleição, também, se ganha no
dia; ou se a perde.  Na Capital, política por todos os cantos, os comentários
fervilhavam sobre os resultados da apuração. O seu caso era o mais
comentado.

– Osvaldo não se elege. Fica para primeiro suplente.

– É? Garganteou tanto...

– Ralaram o homem. Uma safadeza...

Sim, fora ralado pelos maiorais do partido que, à última hora antes do
pleito, através de telegramas, emissários e pessoalmente, fizeram pressão
sobre os diretórios, os chefes políticos, os cabos eleitorais para não
descarregarem a votação em Osvaldo.

Alegavam que ele já estava eleito...

Uns poucos resistiram, dando os votos e garantindo a segunda
suplência para a Câmara Federal. Soubera, no decorrer da apuração, ter
o Governador empenhado a sua influência pessoal e administrativa para
derrotá-lo.

– 2º Suplente. Simples suplente. Que interessava isto?

Como suplente ficava sujeito ao partido, aos Chefes, ao Governador.
Só assumiria a cadeira, se estes quisessem. Se deixassem, esta era a
verdade! E, na Câmara, “teria de calçar pelo número”, na expressão
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vulgar do Governador, referindo-se ao seu caso, quando uma vez teceu
comentários à sua rebeldia no partido, que começava a ficar incômoda.

Iam-se os seus projetos. Tinha preparado com sua equipe,
cuidadosamente, o lançamento da sua candidatura ao Governo Estadual.
Pretendia enfrentar as duas famílias que, desde antes de trinta, vinham
dominando a política no Estado, a ponto de – praticamente – se revezarem,
a cada eleição, no cargo de Governador. Iria insurgir-se contra o presidente
do partido e o Governador, os quais desejavam fazer de um sobrinho de
ambos, o candidato. A grande votação esperada – mais de setenta mil
votos – confortaria a sua pretensão. Por outro lado, com inteligência,
incluíra na sua campanha o slogan: Osvaldo em 65!

A reeleição era segura e o credenciaria.

Sustentaria a sua pretensão.

O resultado adverso e inesperado, entretanto, mudava todos os planos.
Pior, fazia por terra todas as suas esperanças políticas.

Osvaldo viera de baixo, criando a sua oportunidade para ser alguém.
Filho de uma lavadeira e de um pai que mal chegara a conhecer.

– Que possibilidades teria de subir?

A sua inteligência política, sob todos os aspectos, dera-lhe o caminho,
justificando, plenamente, para a sua consciência, todos os atos, mesmo
os mais inescrupulosos, mas que o faziam ter a sua oportunidade. Vendera
jornais, como tantos outros guris, vivos ou mortos no anonimato. Engraxara
sapatos, inclusive de figurões políticos com quem, mais tarde, andaria
junto ou a quem combateria. Porém jamais, desde quando pudera, deixara
de frequentar a escola, menos para aprender, do que para se munir de
um diploma, portar um título. Obtivera três: o de contador, o de economista
e, já como deputado federal, o de advogado.

Em qualquer das escolas distinguiu-se, mas pela militância política –
verdadeiro sacerdócio – atuante, combativa, que lhe ia permitindo carreira
rápida, embora à sombra daqueles que, agora, nas recentes eleições, o
viriam trair.

Vereador, fora o líder da sua bancada, porta-voz do prefeito,
preparando-se para substituí-lo, pois a sua candidatura se tornou
irreversível ante a impossibilidade de outro nome no partido com coragem
para enfrentar as responsabilidades de uma prefeitura falida.
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Assumiu-a. Perspicaz, maneiroso, astuto (vivo, como se diz hoje),
obteve as graças do Presidente da República e recebeu vários empréstimos
federais, com que – forçoso é dizer – pode lastrear a sua administração
e financiar a sua campanha, da primeira vez que se elegeu deputado
federal.

Os prefeitos anteriores a Osvaldo, desde a ditadura, eram simples
chasques dos partidos e péssimos administradores. Sem esta imagem,
representou, para eleitorado da capital, com ressonância pelo interior, o
exemplo do administrador, do político voltado para a solução dos grandes
problemas coletivos.

Abriu ruas e avenidas, calçando-as; criou grupos e escolas
secundárias, ginásios gratuitos, fazendo-os funcionar normalmente;
disseminou postos de saúde, consultas, dando-lhes toda a assistência
médico-farmacêutica; pôs água nos morros e bairros pobres, instalando
torneiras públicas; levou energia elétrica ao interior e às praias do
município, dando maior conforto àquelas populações; asfaltou uma estrada
circular à ilha, dando início ao turismo planejado e iniciara a construção
de um viaduto, ainda inacabado, e obra muito necessária, no dizer de seu
assessor de imprensa.

Nesta base e mais ou menos nestes termos se fazia a sua propa-
ganda política por toda a parte.

Na qualidade de prefeito, com inteligência, bafejo de figuras
destacadas e o dinheiro dos empréstimos, foi convidado a visitar a Europa.
Foi recebido pelos prefeitos de Madri, Lisboa, Paris e Berlim Ocidental,
tendo ido, também, ao setor socialista em visita informal. Para agradar
os comunas nacionais. Manteve conversações com políticos
internacionais. Deu entrevista a jornais, revistas, televisões e rádios. Foi
filmado.

A sua equipe, habilidosamente, dava o máximo de divulgação a todos
os passos de Osvaldo no exterior, canalizando, assim, impressionante
carga publicitária para a sua campanha. Além disso, bem coordenada a
publicidade, fazia crer ao homem simples, ao homem de rua, que Osvaldo
era personagem de um conto de fadas.

– Dizer que este rapaz começou vendendo jornais e engraxando
sapatos, hein...? E amendoim torradinho, acrescentou outro.

De grande efeito eram cartões postais, enviados aos chefes políticos
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e aos cabos eleitorais, aos amigos e aos conhecidos, aos quais sempre
reafirmava estar obtendo larga e proveitosa experiência para a
administração pública.

Na volta, longe de ficar quieto, conduzindo os negócios municipais,
saiu pelo interior do Estado a fazer conferências e a manter contatos
com prefeitos, chefes políticos, cabos eleitorais, fazendo sua viagem pelo
Velho Mundo render muito, graças a sua vivacidade. Render a tranquila
vitória para a câmara de deputados por elevada soma de votos,
surpreendendo a todos.

Como deputado federal, não parava, também.

Era realmente operoso, ativo. Amigo do Presidente da República,
arranjou empregos para amigos, apadrinhados, correligionários. Uniu a
ação de interesse particular com aquela de interesse público, como foi o
caso das verbas obrigatórias a serem pagas, anualmente, pela União aos
municípios. Incluíra no orçamento vultosas verbas para o Estado;
contribuíra, decisivamente, para a criação da universidade e a
federalização das faculdades (o que rendeu ótimos empregos). Arranjou
verbas para entidades sindicais, instituições filantrópicas, grêmios, times
de futebol, clubes desportivos, desenvolveu esforços em prol da
emancipação nacional, filiando-se à frente parlamentar nacionalista.
Manteve inclusive ligações com o PC, de que era contribuinte e
simpatizante discreto, nada obstante ser da irmandade da Nossa Senhora
do Parto.

Praticara, como ninguém, todas as regras do jogo político, porque
sua meta era o governo do estado, o que ficaria ao seu alcance na hipótese
de garantir-se, na reeleição, com uma votação expressiva, tão grande
que lhe assegurasse o direito de falar de igual para igual com os chefes
do partido e com o atual governador, impondo-se como candidato à
suprema chefia estadual.

Recordando, não conseguia encontrar o erro da sua atuação. Como
falhara o seu dispositivo eleitoral?

Teve apoio e solidariedade pelo estado inteiro. Era uma procura louca
pelos seus santinhos. Os seus comícios concorridíssimos. Os seus
programas radiofônicos tinham milhares de ouvintes. Idem na TV. A sua
propaganda se espalhara por toda a parte. Havia o compromisso com 98
diretórios.
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Nada disto funcionou. A uma simples pressão dos chefes do partido
e do governador, o eleitorado o abandonou.

– Cambada de covardes. Sujos, safados – exclamou irritado.

Osvaldo fora ingênuo. Para um político tarimbado, confiara demais.
Empanzinara-se de vaidade e não acreditou que pudesse ser derrubado
pela covardia de um “eleitorado de cabresto”, obediente às ordens de
cima. Nem que os chefes de partido, e principalmente o governador,
chegassem a fazer aquilo com ele, esvaziando-o, quase, totalmente.

Eles perceberam, há muito, até onde Osvaldo poderia chegar. E deram-
-lhe corda, enquanto preparavam o golpe para o instante em que não
pudesse reagir, em que nada mais pudesse fazer para salvar-se. Da
derrota! Deixou-se envolver pelos que desejavam a todo o custo, mesmo
com o sacrifício de um companheiro, manter o poder nas mãos da família,
vendo em Osvaldo um obstáculo a ser afastado.

Seguiram-no passo a passo em toda a campanha, colhendo os
elementos para a cartada decisiva à última hora, jogada com êxito tamanho,
que impediu a eleição de Osvaldo por 114 votos. Apenas 114 votos!

Enquanto durou a apuração, teve esperanças de um engano nas
contagens, pois acontecera terem dado, para outro, votos que eram seus.
Mais de 900. Aquilo não fora engano, mas ato de má fé, friamente
preparado para prejudicá-lo.

Mas a apuração chegou ao fim sem outro erro. Os telegramas do
interior, passados por amigos fiéis, confirmavam os resultados do Tribu-
nal Eleitoral. Ao fim dos trabalhos de apuração, exclamara num desabafo:

– Tudo perdido! Merda...!

Felizmente, houve verdadeiros amigos e outros que se revelaram,
não lhe faltando para esta hora tão amarga. A sua casa se encheu dos
que, apesar da queda, vinham encorajá-lo, prestigiá-lo, hipotecar-lhe
solidariedade. Alguns sugeriram vingança contra os chefes do partido e
o governador, este apontado como o maior responsável pela traição e o
que mais a estava gozando.  Outros recomendavam mudança de par-
tido.

Não faltariam oportunidades para uma vingança. 65 estava aí.
Haveriam de precisar dos vinte mil votos dele. Porque estes vinte mil
votos eram dele, votos pessoais, independentes do partido e dos chefes.
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E poderiam decidir qualquer eleição para governador. Mas o que Osvaldo
deveria fazer – sugeriam – era candidatar-se, ele mesmo, ao cargo e
ajudar para a derrota dos que o traíram. Não importava que fosse eleito.
Importava dar uma lição. Uma boa lição!

Osvaldo não dizia nada. Calado, ouvia tudo. Não poderia falar de tão
abafado e temia desatar num pranto, perdendo o controle que mantivera
até ali. Sorria, apenas, com o cigarro nos lábios.

Ele mesmo não sabia como não estourara até aquele instante. Queria
dar exemplo de forte na adversidade. Era afinal, e apesar de tudo, um
líder, cuja liderança se cristalizara com a derrota. Não poderia dar mostra
de fraqueza. Tinha de aguentar.

A tudo isto se acrescentava a certeza de, a esta altura, não ser fácil
enfrentar o partido, seus chefes, e o governador numa eleição. O partido
era disciplinado. Não o acompanharia em uma dissidência. Os diretórios,
poderia ainda confiar em qualquer deles? Eram muito bem controlados.
Muito mais enquanto aquele governador estivesse no poder.

Por outro lado, as suas dívidas da recente campanha eram enormes.
Durante quatro meses, mantivera seis Kombis, percorrendo o estado,
em todas as direções, munidas de alto-falantes e discos, cada uma delas
com dois homens, fazendo a propaganda do seu nome e do seu slogan:

Osvaldo em 65!

De onde tirar dinheiro para pagar estas dívidas e, ao mesmo tempo,
sustentar uma nova campanha, muito mais dispendiosa? Só se fizesse
um cambalacho com o chefe do partido adversário, ajudando a eleição
do seu candidato indiretamente pela sua presença como divisor de votação.
Mas seria o fim. Sabia o que representava sair do partido. Era condenar-
-se politicamente, porque os outros partidos não o aceitariam nas suas
fileiras, onde poderia fazer sombra a muita gente. Os partidos o
aproveitariam em uma ou outra eleição, dando-lhe legenda para se
candidatar, mas seria só isto. Depois, se derrotado, que se arrumasse
sozinho. Assim, reconhecia que o jeito era voltar à estaca zero, na
esperança de que as suas relações com políticos nacionais pudessem
conseguir-lhe uma boa posição. Era um político derrotado, deputado não
eleito, hostilizado pelos chefes do seu partido e pelo governador. Na
política, uma derrota como a sua, poderia significar o fim de uma carreira
e a morte de todos os projetos para o futuro. Poucos se disporão a ajudar
quem se vai apagando. Os ódios, os despeitos, as ambições, as invejas,
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os sentimentos mais mesquinhos e imundos afloram contra o derrotado.
A sua vaga tem de ser aproveitada por aqueles que sempre a disputaram.
Tinha experiência própria disto.

Mas não poderia explicar aos amigos, aos seus liderados, todas estas
razões. Nem a hora era adequada para desânimo. A sua queda ainda
não estava totalmente consumada. Tinha um resto de mandato e saberia
aproveitá-lo. Aproveitá-lo bem.

Quando ficava sozinho no gabinete, os sentimentos mudavam. Sem
ter como, nem para quem desabafar, a tensão era enorme. Contraía-se
de ódio, acumulado contra o governador e os chefes do partido. Tinha
ímpetos de esbofeteá-los e esganar e depois chorar, chorar, chorar
bastante durante muito tempo para lavar bem a alma daqueles sentimentos
confusos.

Mas nem chorar conseguia, tal era o seu ódio.

Osvaldo tinha uma oportunidade. Se um dos eleitos não assumisse a
vaga, então, seria ocupada por ele, primeiro suplente. Iria para a Câmara
embora sem a mesma força de quem tivesse sido eleito diretamente.

– Qual não assumiria? – perguntava-se.

Examinou, em pensamento, o caráter dos eleitos. Eram todos, sob
aparência de disciplinados, servis. Apegavam-se aos cargos e obedeciam
cegamente às ordens superiores. Não os movia qualquer sentimento digno
para a disputa dos cargos. A sua intenção principal era obter uma
aposentadoria provisória, bem remunerada. Mais nada. Os seus nomes
haviam sido tirados do bolso do colete dos chefes. A convenção os
aprovara, unanimemente. O partido distribuíra as zonas de votação e
financiara a campanha com o dinheiro do plano de metas (o que obrigara
o Secretário da Fazenda a demitir-se, por discordar da transação com os
dinheiros públicos em troca da sua subserviência). Assim como foram
aqueles os candidatos, poderiam ter sido outros, mais ou menos
expressivos.

Apenas ele mantivera uma atitude de certa independência, graças
ao seu passado de administrador, de parlamentar e às ligações no âmbito
federal. Impusera seu nome à convenção, contra os desejos – agora o
que sabia – dos chefes e do governador.

Tornou a pensar nos eleitos.
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– Algum deles se venderia e lhe daria a vaga?

Dificilmente. Estavam amarrados ao partido, aos chefes, ao
governador. Mesmo aquele que sofria do coração, sabendo que Brasília
poderia ser-lhe fatal, só abriria vaga por ordem superior ou por morte.

Esta última palavra fez o cigarro cair dos lábios de Osvaldo e lhe
provocou um arrepio.

– Sim. Se um deles morresse...

Espichou-se na cadeira giratória, acendendo outro cigarro, que ficou
nos lábios a queimar sozinho.

Deu continuidade aos pensamentos. Poderia realizar uma grande
vingança, tirar a forra com o partido, com os chefes e, de modo muito
pessoal, com o governador, “aquele canalha de nariz torto”.

Irmão deste era um dos eleitos. Gastara quase duzentos milhões para
ser eleito e continuar traficando influência, única coisa que sabia fazer.
Como deputado federal, jamais tivera qualquer devoção ao interesse
público. Tudo quanto fazia era em proveito próprio ou da família. Sua
presença na Câmara, agora, quando o irmão era governador e precisava
de uma pessoa de absoluta confiança no âmbito federal, era de suma
importância para a obtenção de verbas e outros favores. Sua eliminação
não faria falta à Nação ou ao Estado. Nem a qualquer do povo. Só aos
chefes e ao governador. Por isso mesmo... Sorriu.

O ódio de Osvaldo, acumulado, parecia ter encontrado a válvula de
escape, a catarse: a morte do irmão do governador.

Seria o máximo em vingança. Abateria dois coelhos. Os chefes e o
Governador perderiam o seu homem-chave. E se abriria uma vaga para
ele, Osvaldo.

A solução encontrada fê-lo sorrir pela primeira vez em muitos dias.

Poderia golpear o governador como político e como irmão.

Sorriu mais largamente, deixando o cigarro pendurado só no lábio
inferior, cuja cinza sujou a camisa de linho.

– E ainda vou fazer o necrológio dele na Câmara...

Não se conteve mais e começou a rir quase às gargalhadas.

Afinal, tudo se ajustava perfeitamente. Era portador de um resto de
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mandato e gozava de imunidades. Não poderia ser preso sem licença da
Câmara, mesmo apontado como autor do crime. Morto o homem, voltaria
a ter imunidades, ocupando-lhe a cadeira de deputado.

– Perfeito!

Não poderia, entretanto, arriscar-se. Se fosse o autor, teria contra si
o partido, os chefes e o governador, cuja influência empregariam para
obter a licença para ser processado. Haveria escândalo e,
consequentemente, a desmoralização pública. Seria só o autor intelectual,
o mandante.

– É melhor... – exclamou em voz alta.

Seu motorista faria o trabalho. Era o homem para isso. De confiança
e devotada sincera amizade a Osvaldo. Não, recuou da ideia. A satisfação
seria maior se ele mesmo matasse. Aproveitaria uma confusão na Câmara,
tão comum nestes dias de regime parlamentarista, que trazia o país em
constantes crises. Alegaria ter matado por engano, no calor das discussões.
Acidentalmente. A arma disparara. E trataria de apresentar, logo, um
projeto proibindo o uso de armas de fogo no recinto da Câmara, para que
não se repetisse outra tragédia daquelas. É que levaria vantagem agindo
desta forma. Não pareceria um assassino frio e brutal, nem um crime
premeditado o que houvera. A Câmara não daria o consentimento para
ser processado e julgado, tanto mais que não havia precedentes, embora
corresse o risco. Quantos colegas que tinha e eram assassinos,
peculatários, falidos fraudulentamente, estelionatários? Aquele do
Nordeste – latifundiário dos grandes – matara uma família de posseiros
e comprara a vaga de um deputado e de três suplentes para escapar à
justiça. E escapara.

Teria tal coragem na hora? Não iria falhar? Tratava-se de matar um
homem.

– Melhor o Zé Bugre fazer o serviço. Mais seguro...

A incriminação não poderia ser direta contra si. Sempre subsistiria
uma dúvida, na hipótese de o motorista ser preso e confessar. Afirmaria
a dúvida em pronunciamentos categóricos pelos jornais, pelas rádios,
pela televisão; negaria cinicamente a sua participação no crime. E não
lhe seria difícil aventar a hipótese de o seu motorista haver cometido o
crime, impelido por uma explosão de ódio contra os que haviam traído o
seu patrão e benfeitor. Atribuiria aos seus inimigos a intriga. Lançaria

O HOMEM SO_ACADEMIA_FINAL.pmd 03/04/19, 09:5222



23

mão de um exemplo: o de Gregório. Vargas não mandara matar Lacerda,
mas o seu “Anjo Negro” o tentara.

Eram razões fortíssimas em seu favor e, no fim, os deputados
acabariam fazendo vista grossa sobre o caso, compreendendo-o e não
atenderiam aos reclamos do partido, dos chefes e do governador.

Arranjaria, sem dúvida, inimigos ferrenhos no seu reduto eleitoral e
poderia não lograr apoio suficiente para a sua candidatura ao governo.

Precisava, pois, medir bem as consequências.

Refletir, seriamente, sobre o assunto. Enquanto isto, iria preparando
terreno. Chamaria Zé Bugre, seu motorista, ao gabinete e a sós lhe
perguntaria:

– Zé, tu já demonstraste, naquela briga contra o Maneca Mendes
(era um jornalista escroque), coragem para morrer por mim. Nunca vou
esquecer, podes estar certo. Agora, serias capaz de matar alguém por
mim, alguém que te indicasse?

Estava certo que Zé Bugre responderia afirmativamente. Mas lhe diria:

– Não, não quero a resposta agora. Pensa um pouco, depois me diz!

Esta ideia toda, tão rapidamente amadurecida e tão perfeitamente
ajustada aos seus interesses e desejos, deu-lhe um alívio enorme, que
adormeceu ali mesmo, na cadeira giratória, relaxado e com o cigarro
apagado nos lábios, daquele jeito de sempre.

Quando acordou, na manhã seguinte, com uma dor no pescoço, por
ter dormido ali, naquela posição incômoda, chamou a esposa e lhe
perguntou, entre carinhoso e severo, porque não o chamara para a cama.

– Tu dormias tão bem, meio rindo, que não tive coragem de te acordar,
querido.

Osvaldo agradeceu com um beijo. Estava alegre e bem disposto.

Foi lavar-se, perguntando a si mesmo se pensara ou sonhara todas
aquelas coisas. De manhã cedo, envolvido pela ternura da esposa, a sua
ideia da noite anterior lhe pareceu absurda e tétrica. Teve arrepios.

Matar um homem – embora não valesse grande coisa – e botar
outro, talvez, na cadeia por uma vaga na Câmara de Deputados e a
possibilidade, remota, de ser candidato a governador... E o escândalo em
torno do caso? E as consequências? Quando mais não fosse, como iria
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enfrentar a esposa, quando esta lhe perguntasse:

– É verdade o que dizem os jornais?

E dona Elvira, mulher de Zé Bugre, quando esta lhe viesse pedir
proteção para o marido, chorando?

Mirando-se no espelho, enquanto fazia a barba, teve pensamentos
de aprendiz de catecismo:

E os remorsos não o perseguiriam? Teria paz de consciência?

Passara várias crises de consciência. Eram constantes na vida política,
faziam parte do processo.  Soubera superá-las. Estava convencido de
que o homem era um animal diferente, porque tinha a capacidade de
justificar todos os seus atos, mesmo os mais baixos, com uma lógica
inapelável. Teria subido tanto, se se detivesse na barreira dos
escrúpulos...?

Mas, aqui, se tratava de matar um homem...

Limpou o resto de espuma com a toalha e dirigiu-se à copa, onde, à
mesa do café, já encontrou vários amigos com as últimas notícias.

Cumprimentou-os, sentindo-se inseguro, confuso. Esteve desatento
às conversas e às perguntas. Olhou para todos a ver se conheciam os
seus pensamentos da noite anterior.

Alguém falou de um telegrama nas mãos de não sei quem, firmado
pelo governador, mandando descarregar a votação num outro candidato,
na zona de Osvaldo.

Sem ter entendido bem, meio transtornado pelos raciocínios interiores,
perguntou bruscamente:

– Por que não pegaram este telegrama?

O ódio que aquela notícia suscitara nele trouxe-lhe de volta às ideias
da noite anterior. Desfizera-se o conflito dos pensamentos e voltara-lhe,
maior, o desejo de realizar aquela vingança.

Pediu licença por um instante e mandou que Zé Bugre o seguisse.
Da porta do gabinete, voltou-se para os amigos e, ainda hesitando,
perguntou-se:

– Valeria a pena jogar tudo nesta parada?...
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A GENTE SE VÊ AMANHÃ
 David Gonçalves

FIQUEI TENTANDO PENSAR  EM alguma coisa para dizer, parado, na frente
da porta.

“A gente se vê amanhã” – ela disse e fechou a porta.

O que fazer? Confessar minhas angústias às paredes? Enfiei as mãos
nos bolsos da calça jeans envelhecida e, aborrecido, sai caminhando rua
acima. Um domingo perdido. Cogitava levá-la ao pesqueiro, tomar umas
cervejas e beijá-la, e... Mas o dia não estava pra peixe. Subi a rua,
aborrecido. Sol na cara. Pessoas iam e vinham, e alguns casais riam à
toa. Que merda!

“Pra onde você vai?”

Era o Garibaldo. Também boia-fria. A gente ia e voltava do roçado
no mesmo caminhão de lona. Vem comigo, ele disse. Pra onde? Sei lá,
respondeu. Por aí... Segui os passos dele como cachorro. Mas não tirava
os pensamentos dela. Amava-a. A gente se vê amanhã. Por que ela
dissera “a gente se vê amanhã”? Devia tê-la agarrado pelos cabelos.
Mas não: aceitei. Agora, seguia Garibaldo, sem rumo.

No bar do Jorjão, jogamos esnuque e bebemos pinga. Tacadas secas.
Uma das bolas repicou e foi parar nas prateleiras. Depois, no armazém
da Florinda, comemos linguiças emboloradas, que estavam penduradas
num cabo de vasoura engordurado, e bebemos pinga. Sinto muito, rapazes,
mas tenho que fechar – ela disse e nos empurrou porta afora. Um vento
revirava a poeira seca da rua onde cachorros vadiavam. Saímos rua
abaixo sem destino. Cabeça zonza. Mais adiante, no bar da Marlene,
entramos. Duas putas manjadas conversavam encostadas no balcão.
Querem se divertir, rapazes?  Sim, se fosse pra rezar, a gente estava na
igreja, rebateu Garibaldo. Quando ele ria, mostrava três dentes falhos e
um dente de ouro. Não era à toa que alguns o chamavam de Boca Rica.
Uma das putas ligou a televisão, rodou o botão em vários canais e parou
num jogo mixuruca. Todos corriam, driblavam, mas ninguém chutava no gol.
Bebemos fartamente, beliscamos as bundas das putas. Ai, ai, seus
malvados. A gente quer fazer amor, mas de graça, disse Garibaldo. Quer
de graça, é? Então, arrumem uma boba e casem, respondeu a puta mais
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gordinha, as pernas estriadas de varizes. Pagamos a pinga. Fomos
embora. Que puteiro decaído! O sol das três horas batia forte na cara.
Eu suava, as pernas moles. Mas Garibaldo já havia entrado noutro boteco
e já bebia. Acompanhei. Mais outros tantos mercedinhos. Pela porta
semiaberta, eu já via elefantes voadores desfilando na rua empoeirada.

“Sabe quem passou naquela caminhonete?” – falou Garibaldo,
escorando-se no balcão. – “O patrão.”

Destrambelhou a fala. Nós, aqui na pindaíba. Ele, no bem-bom. Oh,
vida. Isto tem que acabar. Ruminei quietamente. Nossos braços, voltou
a dizer, fazem a fortuna dele. Filhos estudam na capital. Deixa pra lá, eu
disse. Isso é conversa má. Mas ele ficou falando, falando. Tudo era
exploração. Os ricos ficavam cada vez mais ricos. Os pobres cada vez
mais miseráveis. Os boias-frias... Sabe que o patrão vai comprar máquinas
novas e mandar a gente embora? Pra onde a gente vai, hem? Sabe
quantas facãozadas esses braços aqui dão por dia no canavial? Eu digo:
1.350. Já contei. Agora, com as máquinas novas, não vão precisar mais
desses braços.  O dono do boteco disse que ia fechar as portas. Também
tinha direito a uma noite de descanso. Era domingo, afinal. Já vamos,
disse Garibaldo, as faces vermelhas. Pagamos. Fiquei com os bolsos
vazios. Estava na rua, quando me voltei. Garibaldo segurava o homem
com uma faca no pescoço. Passe a grana, senão te pelo. Larga ele,
cara. Quero a grana, seu bosta. Pálido e trêmulo, o botequeiro limpou a
gaveta e lhe entregou as cédulas amassadas e sujas. Quietinho, enquanto
a gente sai. Você não devia ter feito isso, eu disse. Vou embora. Não
quero apodrecer detrás das grades. Dei as costas e fui embora. Ainda
ouvi ele dizendo: os frouxos não sobrevivem. Não dei bola. Me sujar
assim? Dava passadas trôpegas. O mundo dançava. A noite rodopiava
obscura. Nem sei como cheguei na meia-água coberta de zinco. Me
joguei de corpo inteiro no catre. Um rato correu assustado. E tudo se
apagou. Distante, alguém dizia: a gente se vê amanhã. Acordei com as
pancadas na porta. Nauseabundo, a cabeça rebentando, abri:

– Está preso!

Estava atônito. O que tinha feito?  Você bem sabe – responderam os
policiais. Matou o seu patrão. Sem entender, não sabia o que dizer.
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UMA ESTRELA PISCA PRA MIM

MINHA MÃE, DIZEM, FOI MORAR NO CÉU. Olho pro céu, só vejo nuvens
esfarrapadas, que se mexem, que se transformam, que fogem. Pergunto:
onde está minha mãe? Ela vai voltar? O que ela foi fazer lá? Não vai,
dizem. Volto a chorar. O pai fica bravo. Palmadas fortes na minha bunda,
que arde. Mas já não choro. Minha irmã volta a perguntar. O pai,
impaciente, bate-lhe também. Ela chora. O pai balança o berço de madeira
de Miguelito, que também chora. Mas de fome. Os olhos do pai estão
vazados d’água.

Minha mãe, no caixão, em cima da mesa da sala, rodeada de flores
brancas, estava bonita, feito uma princesa de suas histórias. Mas não se
mexia. O pai chorava. Sala cheia de visitas. Todos os vizinhos. Eu olhava
tudo e nada percebia.  Quando a mãe ia-se levantar? Acorda, mãe!
Acorda! Mas ela está quieta, olhos fechados. Aquelas senhoras rezando.
O cheiro doce das flores morrendo. O cheiro das velas queimando.
Aquelas senhoras rezando. Beija e abraça sua mãe, disseram. Mãe gelada.
Mãe sem cor. Mãe sem sorriso. Mãe de cera. Depois, me arrastaram
pra cozinha. Arrastaram também minha irmã e o Miguelito, que nem
sabe andar. Depois, levaram a mãe embora. Pro céu, falaram. Foi uma
gripe, ouvi falar. Piorou. Tossinha de nada. O que será dessas crianças?
Tuberculose, falaram. Deus há-de cuidar delas, pobrezinhas – falaram.

.  .  .
O pai tem uma caminhonete azul. Tem manchas de ferrugem.  Duas
vezes por semana ele vai na cidade vender repolhos, pepinos, alface,
tomates, cheiros verdes. Vai cedo. Volta de tarde. Às vezes, vende tudo.
Têm dias que não vende quase nada. Nesses dias, volta bêbado, cheirando
azedo, fruta podre. Muito aborrecido. Ele nos sova, as mãos duras.

Vejo a mãe passeando na horta, entre borrifos de água, couves, repolhos
e pimentões. Ela faz do avental sujo uma cesta e vai colocando pimentões,
tomates, beterrabas. Ela tem o rosto da cor da beterraba. Contente, corro
até lá. Mas ela some. Desaparece. Só encontro o espantalho de chapéu de
pano vermelho que o pai fincou. Começo a chorar. Os irmãozinhos choram.
Miguelito tropeça nas próprias pernas e cai. O pai embrabece. Cadê a
mãe? Ela foi pro céu, diz, sem olhar pra gente. E volta a fuçar a terra,
incomodando as minhocas. Minha irmã pergunta: as minhocas também
vão pro céu? Minhoca não vai pro céu, eu digo.
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.  .  .
O pai voltou da cidade já noite. Junto, veio a tia, irmã da mãe.  Um pouco
gorda. Se parece com ela. Mas não tem o sorriso doce da mãe. Ela vai
cuidar de você, diz o pai. Respeitem ela. Vai morar aqui. Este quarto é
dela. Só há dois quartos. Onde ele vai dormir? Lá no sótão. Por enquanto,
ri a tia, a boca vermelha de batom. A mãe não vai voltar mais? – pergunta
minha irmãzinha. Não vai, diz o pai. Ela foi pro céu.

No berço, dorme Miguelito. Na mesma cama, eu e minha irmã. O ar
quente da barriga dela tem cheiro de laranjas podres. Noite morna. Há
pernilongos. Zum-zum-zum! Noite morna, abafada. Silêncio. Espio o teto
enegrecido. Amanhã, outro dia. Sempre outro dia. A mãe continua no
céu. Pelas frestas das tábuas, vejo lençóis de estrelas pontilhando. Será
que ela virou uma estrela? Será que não tem medo de cair sobre as
rendas dos cactos de flores do quintal? O que ela faz lá nas alturas, tão
longe?

Um rangido escada abaixo. Levanto a cabeça, afastando o lençol.
Escuto. Fantasmas? O pai desce a escada enfiado no camisolão. Parece
fantasma. Está descalço, tateando com as mãos grandes o corrimão. Os
dedos do pai estalam a fechadura da porta do quarto da tia. Depois, a
porta se fecha silenciosamente. Ouço a tia dizer: pensei que não vinha.
Olha as crianças. Que pés frios. A cama range. Sons abafados. O
travesseiro fala, as paredes sufocam, o teto golpeia. A tia geme. O pai
ofega. A cama range e pula. Parece cavalo bravo. Espio pelas frestas as
estrelas na imensidão. Uma estrela pisca pra mim. Deve ser a mãe.
Ouço o riso contente da tia. O pai não responde, respiração cansada.
Silêncio. Cochilo. Depois, ouço o pai subindo a escada, a madeira
estalando. Seu andar cheira a tomate podre. Volto a espiar as estrela no
céu. Uma estrela pisca pra mim. O mundo se apaga.

SEGUE A TUA SOMBRA

O ÔNIBUS SUCATEADO SAIU de entre dois barrancos vermelhos e entrou
na rodovia. Dos dois lados, viam-se ruas simétricas e intermináveis de
cafezal seco, a galhada espiando o céu azul. De um lado da rodovia, o
trem resfolegou soltando um rolo de fumaça sufocante que, devido ao
mormaço, entrava pela janela do vagão e cegava as pessoas.
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O menino espiava tudo aquilo sem saber para onde estava indo.
Colonos se apertavam, acotovelavam-se, como sardinhas em lata. O
calor do meio-dia sufocava. Falava-se descontínuo. Ai que dó, santíssima
– dizia uma mulher gorda, os cabelos brancos. Tivemos que deixar as
galinhas, a horta, a vaquinha. Não dava pra trazer no ônibus. Ficou quase
tudo. O menino ouvia, sem entender.

Seu bêbado, dizia outra mulher, voz estrangulada, rouca, lá no fundo
do ônibus. Fede como um gambá. Homem, por que bebe tanto? O menino
tenta achar a mulher no meio dos passageiros. Todos tão iguais: rostos
pesarosos, chapéus rotos e amassados, olhos desesperançados. Vê se,
pelo menos, não cai sobre os outros. Dou-lhe uns tabefes. Arre, que
nojeira.

Um homem falou: essas mulheres cacarejam o tempo todo. Seguir
adiante. Não adianta chorar o leite derramado. Acabou o paraíso. Essa
geada ferrou todo mundo. Ferrou o patrão, ferrou o meeiro, ferrou o
peão.

Ai, pra onde vamos? Alguém choraminga. Era uma menina de tranças.
Cala a boca, diz a mãe. Ai, que dor de cabeça. Se tivesse uma Cibalena.
Estava com fome,  guardava na sacola um pedaço de bolo de fubá para
a menina. De vez em quando bebia água morna de uma garrafa e a fome
aumentava. As tripas roncavam. Ela se encolhia na poltrona, disfarçando.

Um homem, ao lado do menino, enfiava sementes secas de abóbora
na boca murcha e mastigava, uma a uma, lentamente. Crách-crásch. Os
três moleques, amontoados sobre seu corpo magro, espiavam as carroças
à beira da estrada.

Aquele homem vai pro inferno. Antes da geada, tratava a gente com
respeito. Veio a geada. Queimou tudo. O homem virou o diabo. Não
precisava mais de nossos braços. Cuspia ódio. Um trator faz por cem
braços. Vão dando o fora, foi dizendo. Aqui estamos. O que vamos fazer
em Londrina? Só entendo da terra. Sou barro do barranco. Cavoucar
asfalto?

O menino ouvia. O ônibus cortava os cafezais secos, a galhada
espiando o céu. Nenhuma sombra. Sol ardido. Onde os passarinhos iam-
-se esconder?

Ficou ruim pra todo mundo. Seu Vilssão era bom patrão. Ficou
endividado. Nem dormia, olhões arregalados. Reuniu a gente, os colonos,
no meio do terreirão de café. Foi dizendo: estou arruinado. O banco vai
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tomar tudo. Eu e vocês sem nada, no fundo do poço. Peguem o que
quiserem e vão embora. Ficamos amuados, o coração despedaçado. Seu
Vilssão chorava. Naquela noite, estourou os miolos.

Um grandalhão ruivo começou a dizer: gente, sou pastor de ovelhas
perdidas. Não percam a esperança. Deus não abandona os que creem.
Fecha uma porta, abre-se outra. A vida segue adiante. Na vida, todo
mundo tem o seu deserto. A gente precisa atravessar...

Oh, cala essa boca! – gritou alguém. Esse teu deus é um traíra.
Guarde a garrafa, Maneco. Você já está bêbado. Desde ontem que não
come. Desde ontem que só bebe. Deixa o pastor pra lá. Cachaça já
botou muita gente na cova.

O grandalhão ruivo começou a entoar hinos. Segurava numa das
mãos a Bíblia.

Você não tem onde ficar? Que nada! A gente vai pegar uns papelões
e fazer um barraco no chão de alguém. Vou fazer qualquer coisa. Só não
quero pedir esmola. Seria o fim.

O ônibus cortava os cafezais secos, a galhada espiando o céu. O
menino ouvia. Uma criança suja e gorda tirava meleca do nariz, formava
bolota e grudava na lataria do ônibus. Que feio. A criança parava,
desviando o olhar da mãe, e depois cutucava o nariz com mais força.

Sua burra, idiota! Está enjoada, barriga cheia. Por que foi dar o rabo
pra qualquer um. Agora, está assim. Não basta essa vida miserável.
Mais uma boca. Vai sustentar com vento?

Nunca vi geada tão forte, dizia alguém pra ninguém. Torrou tudo.
Até o cérebro. Ninguém, neste ônibus, tem cérebro. Só um buraco negro.

O Senhor cuida de suas ovelhas, nada faltará – quase grita o pastor
grandalhão.

O ônibus passa por muros sujos de terra roxa, casas, placas de lojas
anunciando promoções. As cercas das casas também são vermelhas.
Londrina! – anuncia o motorista o fim da viagem. O menino fica sentado,
olhando os passageiros descerem. O motorista o arrasta porta afora. Se
manda, segue a tua sombra, diz.
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O HOMEM SÓ

TODO HOMEM FICA ALEGRE com uma mulher. Um homem só é deprimente.
Acho que o mesmo deve acontecer com a mulher. Uma mulher só é
deprimente. Deus fez assim. Um homem, sem a mulher, não é nada. A
costela de Adão? Mesmo que seja uma vagabunda, o homem ri, se alegra,
gasta tudo que tem. Porque ele não quer ficar sozinho. Solidão é o diabo.

Um homem só tem a cabeça cheia de minhocas.

Zenévio vivia feliz. Ele e a esposa. Se amavam. Moravam um bocado
de tempo juntos, sem bênçãos dos padres. Mas, certo dia, ela morreu. Do
nada. Sem falar nada. Ele, então, ficou só.

Consolava-se com um cachorro, o Corisco. Já estava um tanto
envelhecido, com quinze anos. Era negro como tição. Mas os cabelos
brancos se espalhavam ao redor do focinho, das sobrancelhas. Se
entendiam. Conversavam. Iam para o roçado, caçavam lebres que comiam
os pés de feijão, sentavam na varanda da casa ao entardecer. Conversavam.
Contavam causos. Devoravam as lembranças. Mas se entendiam.

Até aí tudo foi sustentado.

Mas, certa manhã de inverno, Corisco estava morto.

Chorou como menino. Agora, o que fazer da vida? Tinha que dar
uma sepultura honrada. Onde? No cemitério, é claro. Lá, todos os entes
queridos repousavam. Não faria, como muitos. Simplesmente enterravam
no fundo do quintal. Ou jogavam no rio. Ou na lixeira. Isso, não!

Devoto, foi procurar o padre, que negou as bênçãos. Cachorro não
era gente, não tinha alma. Que despropósito.

Procurou a Prefeitura. Vereador e prefeito. Cachorro não votava.
Ora, que fosse Zenévio lamber sabão. Eles tinham outras coisas para se
preocuparem. Que desse fim no animal, ou deixasse no descampado,
propício banquete aos urubus.

Foi no cemitério. O coveiro se negou. Ali, só gente. O padre e o
prefeito que decidissem. Cachorro, não.

Uma dor sem fim no peito. Então, o Corisco não era digno de um
funeral? Uma cova? Ingratidão, assim que os homens tratavam os animais
de estimação?

Zenévio tinha um freezer. Embrulhou o cão num saco de lona e colocou
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lá dentro. Uma semana. Tinha que pensar numa solução. Cabeça quente,
pesarosa. Pensava em nada.

Um homem só. Tudo na natureza tinha alma. Pássaros, bois,
cachorros, formigas, abelhas... Criaturas de Deus. Homem, o pior.

Uma semana – as minhocas remexendo na cabeça. Muito
perigosamente. Pensou até em meter uma bala na cabeça. Primeiro, a
mulher. Depois, o cachorro.

No freezer, Corisco tinha os dentes arreganhados, congelados. Mesmo
assim, dizia: não me abandone. Olhões congelados, cheios de piedade. Amor
incondicional. Se alguém visse o cachorro assim, pensaria que era um bezerro.

De noite, a cidade dormia, o coveiro dormia. Ele pulou o muro do cemitério
e, com as próprias mãos, fez a cova e enterrou o Corisco, sob orações.
Suava em bicas. Mas as minhocas pararam de revolver a sua mente.

Quando pulou o muro de volta, o coração a mil, quase caiu em cima
de uma cachorrinha, ainda filhote. Latia pra ele. Festava com ele. Lambeu
suas mãos cheias de terra. Ah, não, eu não quero sofrer mais – disse,
afastando-a.

Mas ela, na semiescuridão, não parava de festejá-lo.

Oh, Deus! – ele disse, pesaroso. Tinha os olhos cheios d´água. E
foram noite afora, contentes, cheios de graça.

O homem só...

ENTRE NÓS

ELE LIA DRUMMOND PARA ELA, deitados na cama, apoiados por dois
travesseiros. Voz alta, entonada, um timbre grave e sóbrio. Que quer o
anjo? chamá-la. Que quer a alma? perder-se. Perder-se em rudes guianas
para jamais encontrar-se... Drummond, o poeta que ele admirava. Não
desgrudava os olhos da página que lia, por isso nem percebera que ela
dormira. Continuava lendo em voz alta. Ficou desgostoso quando a olhou
e ela tinha se apagado. Mas, de repente, ela abriu os olhos, assustada,
piscou duas ou três vezes, as pálpebras estranhamente escuras mas
relaxadas. Você não aprecia a boa literatura, ele disse. Ler poesia pra
você é jogar pérolas aos porcos. Ela voltou a fechar os olhos e quase se
apagou novamente. Mas voltou a abrir os olhos como se nada tivesse
acontecendo. Benzinho, você prepara um sanduba pra mim? Com
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manteiga, queijo, salame e tomate. Você não gosta de poesia, voltou a
dizer. Gosto sim, mas estava muito cansada. Aquela lanchonete me deixa
acabada. Quando eu me formar, disse ele, você dará um chute neste
servicinho de garçonete. Tomara, disse ela, eu não aguento mais. Sabe,
voltou a dizer ele, eu vou viver só de literatura. Um livro pode estourar e
dar muito dinheiro. Aí, você não precisará mais daquele chefe nojento.

Levantou-se, foi à pequena cozinha que também era sala, preparou o
sanduíche. Resmungava. Era sustentado por uma mulher burra, que nem
dava bola para poesias. Sentia-se bravo e, ao mesmo tempo, humilhado.
Mulher burra, um pé-de-boi pra trabalhar. Ele só estudava. Ela pagava
as contas. Parecia mais um gigolô. Você está zangado comigo, disse ela.
Estou muito cansada. As pernas doem. O dia todo de pé, correndo de um
lugar a outro. Deu bocadas no sanduíche. Ah, você não sabe o que é
aguentar freguês chato. Não sabia mesmo. Vivia mergulhado em Camões,
Drummond, Neruda, Garcia Lorca... Sempre nas nuvens, sustentado pela
leveza dos sonhos. Você pode ler de novo, ela pediu. Juro que presto
atenção. Pegou suas mãos e beijou docemente. Revirou-se na cama,
colocando a cabeça com a imensa cabeleira crespa em seu peito e as
pernas arqueadas sobre suas pernas. Mas ele não leu. Depositou o livro
no criado-mudo e ficou olhando o teto manchado pela infiltração do
banheiro do apartamento de cima.

A gente pode conversar, disse ela. Do que você gosta? Ele não disse
nada. Quase meia-noite. Desejava dormir. Dali se ouviam passos na
escada do prédio, passadas de um homem e de uma mulher, depois a
porta do apartamento de cima se abrindo, depois barulho de pratos e
copos na pia, depois a descarga da patente, depois barulho da água do
chuveiro escorrendo, depois o barulho dos amantes na cama...

Do que você gosta? Vivia para a literatura. Estava escrevendo novo
livro. Um romance. Mas fazia duas semanas que não conseguia escrever
uma linha. Sentia-se uma torneira seca. Mas ela insistiu: eu falo primeiro
do que gosto. E começou a falar.

Eu gosto de uma casa confortável, não muito grande, só nossa, com
varanda e jardinzinho de rosas. Adoro flores. As rosas brancas,
principalmente. Isto me faz lembrar da casa de meus pais. Minha mãe,
gorda, cuidando do jardim. Parecia tão feliz. Gosto de viajar – de ônibus
ou de carro, mas não de avião. Nunca viajei de avião. Tenho medo.
Aquele pássaro gigante lá no alto. Quando tivermos dinheiro, vamos pra
alguma ilha se divertir. Mas, antes, quero algumas joias. Estou cansada
de bijuterias. Também gosto de dormir tarde e acordar com o sol alto.
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Ah, como detesto dormir tarde e acordar cedo e partir como sonâmbula
para aquela lanchonete. Gosto de ir ao cinema, tomar cerveja, depois
fazer sexo. Gosto de ser tocada antes, beijada. Gostaria de ir dançar
num clube decente pelo menos uma vez por semana. Gosto, também, de
ver o que você escreve nos jornais. Fico mostrando para as outras
garçonetes e elas não acreditam. Elas dizem que você ganha muito
dinheiro. Quando disse que você não recebe nada pelo que publica, elas
me chamaram de mentirosa. Elas namoram com gente rude,
caminhoneiros, bêbados e drogados. Eu, não: tenho um príncipe. É uma
pena que você não me dá roupas bonitas. Falo de lojas de madames. Só
me dá das lojinhas dos turcos. Estou cansada de vestir aquele uniforme.
Ah, ia-me esquecendo: quero calcinhas novas, de todos os modelos. As
que estou usando estão surradas, com buracos, linhas puxadas. Tenho
medo de morrer e todo mundo ver minha calcinha surrada. Quando chego
do trabalho, quase sempre depois das dez da noite, minhas pernas doem
muito. Toda noite, eu queria que você esfregasse minhas pernas. Elas
doem muito. O dia todo de pé, andando como louca, fazendo pedidos,
ouvindo conversas chatas, aguentando reclamações e cantadas. Oh, como
você está bonita, quer sair comigo, a gente nem precisa ir tão longe, meu
caminhão está encostado no pátio. Uma asinha rapidinha.  Tenho que
ser educada, faço de conta que não ouvi. Eu queria, também, que a
gente vivesse uma vida sem preocupação com o dinheiro, contas vencidas,
desejos insatisfeitos. Você nunca me levou ao motel. Minhas amigas
vão. Com quem, eu não sei. Contam, alegres, o que fazem por lá. Você
me leva?

Mas ele estava dormindo, um som estranho, ressonante, vindo de
dentro do nariz dele quando respirava. Você se apagou. Nem me está
ouvindo, esbravejou ela. Falara ao vento. Precisava dormir. Mas não
tinha sono. Levantou-se, pegou o livro de Drummond, leu rapidamente:
Que quer a paixão? detê-lo. Que quer o corpo? fechar-se contra os
poderes do mundo para na treva fundir-se. Palavras. Não sustentavam
nada. Abriu a janela, e ficou espiando as luzes da cidade. Depois, jogou
nas trevas da noite o livro de poemas.

NUNCA DEIXEI VOCÊS NA MÃO

O PATRÃO, GENTE BOA, demais de bom. Caridoso. Do barro da gente.
Homem nenhum igual.
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Na primeira vez, tempo de eleições, reuniu a peãozada e foi dizendo,
ordenante, sem titubeios:

– Quero os votos de vocês. Nunca pedi nada. Desta vez, eu peço.
Da família toda. Dos parentes. Dos amigos. Se eleito, cuidarei de vocês.
Sou homem de palavra.

Foi bondoso, farturoso. Deu churrasco, vales do armazém, muitos
galões de cachaça. Do próprio alambique. Pinga forte, da primeira bica.

Ganhou. E foi embora. Ficamos por aqui.

A cada eleição, um saco de bondades. Nunca deixarei nenhum de
vocês na mão, dizia. Sei cuidar do meu rebanho.

Reunia a peãozada suja e maltrapilha no terreirão. Perguntava:

– Sempre cuidei de vocês, não foi? Deixei vocês na mão? Tem alguém
descontente?

Ninguém era doido de abrir a boca.

Então, mais churrascos, vales do armazém, remédios de vermes para
a meninada, muitos galões de cachaça. Ria alto, bonachão, dava as mãos
pra cada peão, beijava as crianças desnutridas, espalmava as nossas
costas.

– Eu luto por seus direitos. Confiem em mim. Sou do mesmo barro.

Depois, mais quatro anos se passavam. A gente sabia que ele estava
cuidando de nossas vidas. Na fazenda, só os capatazes, vigilantes,
poderosos. Era trabalhar. Arcar o lombo. Verter o sol no costado.

Aquele jovem padre era do capeta. Ia de casa em casa, orava, dizia
que o patrão fazia da gente uma peteca, que a gente tinha que ter opiniões.
Coitado. Desapareceu de repente. Sumiu. Evaporou-se. Será que...

Cadê o patrão? Psiu! Ele está cuidando de nós, lá em Brasília. Lutando
por nós. Sacrificando-se por nós. Por que ele não vem mais por aqui?
Quero que ele batize meu filho. Psiu! Só de quatro em quatro anos ele
pode ser padrinho. Será que ele se esqueceu de nós? Psiu! Tem memória
de elefante, homem.

Cinco mandatos. Deputado federal. Senador. Assim-assim com o
presidente. Homem religioso. Respeitado. Sempre nos noticiários.

– Vem cá, moleque! Olha seu padrinho na televisão! Pede bênção pra ele.

De quatro em quatro anos, lá vinha ele com o saco de bondades,

O HOMEM SO_ACADEMIA_FINAL.pmd 03/04/19, 09:5237



38

sorridente, solícito, caridoso.

Sinhozinho, o filho, não era gente boa. Nem parecia de sua carne.
Muito orgulhoso. Quando vinha da capital, fazia urrar as potentes
motocicletas no meio das plantações. No meio do dia. No meio da noite.
No meio do trigal. No meio da soja. Nas garupas dos cavalos de aço, as
moças da fazenda e do vilarejo – lindas donzelas sequiosas de aventuras.
Sob o clarão do luar, no areião brilhoso, Sinhozinho as possuía. Depois,
saciado, o garanhão ia embora. Ficavam as donzelas engravidadas.

Aquele estudante comunista! Muito culto. Mas bebia nos botecos e
discursava, língua destravada. O patrão enricava, a gente vivia de
migalhas. Bois de carga, o que a gente era. Certo dia, sumiu. Encontraram
ele soçobrando no rio Ivaí. Será que...

Todos contavam os dias para a vinda gloriosa do patrão. Desta vez,
ele disse, muito sentido:

– Estou velho, cansado. Agora, a vez do Sinhozinho. Ele cuidará de
vocês. Nunca deixará vocês na mão. Deixei?

Ficamos mudos. Depois, aplaudimos.

Foi bondoso, farturoso. Deu churrasco, vales do armazém, muitos
galões de cachaça. Do próprio alambique. Pinga forte, da primeira bica.

– Eu cuidarei de vocês, como meu pai, disse o Sinhozinho.

Muito bondoso, o Sinhozinho. Todo mundo pensava que era peste
ruim. Um engano.

De quatro em quatro anos, ele pousa o avião na fazenda, se
desmancha em sorrisos, apertos de mão, palmas nas costas. A peãozada
– nova e velha – se comove, satisfeita. Sim, a semente não caiu longe da
árvore.

O professor do vilarejo, muito sabido, amado, começou a dizer que
tudo não passava de capitanias hereditárias, senhor e escravos. Assim
era desde o descobrimento. Também desapareceu. Será que...

Sinhozinho tem um filho, ainda adolescente, muito ruim. Faz os cavalos
de aço roncarem no meio do milharal. As donzelas suspiram e gemem
por ele.

– Camaradas! – diz o Sinhozinho, eufórico. – Este daqui, meu filho,
cuidará de seus netos, como estou cuidando de vocês.

Muito boa gente o filho ruim do Sinhozinho.
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BANDEIRA DO BRASIL

                       Else Sant`Anna Brum

ALTIVA ASSIM, ao tremular no mastro
Teu vulto me fascina e me seduz.
Balouça o verde ao relembrar as matas
E teu ouro reluz!

Acenas indicando o céu todo estrelado
No azul da esfera que trazes contigo.
Olhando a faixa branca, símbolo da paz,
Bandeira , eu te bendigo!

Bendigo este Brasil que representas
Pedindo a Deus que sempre te proteja.
Pois tu tens quem defenda a tua honra
E a tua realeza!

Quando te vejo içada entre outras tantas,
Longe da nossa terra brasileira,
Meu coração, meus olhos, tudo afirma:
És a mais linda bandeira!

Lá no alto onde ficas, mais perto do Infinito,
Tu que retratas este meu país,
Pede a Deus que meu povo cheio de esperança
Consiga ser feliz!
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Plic, plic,
Plóc, plóc...
Ora agitada, ora calma
A chuva é uma sinfonia
Que acalenta minh`alma!!

CANÇÃO DACHUVA

PLIC, PLIC,

Plóc, plóc...
Cai a chuva do telhado
Cantando canções antigas
Num ritmo compassado.

Plic, plic,
Plóc, plóc...
Faz também meu coração
Lembrando os tempos de infância
Numa saudosa canção.

FLOR DE LARANJEIRA

BRANCURA,
Perfume,
Suavidade.
Coroa de um sonho de amor.
Doce flor!

Em louros cabelos,
Em negras madeixas
O encanto é o mesmo,
A mesma doçura.
És flor e és ternura!
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Adentras os templos
De lindos vitrais
E as simples capelas,
Nas lindas cabeças,
De lindas donzelas,

As noivas faceiras...
Flor de laranjeira,
Como o próprio amor
És universal!!

A PEQUENA BAILARINA

VENHAM, TRAGAM LUZES,

Abram refletores,
No palco aparece,
Senhoras, senhores,
A bela menina
Que desde pequena
Quis ser bailarina.
Vivia sonhando,
Brincava dançando.
Em suas mãozinhas,
Bonecas dançavam,
Dançavam bichinhos.
Olhando a paisagem
O vento a passar,
Mostrava que tudo
Podia dançar.

A bela menina
Com graça e destreza
Acertava o passo
Com a natureza.
Os cisnes do lago
Palmeiras e flores
Foram da menina
Gentis professores.
Senhoras, senhores,
Venham aplaudir,
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NÃO CHORES, CORAÇÃO

CORAÇÃO, VÊ SE NÃO CHORA

E para de bater tanto.
Hoje não quero tristeza,
Quero luz, quero alegria
Pra receber meu amor.
Quero sorrisos e abraços,
Quero ternura e carinho,
Quero luz pelos caminhos,
Quando meu amor chegar.

Meu amor andou por longe,
Tão longe por esse mundo,
Que até pensei num segundo
Que ele não fosse voltar.
E agora que vem chegando,
Não quero espantá-lo, não!
Quero festa, quero flores.
Não chores, meu coração!

A bela menina
Que desde pequena
Quis ser bailarina,
Está lá no palco,
Dançando a sorrir!
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COMPARAÇÃO

VIDA

Barquinho deslizando
Na correnteza de um rio.
Vento bate
Bate o galho do salgueiro,
Bate o sol
Bate o luar,
Chuva, raios, tempestade...
Barco gira,

NO SERTÃO

ESCUTA...

O dia nasce no sertão!
Entre os ramos a passarada canta,
O sol entre as montanhas desencanta
E encanta a lua que pronto se esconde.
O sertanejo entoa o canto matutino
E alegremente sai para o roçado.
Às vezes é o feijão, outras o milho
E ele ensina pra mulher e o filho,

Quase vira.
De repente toma prumo
Segue o rumo,
Chega ao porto desejado,
Se o barqueiro não se cansa
De, na rota da esperança,
O seu barco manobrar!
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A ciência do grão
Que na terra ele enterra e se entumece
E desperta e brota e cresce
Em viçosa e ondulante plantação!
Silêncio...
No sertão a noite desce!
A natureza se recurva em prece
No dourado poente.
A passarada se recolhe aos ninhos,
A lua vem chegando de mansinho
Trazendo inspiração!
Do sertanejo o peito se enternece
Ao contato suave da viola
Seu amor permanente.
E nas rimas que entoa se percebe
Que o sertão e o próprio sertanejo,
Unidos num imenso coração,
Fundem-se nos acordes da viola,
Irmanam-se no embalo da canção!
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O CASAMENTO DE DONA BARATINHA
 Hilton Görresen

ERA MAGRA E FRÁGIL, perninhas finas. Solteira aos 40 anos. Viveu sempre
à sombra e aos conselhos da tia beata e solteirona.  Homem é um bruto,
dizia ela, sentindo ainda na pele e no ouvido os gritos e safanões do pai
alcoólatra. Queria proteger a sobrinha deste mundo animal.

Quando a tia foi reclamar seus direitos de boa cristã na morada
celeste, herdou a casa antiga, baixa, de porta e janela de frente pra calçada.
A casa, sem a tia e seus conselhos, tornou-se ampla demais para sua
figurazinha. Não queria envelhecer na solidão. Resolveu que tinha de
arranjar um marido. Marido mesmo, de papel passado, como as demais
colegas de seu tempo escolar. Mas casamento não era só coabitarem na
casinha bem arrumada, envolvia outras obrigações, e dessas é que tinha
receio. Um homem na cama? Chegava a ver a tia lhe recriminando, lá
no reino de glória onde por certo devia estar, ao lado dos anjos e de seus
queridos santos.

Arrumava-se toda, pintava levemente os lábios, apanhava a cabeleira
num coque e postava-se à janela. A casinha era bem situada, no centro,
e por ali passavam as pessoas para o mercado, para a igreja e para o
trabalho. Alguém iria prestar-lhe atenção. Mas havia em seu peito uma
grande preocupação, um receio deveras admissível com relação ao seu
corpinho frágil. Tinha uma perereca pequena, fechadinha.  Diziam (quem
disse?) que havia homens com aquele negócio monstruoso. Tremia toda
ao se lembrar disso. Era preciso fazer uma seleção criteriosa. Mas como?
Só havia um jeito, e era vexatório.

O primeiro a parar diante da janela, atraído pelo seu olhar malicioso, foi
João Boi, estivador de peito amplo e braços cabeludos. Vinha devagar, os
passos pesados, sentiu o olhar sobre si. Passou, pensou um pouco, coçou o
rosto, voltou-se e o olhar estava lá, como um convite. Cumprimentou, meloso,
estendeu as mãos grossas. Convidou-o a entrar. Lá dentro, sem que ele
esperasse, atochou a mão em sua virilha, sentindo o volume por baixo da
calça. Cruzes! Que protuberância. Despediu-o com desculpas.
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Não demorou, pintou em sua frente o Zé Queixada, magro, de rosto
fino e, como o apelido bem dizia, de queixo proeminente. Cumprimentou-
-a cheio de rapapés. Elogiou o porte, o cabelo, as mãos e o mais que
conseguia divisar. Entrou na casa. Antes que ele se acomodasse na
poltrona de couro, a mulher veio com as mãos em concha e agarrou suas
partes. Hum, fino e comprido. E ela ralinha, não dava certo.

Seria isso pecado? Tinha que se confessar com o padre Genésio. Ele
por certo diria, como sempre: minha filha, você deve conservar a pureza.
Tinha nome bom pra santo, São Genésio, mas corriam uns boatos sobre
ele. Se a tia soubesse alguma coisa, diria “os homens não prestam”. Isso
tinha cara de decepção amorosa. Será que ela nunca...? A tia tinha sido
professora de religião e canto orfeônico num colégio de freiras. Tinha
em casa um grande piano negro, vindo da Alemanha. Herdara também o
piano da tia e atualmente vivia de dar aulas aos jovens. Pensou em sua
situação e veio à memória a fábula de Dona Baratinha. Dona Baratinha
era ela, branca, de braços raquíticos, olhos grandes a saltar do rosto
pequeno, pendurada na janela. Mas, que droga, não queria ficar sozinha,
morria de medo. Era uma mulher, poxa, igual a todas as outras. E pecado,
bem pecadinho mesmo, era o que fazia a sirigaita filha da vizinha, dona
Cocota, que falava de todas e a filha saindo com um espanhol casado, o
tal que cantava “aquelhos orros verdes”.

No final de semana veio Zeca Matreiro. Era comprido e fino, tinha o
rosto triangular, feito uma pirâmide invertida, com uma barbichinha na
ponta do queixo. Andar de malandro, quase deslizando na calçada.
Cumprimentou com um sorriso, deu uma piscada. Depois: a senhorita
me permite? Oh, pois não. Entrou, observando o ambiente. Bela casa,
falou. Cheirando a limpeza. Quando menos esperava, tchac! Mão entre
as pernas. Muito torto. Curva acentuada para a esquerda.

À tarde, parou Pedro Urso, lutador nas horas vagas, segurança no
Bradesco. Um pouco gordo, barba por fazer. Pernas arqueadas, pés
chatos. Entre, meu senhor, não faça cerimônia. Que bom, era forçudo.
Entrou sem jeito. Lutador que era, deu um pulo pra trás, na defensiva,
quando atacado na parte frágil. Nossa, muito grosso e pelancudo!

No outro dia, sem esperar, surgiu-lhe à frente Aristeu Melopeia,
literato, daqueles de basta cabeleira e olhar fatal. Vinha admirando de
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longe sua beleza etérea, evadida das páginas de um romance. Pedia
vênia para oscular-lhe as mãos. Encantada, até esqueceu de convidá-lo
a entrar. Embevecido pelos próprios talentos – como aqueles que menos
os têm – declamou ali mesmo, diante da janela, um poema de Olavo
Bilac. Mas, oh! Que houve com o poeta? Quando se empolgava demais,
tinha um desatamento do intestino. Devido à urgência, espiritou-se sem
ao menos se despedir.

Passaram-se três dias e nada. Seriam providências da tia, lá do etéreo
descanso? Devia ser assim, ó, com o Senhor. Acendeu uma vela, rezou
uma oração. Será que surtiu efeito? Da esquina surgiu um naniquinho,
mãos e pés pequenos. Ele vindo e ela com o sorriso e o olhar preparados.
Ele parou, como hipnotizado. Ficou muito vermelho.

– Bom dia, senhor, qual é sua graça?

– Cerzílio de Jesus, às suas ordens. Mas me chamam de Cerzito.

De estampa não é grande coisa, pensou, mas vale pelo nome. Será
que a tia não ia gostar? Fez cerimônia para entrar na casa. Era humilde,
morava numa pensão ali perto. O bigodinho tremia um pouco quando
falava. Desta vez, ela foi delicadamente ao seu objetivo. Não encontrou
praticamente nada. Era uma titiquinha de bilau, encolhidinho dentro da
cueca. Satisfeita, convidou:

– Seu Cerzílio, aceita um café?

Passou a visitá-la todos os dias, à mesma hora. Tomavam chá ou
café, falavam coisas triviais. Ela, depois, sentava ao piano negro e cantava,
acompanhando-se:

Adeus Guacira, meu pedacinho de terra

Meu pé de serra que ninguém sabe onde está...

Vozinha aguda, afinada. As mãos ágeis sobrevoando as teclas. Era a
canção preferida da tia, professora de canto orfeônico. A vizinha, dona
Cocota, gostava de ouvir, abria bem a janela.

Marcaram logo o casamento, na igreja, naturalmente. Padre Genésio
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ficou surpreso, achava que aquele canarinho não saía mais da gaiola.
Não gabou o gosto: filha, você merecia coisa melhor. A tia, lá de cima,
concordou com o padre, dando uma estremecida nas velas do altar. Mas,
que fazer? O cavalo havia passado a jeito, era aproveitar.

Cerimônia simples, poucos convidados. Cerzito convidou apenas seu
chefe e um colega mais íntimo, não tinha mais parentes. No dia do casório,
vestiu o terno alugado, paletó branco, colocou a gravatinha borboleta,
assobiando diante do espelho, e chamou um táxi para levá-lo à igreja.
Estava feliz, ia deixar a pensão, ser dono de imóvel, tomar seu chá todos
os dias, como um lorde inglês. Ouvir a esposa ao piano, dona Cocota
faladeira na janela. Atravessou a rua, estonteado de emoção e ansiedade.
Veio uma Mercedes em velocidade e o pegou com violência, jogou seu
corpo para o alto. Adeus, Cerzito!

Às vezes, a vida imita as fábulas.

                              DESCULPA, ZÉ

ENTRO NO BAR À NOITE, quase deserto.  O balcão ocupa todo o lado
esquerdo. Do lado direito, espalhadas, umas dez mesinhas com toalhas
de plástico. Um casal numa mesa. Detrás do balcão, um gordo de bigode,
camisa de mangas arregaçadas. Peço uma cerveja. O gordo tira a garrafa
de um frigorífico, puxa um copo de baixo do balcão e os leva à minha
mesa. Tem o andar bamboleante. Derrama a cerveja no copo, fazendo
espuma, e pergunta:

– Mais alguma coisa?

Faço que não com um gesto da mão.

– O senhor não é daqui, não? Veio em visita?

– Vim a trabalho. Resolvo uns problemas e me mando pra São Paulo.

– E como é sua graça, se me permite?

– José.
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– Coincidência. Também sou José.  Todos me conhecem por Zé do
Bar. Mas não sou daqui, não, sou gaúcho de Santana do Livramento,
conhece?

– Isso não é no Uruguai? Aquela cidadezinha que tem o centro dentro
de um muro?

– Não, lá é Colônia do Sacramento.

– Ah, bom.

– O nome confunde muita gente.

– Ajeitadinho o seu bar. Tem boa freguesia?

– Não posso me queixar. Todos aqui me conhecem. O ponto é bom.
Dá pra sobreviver – diz com um risinho.

– E nenhum problema?

– Problema?

– É. Concorrência. Calotes, inveja, essas coisas. Pergunto porque já
trabalhei em bar.

– Isso até que não. Mas tem alguns canalhas me ameaçando,
querendo cobrar proteção. Tem otário que paga. Do Zé do Bar é que
eles não conseguem nada.

– Não tem medo que lhe façam alguma coisa?

– São uns cagões. É tudo conversa, mimimi. Alguém tem que resistir,
mostrar a eles que não são os donos do pedaço.

– Faz bem. Não se pode baixar as calças...

Gostei do cara, senti firmeza, sinceridade naquela cara gorda, brilhosa
de suor. Lembrei de seu Teodomiro, que tinha um barzinho em nosso
bairro. Eu lhe fazia pequenos serviços e ele pagava com mantimentos
para minha mãe. Nunca passamos necessidade. Acho que sua
generosidade tinha um motivo: minha mãe era uma viúva ainda jovem,
bonita. Mas era um bom sujeito. Quando bebia uns dois tragos era capaz
de entregar todo o bar para os miseráveis da vizinhança... Paro por aí.
Essas lembranças de infância vêm uma atrás da outra, como fieira de
peixes numa rede.
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Escondo no bolso minha mão esquerda, atrofiada. Nasci com esse
defeito. Foi duro encontrar um serviço, ainda sofro preconceito. Mas faz
uns três anos que ando de lá pra cá, me virando, cumprindo meu destino.
Foi o que me trouxe a esta cidadezinha. Faço meu trabalho e volto pra
São Paulo.

O casal sai, o gordo vai recolhendo as garrafas e pratos, depois passa
um pano na mesa, limpando as gotas de bebida e os farelos de x-salada,
ajeita as cadeiras. Ficamos sozinhos no bar. Ele passa um lenço na testa.
Fala que já vai fechar, mas que eu não me preocupe: “pode terminar sua
cerveja”.

Sorvo calmamente a bebida, olho sua barriga ampla, o rosto brilhoso,
de um cara feliz, realizado. Pergunto:

– Tem família, Zé?

– Tenho. Mulher e dois filhos. O maior está na faculdade. Vai se
formar engenheiro, se Deus quiser.

Viro o restinho da cerveja, me levanto, tiro o 38 do bolso e aponto
para sua testa, nunca perco uma encomenda.

Antes de atirar, faço uma reverência:

– Desculpa, Zé. Também preciso sobreviver.

A MAIOR SALAMANCA DO MUNDO

NIQUINHA TORRES TINHA um único desejo: encontrar a maior salamanca
do mundo. Quando lhe perguntavam o que era uma salamanca, respondia:
Não sei, não encontrei ainda. Foi Deus quem me ordenou essa procura.
Quando encontrar, saberei reconhecer.

Isso acontecia desde os 15 anos, quando perdeu os pais num acidente.
Desmaiou quando ficou de frente com os corpos quase irreconhecíveis,
braços e pernas largados na quentura do asfalto. Ficou morando com
uma tia, na casinha pobre, geminada.

O HOMEM SO_ACADEMIA_FINAL.pmd 03/04/19, 09:5254



55

Passou temporada numa casa grande, com médicos. Como não
conseguiram consertar sua cabeça e era inofensiva, foi liberada. A tia a
encaminhou à benzedeira, dona Nicotinha, sessões com aspergir de ervas
santas e água benta. Depois foi parar no centro espírita. Devia de ser
coisa de encosto, de espírito maligno. Nada, nada.

Passava o dia a perambular pelas ruas da cidadezinha, olhar
escarafunchando como quem procura nos mínimos buracos e becos,
cheirando o ar, levantando pedras, ouvidos prontos a reconhecer em
palavras soltas, nas ruas, a mensagem de Deus, falando pela boca do
povo. Nos momentos mais agitados, resmungava, falando de si para si,
quando achasse a maior salamanca do mundo ficaria rica, casaria com
um príncipe.

Amigas de infância a recolhiam em seus encontros, faziam-lhe
pequenas vontades como se brincando com uma criança. Vizinhos
exclamavam:

– Uma pena, jovem tão bonita e graciosa.  Qual o seu futuro?

Verdade, era uma moreninha baixa, de cabelos pretos, encaracolados,
que lhe avançavam na testa, sobrancelhas grossas e corpo harmonioso.

Os garotos, maldosos, perguntavam:

– Niquinha, já encontrou a salamanca?

– Ainda não.

Às vezes, a encaminhavam a um endereço longínquo, onde estaria a
tal salamanca.

– É lá no Ponto Alto, detrás do morro. Procure o Pedro Maia.

E lá ia, paciente, desejosa, subindo penosas ladeiras, sofrendo o quente
caloroso do sol nas costas. Pedro Maia, quando encontrado, indicava
outro endereço, falar com outra pessoa.

Com a morte da tia, passou a prima a cuidar de seus interesses.
Comprava roupa, materiais de higiene e, para facilitar, pagava um mensal
para que ela almoçasse na cantina Aimoré. Entrava taciturna, sem dar
conversa a ninguém, sentava na mesma mesa de sempre, e lhe serviam
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o picadinho de sempre, com uma concha de arroz e batatas.

Um dia, o acontecido. Até hoje não se sabe quem, alguns desconfiam
do Manuel Gonzaguinha, bem capaz de perpetrar malvadezas desse estilo
com uma pobre desprotegida. O que se conta é que o malvado, seja
quem for, iniciou mimoseando com palavras. E depois:

– Niquinha, eu sei onde está a maior salamanca do mundo.

E levou a inocentinha para trás da moita do jardim público, sem nenhum
movimento naquela hora modorrenta, as pessoas assistindo à sessão da
tarde na TV. Baixou as calças. Ela desconfiada: Cadê a salamanca?
Levantou seu vestido, arriou a calcinha, prometendo: Não está aqui, já
vou te levar lá. Você vai ficar rica, casar com o príncipe. Talvez o príncipe
estivesse ali mesmo na sua frente. Niquinha viu gotas de sangue
umedecendo sua entrecochas. Saiu correndo, assustada.

Mais assustada ficou quando, dali a uns meses, a barriguinha começou
a inchar. Estava comendo demais? A prima a levou ao médico.
Procuravam escondê-la do olhar do povo, enquanto o inchaço crescia
mais e mais. Não queriam a compaixão pública. Sabendo o nome do
malfeitor, certo iam linchá-lo.

Quando a viam na janela, os moleques indagavam, com maldade:

– Niquinha, era grande a salamanca?

De suas entranhas tiraram uma menina. Ela urrava, revolvia-se na
cama. Deram a menina a uma parenta distante, sem filhos. Evitar que no
futuro a carimbassem filha da louca. Niquinha gritava, desesperada,
mordia os dedos. Levavam um pedaço de seu corpo. Depois disso, Deus
lhe ordenou que usasse sete saias, para sua proteção, a primeira devia
ser branca.

O tempo correu. A beleza da juventude foi se esvaindo. O corpo
tornou-se áspero, inchado, os olhos lá no fundo, sem brilho, debaixo das
sobrancelhas grossas grudadas umas às outras como asas de pássaros
negros. Os cabelos compridos, desgrenhados, brancos e duros pela poeira.
Lavava as partes, que coçavam, na fonte da cidade, guarnecida por uma
mureta de pedras. Quando erguia as sete saias, não usando calcinha, os
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moleques vinham espiar a aranha cabeluda e as nádegas murchas. Ela
achava graça, ria tapando a boca com a mão. Nada tinha a oferecer aos
olhares dos machos.

Conhecida agora como a Salamanca, era uma constante no cotidiano
da cidade. Figura folclórica, como alguns outros infelizes, que
perambulavam sem passado e sem futuro.  Coisas, seres de outro mundo.

A prima casou-se e foi embora da cidade, deixando-a ao Deus dará.
A casa estava em ruínas, parte do teto desabou, o mato entrava pelas
portas e janelas quebradas. O lugar fedia a urina e fezes. Almas caridosas
deixavam na porta alguns alimentos, o pão de ontem, bananas, pedaços
de bolo.

O que a mantinha era sua procura obsessiva, sem descanso. Um dia,
iria encontrar a maior salamanca, ficar rica, não sabia se ainda poderia
casar-se com o príncipe, estava envelhecendo. Deus mostraria o caminho.
Mas refez-se de ódio, ódio pelas pessoas que riam à sua passagem, às
crianças que – como seus pais nesses anos todos – a atormentavam:
Salamanca! Ó Salamanca velha! Dava urros esganiçados, mordia os
dedos, como a tragar aquele ódio que queria subir pra cabeça. Não possuía
mais palavras, secara-as quase todas, pela falta de convivência com as
pessoas. Os urros animalescos eram sua expressão.

Mas ainda lembrava de uma coisa: o pedaço de sua carne que haviam
lhe arrancado do ventre. Era seu, lhe pertencia.

Um dia aconteceu. Quatro horas da tarde, o solzinho de outono, fraco,
jogava sombras nas calçadas, o vento leve esparzia folhas secas pelo
chão. Na praça, a mulher, distraída, lia uma revista que mostrava fotos
de belas artistas. Ao seu lado, o carrinho com a menina. Quietinha, sorrindo
para um ursinho de pano, que sacudia nas mãos. Quando parou em frente,
o bebê abriu os braços, sorridente, como a pedir colinho. Era ela, era o
pedaço do corpo arrancado de si com malvadeza. Pelo raio dourado que
atravessava os galhos de árvore, ofuscando a vista, entendeu a voz de
Deus. Estava ali o final de sua procura. Os tesouros que procuramos
quase sempre estão na gente mesmo. Pegou a criança, agasalhou-a no
peito e saiu correndo.

O HOMEM SO_ACADEMIA_FINAL.pmd 03/04/19, 09:5257



58

Aos tropeços, subiu, pela trilha cavada entre palmeiras de tucum e
pupunha, o morro Bela Vista, o mais alto da cidade. De lá se avistava
tudo, os telhados enegrecidos, as ruas pequenas como riscos de lápis, a
torre da igrejinha, o rio que fazia um grande “esse”, depois se endireitava
para as bandas do sul. Os olhos da criança buscavam a surpresa dos
verdes ao redor, dos piu-pius que gorjeavam no alto. Em sua frente, um
barranco na vertical, com tufos de mato e árvores penduradas. Ouvia a
voz de Deus, junto com as dos anjos colaborando. E pulou, na direção de
sua riqueza imensurável.
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HERCULANO VICENZI

HERCULANO VICENZI

Nascido em Taió, Herculano
Vicenzi é hoje um setentão
urbano, que jamais esqueceu
ou deixou de lado as raízes do
tempo de menino da roça.
Por ter crescido agarrado ao
cabo da enxada, ele amealhou
boas experiências nas lides
agrícolas, que se revelaram
úteis ao enveredar pelo caminho
do jornalismo.
Embalado pelas lembranças da
infância, optou por se
especializar na cobertura do
setor agropecuário. Já são mais
de 40 anos nessa trilha, que ele
percorre sempre com ânimo
revigorado, tamanha é a sua
paixão pelas coisas do mato.

Além de milhares de
reportagens agropecuárias,
publicadas em sua maioria
pelos jornais A Notícia e
Notícias do Dia, gosta de
escrever crônicas inspiradas
no cotidiano da roça.
Vicenzi é também autor de oito
livros, entre os quais se
destaca Nos Fundões de
Joinville. Publicado em 2013,
ao completar 40 anos de
jornalismo, nele conta um
pouco da sua trajetória
profissional e revela detalhes
interessantes do meio rural
joinvilense.
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A TARRAFA

 Herculano Vicenzi

AO CONSEGUIR O ENDEREÇO de um afamado fabricante de tarrafas –
daquelas de malha miudinha –, calejado pescador resolveu conferir a
habilidade do homem. Chegou justo na hora em que o artesão havia
acabado de aprontar uma de 20 braças.

 – É de primeira, dela não escapa nada, nem filhotinho de lambari,
garantiu, ao perceber o interesse do visitante.

Diante de tanta gabolice, o pescador sugeriu que ele desse um lance
no gramado para ver se a tarrafa abria direito.

Sem perda de tempo, zap, lá se foi a tarrafa, abrindo-se em 360
graus. Mas, eis que ao descer em direção ao gramado, do nada surgiu
um cachorro, que acabou preso na malha. Assustado, o bicho arrepiou
os pelos, deu uns pinotes e livrou-se daquele tareco.

O pescador não se aguentou e caiu numa gargalhada de rachar ao
meio trovoada braba.

– Então, é isso tudo, não escapa nem filhotinho de lambari? – cutucou
irônico.

O tarrafeiro sacudiu os ombros, deu uma risadinha marota e devolveu
a provocação.

– O cachorro, esse velhaco, escapou, mas confere bem de perto,
para ver o que acabou de acontecer.

O pescador foi e quase caiu de costas.  Na hora em que o cachorro
arrepiou os pelos, as pulgas pularam apavoradas, mas nenhuma conseguiu
escapar da malha miudeira.
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AS OVELHAS

DOIS IRMÃOS, LÁ DAS BANDAS de Pirabeiraba, costumavam roubar
galinhas, patos e marrecos para fazer divertidos jantares na companhia
de amigos de gandaia.

Bela noite de inverno, depois de esvaziar um litro de pinga de
alambique, eles decidiram inovar. Nesse embalo inovador, deram uma
esticada até Campo Alegre a fim de gatunar ovelhas em uma fazendinha
pertencente a um primo da dupla.

A bordo de uma Kombi, subiram a Serra Dona Francisca e não
demoraram para chegar ao destino. Pé por pé, pularam a cerca e foram
andando com muito cuidado. Nisso chegaram ao topo de um montículo,
de onde, no outro lado, avistaram diversos vultos brancos debruçados
sobre a relva.

– Que sorte – sussurrou um deles –, as ovelhas do primo estão todas
dormindo.

– Vai ser moleza. A gente conta até três e cada um cai em cima de
uma ovelha e a festa está garantida, emendou o outro também aos
sussurros.

Sem perda de tempo, contaram até três e se atiraram. Horas depois
os dois deram entrada no hospital no hospital de Campo Alegre com a
cara arrebentada e algumas costelas quebradas.

Os vultos brancos não eram ovelhas. Dias antes, o primo da
desastrada dupla havia pintado com cal algumas pedras concentradas
aos pés do montículo onde eles se esborracharam.
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DESPEDIDA DE SOLTEIRO

TURMINHA DO PIRAÍ lotou um fordeco e tocou para Pirabeiraba a fim
de participar da festa de despedida de solteiro de um amigo. Como os
caiporas não sabiam direito o endereço, ficaram faceiros ao avistar uma
casa rodeada de automóveis.

Lépidos, desembarcaram e para esquentar o ambiente, soltaram uma
caixa de foguetes. Ato seguinte, avançaram rumo à festa, fazendo aquela
algazarra. Na frente ia um gaiteiro, que ao botar os pés na soleira da
casa parou em seco, e em seco, fechou a gaita.

Num átimo, toda a cambada recuou numa disparada de levantar
poeira. Também não era para menos. No local estava acontecendo um
movimentado velório.

CAÇADOR POLIVALENTE

JANGOLINO, FIGURAÇA LÁ DAS BANDAS do Piraí, é conhecido por suas
estórias mirabolantes de caçador e pescador. Muito do sério, bela feita
ele contou que, numa de suas incursões pelas matas da região do rio
Tateto, de repente avistou uma paca bebendo água na curva de um
córrego. Rápido, ele enquadrou-a na mira. Nisso, ouviu o berreiro de um
tucano, empoleirado a uns 20 metros do chão. No impulso, Jangolino
mudou de ideia.

 – Já estou farto de carne de paca, hoje quero é uma sopa de tucano,
pensou.

 Ato seguinte, levantou a espingarda e pregou fogo no penoso. O
bicho caiu de ponta cabeça e seu enorme bico penetrou fundo no pescoço
da paca, desnucando-a instantaneamente.
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Sem perda de tempo, Jangolino juntou o tucano e puxou a paca, que
morrera com a cabeça dentro do córrego. Ao recolhê-la, de tão admirado,
soltou um grito de botar onça acuada pra correr. Grito justificável. Na
ponta da língua da paca estava agarrada uma taraíra de uns sete quilos

OS TRÊS COQUINHOS

DOIS COMPADRES SEMPRE metidos a contar vantagens de caçadas,
encontraram-se no Salão Jacob. Não demorou nada para a dupla querer
as atenções da freguesia que bebericava no local.

– Pois fique sabendo, disse um deles, que numa manhã chuvosa fiquei
com a munição molhada justo na hora em que topei com um baita quati.
Aí o jeito foi improvisar. Peguei então a espingarda de pressão, dessas
para matar passarinho miúdo, mirei no ouvido do bicho e apertei o gatilho.
Tiro dado, quati deitado.

O outro deu o troco na bucha.

 – Pois não é que eu também derrubei um quati ao fazer o uso de
uma artimanha marota?

– Não me diga !

– Digo, sim! Aconteceu no momento em que a minha 28 negou fogo.
Rápido no raciocínio, puxei do bolso a funda e larguei uma pelotada dos
diachos. O quati caiu do galho mortinho da silva. A pelota, que na verdade
era uma baguinha de aço, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, toda
ensanguentada.

Diante de tamanhas bravuras, um colono já bem curvo devido a idade
avançada, deu uma risadinha debochada, bateu com força a bengala no
assoalho e meteu-se na conversa.

– Rapazes, vocês até podem não acreditar, mas eu fiz uma coisa de
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botar esses dois quatis de vocês no chinelo. Numa caçada de bodoque,
juntei três coquinhos e disparei todos eles de uma só vez. Foi um tiro de
quebrar até o espinhaço de assombração. Três jacus empoleirados a uns
27 metros do chão despencaram sem tempo de soltar um ai para dar
adeus a esse mundo cheio de mentirosos.

OS GANSOS

ITALIANO LÁ DAS BANDAS DA Rodovia do Arroz costumava fazer algumas
confusões com seu linguajar de sotaque típico dos oriundi. Para ele, jipe
era zipe, jabuti era zabuti, jararaca era zararaca...

Bela feita, o caipora mandou um dos empregados ir até a casa de um
vizinho a fim de pegar emprestados dois gansos. Ao chegar ao local, o
rapaz foi direto ao ponto.

– Meu patrão quer os seus dois gansos emprestados.

– Meus dois gansos? Ora, pistola, não tenho nenhum ganso, só galinhas
e marrecos, foi a resposta.

– Pois o meu patrão disse que o senhor tem dois gansos e ele os quer
emprestados, insistiu o moço.

– Santa paciência, já falei que não tenho gansos. Melhor é você dizer
ao seu patrão vir até aqui a fim de esclarecer essa encrenca.

– Meu patrão, nesse momento não pode vir. Ele está muito ocupado.
Acabou de matar um porco e está pelando o bicho.

Ao ouvir aquilo, o vizinho soltou uma gargalhada de trincar as vidraças
da capela Cristo Rei.

– Agora estou entendendo o que seu patrão realmente está querendo.
Ele precisa dos meus dois ganchos de ferro para erguer o porco a fim de
destrinchá-lo, trovejou o vizinho.
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A ALTERNATIVA

A FAMOSA E SAUDOSA VENDA de Fernando Tilp, na rua João Colin, marcou
época por muitos anos. Ponto de encontro de agricultores e de pessoas
influentes da cidade, sua história é recheada por dezenas de passagens
hilariantes, a maioria protagonizada pelo jeito espirituoso de Fernando Tilp
tocar o seu comércio. Como essa, ocorrida no dia da estreia de um balconista.

Ao atender um freguês, o balconista novato ficou todo encabulado e se
desculpou dizendo que não poderia lhe fornecer papel higiênico pelo fato do
produto estar em falta naquele momento.

Assim que o freguês saiu, Tilp chamou o empregado para uma conversinha
reservada.

– O negócio é o seguinte, meu camarada: quando não temos a mercadoria
desejada, mete uma boa conversa pra cima do freguês, ofereça alguma
alternativa. Ninguém deve sair daqui de mãos abanando, disse reto e direto.

Meia hora mais tarde, por pura coincidência, outro freguês pediu
papel higiênico ao balconista novato. Aí deu no que deu. O caipora estufou
o peito e abriu o verbo desse jeito:

 – Meu caro senhor, no momento não temos papel higiênico para
servi-lo, mas temos aqui algumas alternativas, como lixa 40, lixa 60, lixa...

 Ufa,sô! Enquanto o freguês disparava porta afora com os olhos
arregalados, o velho Tilp se entortava atrás do balcão de tanto rir.

CASTIGO ADICIONAL

EM SANTA CATARINA, durante boa parte da segunda guerra mundial
era proibido falar em alemão e italiano. Desrespeitar a ordem era sinônimo
de cadeia.
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Por conta dessa proibição, bela noite dois descendentes de poloneses
da comunidade de Bateias de Baixo, em Campo Alegre, acabaram na
cadeia.

A prisão ocorreu na hora em que a dupla entrou numa bodega e
começou a falar em polonês. Um policial atocaiado, num átimo algemou
os dois.

– Quem fala alemão, merece isso, rosnou enquanto fechava as
algemas.

– Falávamos em polonês, não em alemão, defenderam-se.

– Polonês e alemão é tudo a mesma coisa. Tudo peixe da mesma
tarrafa. Vocês estão presos e está acabado, grunhiu o policial do alto da
sua ignorância.

Levados para a cadeia de São Bento do Sul, os dois poloneses
amargaram sete noitadas atrás das grades. Para piorar a humilhação,
durante o dia eles eram forçados a juntar os “figos” que os cavalos
deixavam nas ruas centrais da cidade.

AS GOIABAS

FECHADO EM AGOSTO de 2007, o Ernest Bar faz falta no centro de
Joinville. Nele, durante décadas, profissionais liberais, empresários,
jornalistas, radialistas, jogadores de futebol e colonos se reuniam para
animadas conversas e memoráveis jantares. O ambiente era orquestrado
pelo espirituoso Ernest Fleith, dono do estabelecimento.

Uma passagem famosa ocorrida naquele ambiente aconteceu por
conta de uma goiabeira que Ernest plantou pertinho da parede do boteco.

Só para estragar o humor do Ernest, alguns fregueses viviam colhendo
as goiabas mais graúdas. Já de saco cheio com a molecagem, Ernest
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resolveu dar um basta definitivo naquilo.

Decidido, ele injetou nas quatro goiabas maiores uma seringa da
pimenta mais braba que conseguiu encontrar em Joinville.

O primeiro gaiato a apanhar uma das goiabas “temperadas” se deu
muito mal. Ao dar a primeira dentada, pelou toda a boca e até a capa da
língua.

Santo remédio. A notícia se espalhou entre os fregueses e a tigrada
nunca mais teve coragem de tocar as goiabas do espirituoso Ernest.

O DIPLOMÁTICO

ESSE FATO HISTÓRICO É CONTADO por Karin Monich Marzall, trineta do
alemão Carl Monich, que em 1881 comprou uma diligência e estabeleceu
o primeiro meio de transporte regular de passageiros entre Joinville e
São Bento do Sul.

Naquela época, para não serem assaltados por um bando de índios,
que frequentemente roubavam comida dos viajantes da Estrada Dona
Francisca, os carroceiros andavam sempre armados com espingardas
de calibre grosso.

Carl Monich descobriu uma maneira para viajar em segurança, sem
a necessidade de carregar sequer um canivete. Diplomático, fez contato
com o cacique dos índios e acertou com ele uma espécie de pedágio
para não ser atacado.

Acordo estabelecido, a cada viagem Carl entregava ao cacique alguns
alimentos, além de um pouco de fumo e um litro de cachaça. Era desse
jeito que os passageiros da famosa diligência viajavam sempre tranquilos.
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A BRONCA DO ALEMÃO

ATÉ OS ANOS 1970, era comum encontrar agricultores a bordo de carroças,
com as quais percorriam ruas de bairros e do centro de Joinville para
vender produtos colhidos no dia anterior. Produtos fresquinhos e de
qualidade muito boa.

Dentre tantos carroceiros, figurava um alemão das bandas do Piraí.
Especializado na produção de batatas ele concentrava suas vendas nos
bairros América, Glória e Vila Nova.

Dono de sotaque alemão carregado, ele era conhecido por seu jeito
animado de estufar o peito e anunciar o produto:

– Olha a patata, patata ponita, patata poa – trovejava a todo instante.

Ao repetir a cantilena diversas vezes, um morador novo do bairro
Vila Nova, que ainda não conhecia o alemão, curioso quis saber qual era
o tipo de batata.

– É doce?! – perguntou o morador novato.

– É patata, patata ponita, patata poa!

– Já sei e acredito na sua palavra. Mas é doce?!

– Eu xá tisse que é patata ponita, patata poa. Se fosse toce, eu falava
toce ponito, toce pom, entendeu seu pocó de mola?! – explodiu o alemão.

BARRIGA INESQUECÍVEL

NO JARGÃO jornalístico, barriga é a publicação de uma notícia sem pé e
nem cabeça, que na maioria das vezes provoca muitas gargalhadas.

Como esse fato ocorrido em Joinville nos anos 1970, época em que
as escolas de samba desfilavam na rua do Príncipe.

Num dos carnavais, o desfile de sábado à noite foi cancelado devido
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a uma inundação que cobriu as ruas do centro da cidade.

Na edição do dia seguinte, a principal manchete do jornal A Notícia
era a seguinte: Chuva Impede Desfile de Carnaval.

No Jornal de Joinville, para espanto e muitas risadas, a manchete era
essa: Milhares de Pessoas Prestigiaram Ontem à Noite o Desfile de
Carnaval. De quebra, a matéria estava ilustrada com uma foto na qual
apareciam muitos sambistas e numerosa plateia.

 A patacoada aconteceu pelo fato da tigrada do Jornal de Joinville ter
adiantado a matéria, na qual aproveitaram para botar uma foto do desfile
ocorrido no ano anterior.

Feito isso, caíram na gandaia e só no dia seguinte ficaram sabendo
que haviam protagonizado uma das maiores barrigas da história da
imprensa joinvilense.

PAU DA CONVERSA

DOIS COLONOS VELHOS, ao se encontrarem no Salão Jacob, pediram
cerveja e a conversa acabou descambando para o lado da grande
variedade de madeira nobre que é encontrada nas matas de Joinville.
Em poucos minutos eles conseguiram desentocar o nome popular de
mais de 30 árvores de reconhecido valor para a construção de casas e
de móveis de alto padrão.

Um gaiato, que acompanhava o papo da dupla, sem cerimônias meteu-
se na conversa e fez uma pergunta provocativa.

– Vocês, que são tão sabidos em madeiras de boa estirpe, por acaso,
conhecem o famoso pau da conversa?

– Deixa de ser bobo, esse tipo de pau não existe, reagiu na bucha um
dos colonos.
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– Existe, sim. Vocês é que não conhecem. Aliás, tem um bem aqui ao
lado do salão. Posso mostrá-lo para vocês agora mesmo, cutucou o gaiato.

Ato seguinte, ele foi até a porta do salão e convidou os dois colonos
para ir lá fora dar uma espiada no tal pau da conversa. Desconfiados,
mas embalados pela curiosidade, eles se levantaram. E lá se foram os
três para a rua.

– O pau da conversa está bem ali, falou o provocador, enquanto
apontava com o dedo indicador.

– Ali, aonde?

– Ali, para onde estou apontando o dedo. Não enxergaram ainda?

– Ora, seu bocó, isso daí é um poste da rede telefônica, bufaram os
dois ao mesmo tempo.

– Pois é, na minha opinião, tudo quanto é poste da rede telefônica é
um genuíno pau da conversa, destramelou o incorrigível gaiato.

A RIFA

FORASTEIRO DEU COM OS costados em Pirabeiraba e não demorou para
atrair antipatia generalizada.Tudo por conta da mania de interromper a
conversa de pacatos cidadãos, sem ao menos pedir licença.

Para dar um corretivo no caipora, um grupo de amigos inventou então
uma rifa de uma TV usada. Claro que o forasteiro foi o premiado. Lépido
e dando pulinhos de alegria, ele foi pra casa e ligou o aparelho. Nada,
nem som e nem imagem deram o menor sinal.

Ansioso, o moço pegou o trambolho, embarcou num ônibus da
Transtusa e dirigiu-se ao centro da cidade. De lá, seguiu a pé até a
famosa TV Assistência, na avenida Getúlio Vargas, onde chegou bufando
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e com o ombro ralado, tamanho era o peso do aparelho.

Ao abrir a tampa traseira daquele tareco, o técnico da TV Assistência
quase se engasgou de tanto rir. O forasteiro, ao contrário, faltou pouco
para morrer de raiva.

No lugar do tubo de imagem, os mentores da rifa haviam preenchido
o espaço com uma pilha de tijolos maciços catados num casarão que
estava sendo demolido no centro de Pirabeiraba.

O CASTIGO

NO LIVRO QUE ESCREVEU sobre os prefeitos de Joinville, a historiadora
Elly Herkenhoff inseriu um fato bem curioso, ocorrido no dia 9 de fevereiro
de 1877.  Na ocasião, o poder legislativo joinvilense aprovou a cobrança
de 3 mil réis de imposto para carroças e carroções simples. Em
contrapartida, manteve a cobrança de 8 mil réis de imposto para
carruagens de luxo.

A decisão contrariava a lei provincial, que impunha imposto único de
8 mil réis para qualquer tipo de carruagem. Em consequência da medida
adotada pelos legisladores de Joinville, que visava beneficiar os carroceiros
mais pobres, houve reação imediata. A câmara foi processada pela
província de Santa Catarina. Como castigo, o juiz de direito suspendeu o
mandato dos vereadores por um mês.
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ALESSANDRO JOSÉ MACHADO

ALESSANDRO JOSÉ MACHADO,
catarinense de São Miguel
D’Oeste, nascido em 28 de
janeiro de 1971. Casado
com Daniela Garcia e pai do
Filipe e da Brenda. Residente
em Joinville desde 2002.
Filho de militar do Exército
Brasileiro e uma dedicada
Dona de Casa tenho em
minha formação intelectual
grande débito ao Colégio
Militar de Curitiba, onde
passou longos e felizes 7
anos. Tenente Coronel da
Briosa e Gloriosa Polícia
Militar de Santa Catarina,
tendo sido formado em
dezembro de 1995,
pertencente à Turma Santa

Catarina, carinhosamente
chamada de “Leões do III
Milênio”. Bacharel em Direito,
formado pela UNIVALI em
2005 e especialista em
Segurança Pública pela
UNISUL em 2010.
Nos quadros da PMSC, lotado
na 2ª Companhia do Batalhão
de Aviação, onde ingressou em
2001, após mais de 5 anos
dedicados ao 1º Batalhão de
Polícia Militar sediado em
Itajaí.
Em 2001, foi brevetado Piloto
Comercial de Helicóptero, na
EDRA Aeronáutica sendo
atualmente também instrutor
de voo e oficial de segurança
de voo formado pelo CENIPA.
Membro eleito para Academia
de Letras dos Militares
Estaduais – Cadeira nº 35.
Entre suas obras publicadas,
destacam-se:Águia urbana,
Abordagens Emotivas,
Conhecimento geral dos
helicópteros, Operação Santa
Catarina.
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CONVERSÃO
 Alessandro José Machado

DE ACORDO COM O DICIONÁRIO da língua portuguesa, conversão é um
substantivo feminino, que pode significar o ato ou o efeito de converter-
-se, ou mudança de religião ou seita, de visão, de costumes etc.

Um fato inusitado a respeito deste tema ocorreu em mais um de
nossos serviços. Era início de uma tarde muito quente de verão, em
nossa 17ª Operação Veraneio no litoral norte catarinense. Desde a criação
da 2ª Companhia do Batalhão de Aviação, na época Base Norte do
GRAER, estivemos presente em duas edições sediados no 12º BPM, em
Balneário Camboriú, duas edições sediados em Balneário Barra do Sul e
as demais sempre no aeroporto do Iperoba, em São Francisco do Sul
(cujo designativo é SSSS).

Pois bem, nesta tarde em que os termômetros acusavam 39º C em
média na região, fomos acionados para prestar apoio em um atendimento
de acidente de trânsito na BR 280, que liga a BR 101 ao litoral de São
Francisco do Sul. O local, onde um ciclista fora atropelado por uma
motocicleta, pertencia à cidade de Araquari.

Inicialmente, a informação dava conta de três vítimas. Do aeroporto
até o local do acidente, levamos cerca de 7 minutos. O pouso requereu
um pouco de atenção, pois foi na rodovia, entre carros, fios e postes.
Nesse tipo de missão, uma das coisas que mais preocupam pilotos e
tripulante é a irresistível curiosidade humana. No afã de poder chegar
mais perto, olhar, e na grande onda dos dias atuais, filmar para postar em
redes sociais, pessoas colocam-se em risco desnecessário, atrapalham
os agentes envolvidos no socorro e causam toda espécie de transtorno.
No nosso caso, com serviço aéreo, temos que tomar muito cuidado com
o rotor de cauda. Ele gira a uma velocidade de 2.046 rotações por minuto.
Isso o torna praticamente invisível aos olhos distraídos de curiosos quando
acionado. Por este motivo, um procedimento operacional padrão é adotado
sempre que se pousa em locais não controlados. O primeiro tripulante
que desembarca da aeronave posta-se à frente, com visão de toda a
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aeronave, fazendo a guarda dela e impedindo que pessoas se aproximem
pela retaguarda da mesma. Assim que o copiloto desembarca e assume
a sua posição, este tripulante junto com o outro segue para a cena do
acidente.

Após um breve sobrevoo na cena do acidente, tudo conforme
planejado dentro da cabine, pousamos na rodovia. Imediatamente os
tripulantes foram até a cena do acidente onde uma ambulância dos
Bombeiros Voluntários de Araquari já nos aguardava. Duas vítimas já
haviam sido conduzidas com ferimentos leves. O ciclista, porém,
necessitava de atendimento especializado.

A vítima, que aqui chamaremos de José, estava consciente, mas com
um afundamento no crânio que caberia uma bola de tênis. Ele não tinha
noção da gravidade. Estava ainda com uma fratura em uma das pernas.

Com rapidez, foi colocado dentro da aeronave para um voo de
aproximadamente 8 minutos até o Hospital referência em Joinville, o São
José.

A decolagem, com aquela preocupação com os curiosos, transcorreu
dentro dos padrões. Em voo, José estava muito falante. Em parte como
sintoma do traumatismo craniano do qual sofrera. Como tinha algumas
tatuagens suspeitas, os nossos soldados, macacos velhos de guerra, já
começaram a inquiri-lo sobre seu comportamento social.

A conversa mal começou e já ficou boa. José confessou que era ex-
-usuário de droga e que já tinha feito muita coisa errada na vida. Mas
que sofrera uma conversão, e que sequer bebia mais. Inclusive, disse
ele, estava vindo da igreja quando foi atropelado. Nosso pessoal, que
como qualidade de todo bom aeronauta é descontraído, já lhe respondeu
que, se quando ele andava nas trevas, corria o risco de ser atropelado no
acostamento. Eis que veio a resposta mais que surpreendente:

– Não, seu polícia, se corri não sei. Mas a minha conversão me
garantiu a proteção de Deus, que quando eu precisei a primeira vez na
minha vida, ele me mandou anjos voando para me salvar!

Seu José sofreu uma cirurgia na cabeça e outra na perna. Seu José,
que graças a sua conversão, teve anjos na forma de Bombeiros, outros
com asas, e por fim outros com avental branco para lhe salvar.
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BEBÊ A BORDO

EXISTEM DIAS NA VIDA da gente que nascem para brilhar, fulgurar,
independente das condições meteorológicas reinantes.

Todos os anos a aviação multimissão da Briosa se prepara para atuar
no verão catarinense, que recebe milhares de turistas em seu belíssimo
litoral. As atrações são das mais diversificadas, sendo o banho de mar o
mais característico.

Pilotos, TOMM, mecânicos e pessoal de apoio tem seu treinamento
diversificado, extenuante, e na maioria das vezes tendo que se submeter
ao calor e ao sol causticante do final da primavera neste sul do Brasil.
Protetor solar é equipamento de proteção individual obrigatório.

As Águias voam, lançam homens ao mar, resgatam em seus puçás,
outras vezes em seus “sling”, repetem os movimentos e manobras, na
água, na terra, lançam água de seus “Bambi Bucket” combatendo focos
de incêndio imaginários. Pousam com a suavidade do beija-flor, deixando
apenas um de seus esquis sobre a pedra no meio do mar, simulando o
embarque de solitárias vítimas que precisam amenizar seu desespero
temperando de esperança com a visão daquele pássaro alado, que a
recolhe a um recôndito seguro.

Treino. Aperfeiçoamento. Para fazer tudo novamente, todo ano a
mesma coisa, mas com a certeza de fazer sempre melhor e mais seguro.

Os preparativos da 2ª Companhia do Batalhão de Aviação previam
um patrulhamento preventivo no litoral, partindo da Base em São Fran-
cisco do Sul até o limite de Barra Velha e Piçarras pela manhã, e outro
também partindo da Base litoral até a Barra do Saí, município catarinense
limítrofe com a praia de Coroados, no Paraná. O tempo previsto é de
uma hora. Essa rotina tem escopo na prevenção a afogamentos e
arrastamentos a banhistas, e nossas estatísticas contam que em todos os
verões ao menos um banhista é salvo pela guarnição aérea em situação
iminente de risco de morte.

Esta temporada teve o efetivo divido em três. O primeiro turno iria
operar a partir do dia 22 de dezembro de 2015 e encerraria ao final do
dia de Natal. O segundo turno começaria dia 26 e entregaria a aeronave
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dia 30 para o último grupo que ficaria até dia 04 de janeiro de 2016.

Início do primeiro turno.

A saída de SWZZ (designativo do heliponto da 2ª Cia do BAPM em
Joinville) já foi um pouco tardia. Deveríamos sair pouco depois das sete
e meia da manhã, mas o tempo demorou a abrir. Quando São Pedro
autorizou, saímos para São Francisco do Sul já com uma ocorrência de
resgate pendente.

A travessia da Baía da Babitonga foi a baixa altura, pois o teto estava
um pouco baixo.  Pousamos na SC– 280, bem perto do aeroporto, onde
um motociclista e a carona estavam ainda estirados na rodovia. O piloto
da motocicleta seria conduzido por uma ambulância, pois estava estável.
A carona, uma moça de vinte e poucos anos, estava com uma
semiamputação de uma perna e estava em estado crítico. Foi contida a
hemorragia e feito o transporte rápido até o hospital São José em Joinville.

Retornamos perto do meio-dia à Base no litoral.

Aeronave já baseada em São Francisco do Sul, no aeroporto de
Iperoba. A pista tem 700 metros de extensão, sendo toda gramada. O
movimento no aeródromo não era intenso. A maioria dos usuários se
transferiu para um campo de pouso particular, nomeado Céu Azul, na
barra do rio Itapocu, município de Araquari. Isso para os integrantes era
muito importante, pois torna a operação mais segura. Grande parte das
decolagens é de inopino, em emergências que demandam uma resposta
multimissão rápida.

No primeiro dia, ainda atendemos ao pronto atendimento do Bairro
Sandra Regina, onde o Águia 01 transportou uma senhora com AVC
(popular derrame cerebral) até o Hospital Regional em Joinville.

Final da tarde, houve um assalto no bairro Jardim Iririú, em Joinville.
Ladrões armados levaram diversos celulares e dinheiro da loja MM. Em
um dos celulares, havia um rastreador, e a Central de Emergência já
havia captado o sinal. As viaturas da área, mais o PPT e a guarnição
aérea estavam a caminho.

No local, sob a coordenação da aeronave, algumas casas estavam
sendo vistoriadas. Nos fundos de uma residência, um dos tripulantes do
Águia avistou uma moto suspeita, na cor preta. Policiais do Tático móvel
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fizeram a abordagem e constataram que era a moto utilizada no roubo.
Estava com registro de furto. Em seguida um dos agentes foi abordado,
confessou o roubo, entregou a arma e os celulares. Havia ainda mais um
agente. Infelizmente, conseguiu escapar.

O primeiro dia foi extenuante. Foram voadas mais de três horas em
ocorrência. Era a primeira Operação Veraneio do Capitão Leandro, que
junto aos Tenentes Walter e Caetano eram os mais novatos na Unidade,
chegando no decorrer do ano.

Capitão Leandro estava contente. Acabara de ter a certeza de que
tinha escolhido a profissão e a especialidade certa. Mas mal sabia ele
que o melhor estava ainda por vir.

Amanhece o dia 23 de dezembro de 2015. A neblina que cobre
suavemente o gramado do aeroporto parece uma nata quase transparente,
autorizando aos poucos a entrada dos primeiros raios solares do dia.

A promessa era de muito calor.

Às sete e meia, o Bocaiúva, nosso mecânico, já tinha lavado a
aeronave, feito o pré-voo, drenado o combustível e deixado nosso
“maquinão” em condições de voo.

A tripulação, composta pelo Sargento Da Silva, Cabo César e Soldado
Tavares, cada qual na sua função do dia, já havia preparado o café da
manhã e equipado a aeronave. Tudo pronto para o início do serviço.

No briefing, logo às oito horas, ficou planejado um radiopatrulhamento
aéreo no litoral, de acordo com a Ordem de Serviço do Batalhão, sendo
uma de manhã até Barra Velha e outra à tarde, até Itapoá.

Por volta das dez horas, tripulantes Da Silva e Tavares já equipados
com seus trajes de mergulho, fomos até a aeronave. O calor já estava
causticante. Exatamente às dez e vinte e três a turbina foi “startada”.
Um minuto depois, iniciamos a decolagem sentido Praia Grande.

O patrulhamento preventivo no litoral durante a temporada de verão
é muito importante. Todos os anos são feitas dezenas de prevenções de
afogamentos nessas missões, e ao menos uma pessoa é salva por
intervenção imediata da equipe da aeronave.

O dia estava com céu de brigadeiro. A decolagem foi perfeita e em
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questão de minutos já estávamos sobre a espuma da praia. Velocidade
reduzida, altura compatível com a vigilância e a segurança, fomos passando
as praias, uma a uma, Praia Grande, Ervino, Balneário Barra do Sul,
sendo de forma padronizada efetuada a sinalização aos guarda-vidas e
tendo o reporte deles como resposta. As duas mãos com os braços
paralelos estendidos com as nadadeiras à vista era sinal de que estava
tudo sem alteração, e quando os braços estão cruzados na frente do
corpo é sinal de ocorrência na água.

Havíamos passado dos trinta minutos de voo, já alcançando a barra
do rio Itapocu, quando soou o alarme do telefone celular de serviço do
águia 01.

Capitão Leandro atendeu. Ainda ao telefone apontou para frente,
onde fica o município de Barra Velha. Assim que desligou, nos passou a
solicitação do médico do posto de saúde de Barra Velha, Dr. Daniel
Fernandes, que precisava com muita urgência de transporte de uma
gestante para a Maternidade em Joinville.

A gestante era uma menor de 15 anos. A paciente tinha entrado em
trabalho de parto aos sete meses e meio de gestação. Havia o sério risco
de o bebê entrar em sofrimento fetal e morrer ainda na barriga da mãe.

Pousamos em questão de cinco minutos no heliponto da Havan, em
Barra Velha. A ambulância da prefeitura já estava lá a nossa espera.

Assim que iniciamos o embarque, perguntei ao médico se ele havia
feito contato com o SAMU, e ele nos informou que não teria tempo pra
isso, o transporte era muito urgente e a burocracia ia prejudicar e pôr em
risco duas vidas.

Naquele instante, vimos que o momento era tenso. O calor era intenso,
a pressão de salvar duas vidas colocava nossos batimentos cardíacos
em níveis de alta RPM.

O médico embarcou e se posicionou perfeitamente na posição em
que poderia dar a melhor assistência à gestante. O kit parto estava à
mão. A gestante foi colocada com muito cuidado na parte traseira da
cabine e, em questão de segundos, já estaríamos decolando.

Em todo momento, o médico conversava com a gestante. Acalmava
e dava um suporte de alento a alguém que estava em uma situação de
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muito risco. A paciente sabia disso. Seu semblante era de quem estava
extremamente assustada. No início da manhã, já havia estado no pronto
atendimento, com dores e se sentindo um pouco mal. Foi medicada e
orientada a retornar para casa, com a ressalva de que se as dores
aumentassem deveria retornar urgente.

Foi o que aconteceu. Retornou. Jamais imaginaria que, dez minutos
depois, estaria a bordo de uma aeronave de resgate da Polícia Militar.

A decolagem foi na ponta dos dedos. Livramos os fios de energia
que circundam o terreno em volta da mega loja. Nivelei a aeronave e já
estávamos com a proa apontada para a maternidade. O copiloto, Leandro,
já estava fazendo os contatos para que uma ambulância do SAMU nos
esperasse em um terreno baldio, defronte ao Hospital São José, onde
antigamente funcionava o Supermercado Vitória.

O tempo previsto de voo era de 15 minutos.

A decolagem foi às 11hs e 06 minutos. Cerca de cinco minutos após
a saída de Barra Velha, o médico nos informou que a criança havia
nascido. As contrações ficaram muito fortes e foi inevitável que aquele
pequeno ser viesse ao mundo dentro do Águia 01. Como Comandante,
fiquei concentrado no voo, e pude perceber que a atividade do médico e
do Sargento Da Silva era intensa. O Soldado Tavares, que estava na
função de fiel da aeronave nesse momento, me informou que a criança
havia nascido e estava em parada cardiorrespiratória. O momento era
tenso. Olhava para o GPS da aeronave a todo o momento esperando que
o tempo corresse mais rápido. Mas a impressão era de que ele estava
parado.

O médico imediatamente começou o processo de reanimação. Ficou
um, dois, três minutos e nada. A criança estava toda molinha em seus
braços e insistia em não começar a vida fora do útero. Quatro minutos, e
nada. Com a chegada do quinto minuto, sem parar um instante sequer, o
Dr. Daniel conseguiu que o pequeno anjo respirasse e, finalmente, fez-se
uma luz divina dentro da nossa aeronave.

O choro daquele bebê foi o som mais bonito que a tripulação já tinha
ouvido. O Sgt Da Silva pegou a criança nos braços e imediatamente a
encobriu com um cobertor esterilizado e colocou nos braços do médico.
O Dr.Daniel começou a estimular com o dedo a minúscula boquinha no
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movimento de mamar.

Escutei, com extrema alegria, a informação vinda do médico que
havia um nascimento dentro da aeronave. Parabenizou-nos e,
imediatamente, lhe disse que o herói do dia tinha sido ele. Que momento.

Mas ainda havia a necessidade de internação em uma UTI. Ainda
faltavam aqueles demorados cinco minutos para o pouso. Informei a
torre de Joinville sobre o ocorrido, além de informações relativas a nossa
posição da aeronave e tempo para pouso. Até os controladores da torre
ficaram eufóricos.

Ao chegar a Joinville, infelizmente a ambulância do SAMU não estava
a nossa espera. Houve um conflito de informações na Central e acabaram
mandando a ambulância para dentro do Hospital São José. Fizemos mais
uma vez a solicitação e informamos que a situação era grave.

A temperatura externa era de 38 graus. A interna passava dos 50. A
tensão era enorme.

A ambulância finalmente surgiu, assim como uma viatura com um
médico. Foi passada a situação e a equipe do SAMU atendeu com toda
competência e carinho a criança e a mãe.

Ao mesmo tempo, o pai, Cedenir Padilha Balestro, estava na estrada
em plena BR–101 com destino à maternidade para ver esposa e filho.

A mãe passava bem.

Assim que a ficha caiu, todos nós nos abraçamos e comemoramos
esse acontecimento histórico. O momento era de muita alegria.

Na navegação de volta para a Base em São Francisco, faríamos
uma parada na nossa base para abastecimento e ainda levaríamos o
médico de volta à Barra Velha. Abastecemos e fomos à Barra Velha.
Na volta, retornamos em patrulhamento nas praias, e foi nesse momento
que um dos mais enigmáticos profissionais que temos, o Sargento Da
Silva, nos disse:

– Vou confessar: estou muito emocionado!

E nós todos demos risada, pois todos nós estávamos.

Ao final do dia, o Capitão Leandro ligou para a Maternidade para
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obter informações sobre o estado da criança. Agora ele já tinha um nome,
seria Samuel. Estava na UTI, mas não corria risco de morte.

Ao final do serviço, compramos cerveja e carne e fizemos um
churrasco para comemorar. Pelas informações que tínhamos, seria o
primeiro nascimento dentro de um helicóptero de resgate no Brasil.

O nascimento do Samuel foi registrado no Diário de Bordo nº 63/
PRHTA/2015, página 0035.

TENENTE CORONEL ASTERÓIDE

ARANTES
    Cel RR PMSC Giovani de Paula

   Ten. Cel PMSC Alessandro José Machado

POUCOS SABEM, mas o Ten. Cel PM ASTERÓIDE ARANTES foi um dos
pioneiros da aviação no Estado de Santa Catarina e, na Polícia Militar,
certamente, o primeiro aviador.

Nasceu no dia 02 de julho de 1903, em Palhoça, Santa Catarina,
tendo iniciado a carreira na Polícia Militar como praça em 21 de março
de 1931 e a seguir nomeado 2º Tenente da então Força Pública, mediante
concurso, em 23 de março de 1931.

Na década de trinta havia um forte movimento de ideias que
desvendava a complexidade da luta social no Estado, em que grupos
diferentes tinham também interesses distintos, formando forças políticas
que alavancaram mudanças sócio-econômico-político-culturais na região.
Em especial, o Integralismo e as lutas pelo poder político na década de
1930 ensejavam a necessidade de se diminuírem as tensões e alianças
entre as diversas forças político-sociais locais. Infere-se, nesse contexto,
que o então Tenente Asteróide Arantes, por sua relação de confiança
com o interventor do Estado e conduta ilibada, passou no ano seguinte,
durante a denominada Revolução Constitucionalista de São Paulo, a integrar
o 3º BCR (Batalhão de Caçadores de Reserva), integrado às Forças
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Governistas, tendo sido comissionado como 1º Tenente em 18 de agosto de
1932 e como Capitão em 13 de setembro de 1932, exercendo o cargo du-
rante esse período.

Naquele tempo, as promoções efetivas aos postos de 1º Tenente e
de Capitão somente aconteceram com o término do movimento, e após
ter sido dispensado da Comissão, momento em que desempenhou funções
alternadamente na caserna e em cargos civis, como o de prefeito de
Nova Trento entre 18 de janeiro a 08 de junho de 1933, de delegado de
Polícia de Blumenau, de 11 de julho de 1933 a 20 de dezembro de 1934,
e o de prefeito e delegado de Polícia de Araranguá, cumulativamente,
entre 21 de novembro de 1934 e 19 de fevereiro de 1936 (BASTOS

JÚNIOR, 2011, p. 189).

Ainda como Tenente foi Ajudante de Ordens do Interventor Federal,
Dr. Nereu Ramos, e como Capitão, promovido em 15 de fevereiro de
1938, foi Chefe da Casa Militar.

Exerceu outras funções civis, como delegado de Polícia em
Florianópolis e Joinville, recebendo homenagens, com nomes de ruas e
logradouros em Santa Catarina batizados com o seu nome.

Na década de 30 a aviação já havia se desenvolvido no Brasil e no
mundo, consolidando-se como um meio de transporte viável, havendo
uma grande empolgação em torno da atividade, que passou a ser
estimulada pelo governo Federal. No ano de 1931, as escolas de pilotagem
avançavam e se distribuíam pelo território nacional, pois a aviação
comercial já era uma realidade; é nesse meio que o governo Getúlio Vargas
cria o Departamento de Aeronáutica Civil no Ministério de Viação e Obras
Públicas, que passaria a se chamar mais adiante de DAC – Departamento
de Aviação Civil, passando a regulamentar e controlar as atividades aéreas
civis até o ano de 2005, quando então foi criada a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) que o substituiu acompanhando a tendência
internacional em termos de coordenação e regulação do Transporte Aéreo.
O DAC contribuiu com a formação de muitas escolas de aviação e aeroclubes
brasileiros, os quais tiveram papel relevante na formação de mão de obra
qualificada para a aviação do país.

Nessa época, em que havia um grande entusiasmo pela aviação no
Brasil, a importância da aviação como fator de desenvolvimento nacional
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despertou o interesse do governo federal, quando foi criada a Campanha
Nacional de Aviação (CNA), visando a criação de benefícios e incentivos
à atividade aérea, a qual contou com o apoio do jornalista Assis
Chateaubriand, proprietário da cadeia de jornais Diários Associados na
época, voltando-se para a doação de aviões, verbas e materiais  úteis
para a compra ou construção de aviões, hangares e construção de campos
de voo (pouso e decolagens) fomentando a criação de aeroclubes e
buscando consolidar a aviação civil no país.  Recursos foram angariados
e a doação de aviões de pequeno e médio porte foi feita para aeroclubes
espalhados pelo Brasil afora, estimulando e dando suporte e estrutura
para a formação de novos pilotos no país.

Assim que o Decreto-Lei Nº 678, de 12 de Setembro de 1938 – que
aprovou o regulamento para a concessão de subvenções aos aéro-clubes
(sic), clubes de planadores e escolas civis de aviação – foi assinado,
prescreveu que as escolas civis de aviação, inclusive as mantidas pelos
aeroclubes, seriam subvencionadas para aquisição de aeronaves e como
incentivo à formação de pilotos, em especial pela redução do preço da
hora de voo. Em alguns casos o referido Decreto previu desconto de até
100% das horas de voo, quando se tratasse de candidatos com
“excepcionais condições psico-fisiológicas apuradas pelo serviço médico
da aeronáutica civil e que, comprovadamente, não disponham de recursos
próprios para custear a diferença”.

É nesse contexto de interesse do governo federal no desenvolvimento
da aviação do país e que resultaria na Campanha Nacional da Aviação –
, como afirma o ilustre Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado
de Santa Catarina, Edmundo José de Bastos Júnior, em sua obra “O
Caso dos Treze e outras histórias”, (2011, p. 187), que narra de forma
sucinta sobre “O pioneiro da Aviação na PMSC” –, que o interventor
federal Nereu Ramos, em 10 de outubro de 1938, edita o decreto-lei nº
208, que dispôs sobre vantagens e obrigações dos oficiais e praças da
Força Pública que fizessem o curso de aviação. Havia interesse em
despertar a prática aviatória em razão do progresso que a aviação
representava para a força pública, para o Estado e para o país.

O decreto-lei 208 foi estendido a Oficiais e Sargentos da Corporação,

O HOMEM SO_ACADEMIA_FINAL.pmd 03/04/19, 09:5285



86

cuja matrícula se daria mediante autorização e intermédio do Comando
Geral, sendo que as despesas do curso seriam por conta do Estado até o
limite de 40 horas no mês, tudo devendo ser registrado em Boletim Interno
da Corporação: inscrição, matrícula, datas dos voos de treinamento, horas
de voo, e outras informações pertinentes ao curso. Os voos de
treinamento, mesmo depois de tirado o brevet, eram considerados objeto
de serviço com vantagens, como, por exemplo, o fato do brevet se
constituir em mérito para promoção e garantias, e a de reforma com
vencimentos integrais e tratamento custeado pelo Estado em caso de
acidente. Em 14 de dezembro de 1938, o então Capitão Asteróide da
Costa Arantes, após ser aprovado no exame de saúde, foi designado
para fazer o curso de “piloto aviador”, iniciando suas aulas na véspera
(Bastos Júnior, 2011, p. 188).

O voo solo do Capitão Asteróide, ou seja, sob seu único comando,
ocorreu no dia 11 de fevereiro de 1939, e no dia 29 de agosto do mesmo
ano prestou seu exame de piloto na chamada Base Naval de Florianópolis,
comandada pelo Capitão Aviador Epaminondas Gomes dos Santos, que
foi o examinador, empregando o equipamento Moth I-IH-23, pertencente
à Base. Foi aprovado e teve seu diploma registrado no Departamento
de Aviação Civil com o número 556, fato que reportou em 31 de outubro
ao Comando Geral da Corporação (BASTOS JÚNIOR, 2011, p.192).

Recebeu seu brevet de piloto em 23 de outubro de 1938, nas
comemorações do dia do aviador na Base de Aviação Naval, de sua
madrinha, a Senhora Beatriz Ramos, esposa do interventor do Estado,
Dr. Nereu Ramos, mesma data em que foi “batizada” a aeronave recebida
em doação pelo Aeroclube do glorioso Exército Brasileiro. Quem doou
e quem recebeu?

“Brevetado”, participou de várias atividades aeronáuticas e muitos
voos de navegação e adestramento pelo Estado e alguns pelo país,
obtendo no ano de 1942 sua carteira de instrutor de pilotagem de voo.

Dentre as atividades destaca-se a participação no Aero Club
Catarinense, hoje denominado Aeroclube de Santa Catarina, no dia 28
de setembro de 1938, durante Assembleia Geral da entidade, em que
representava o Interventor Federal; foi convidado a assumir a presidência
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do Aeroclube, convite declinado em razão da necessidade de haver
sufrágio pelos associados para a eleição da Diretoria, passando logo a
seguir, em 03 de outubro de 1938, a compor o Conselho Superior da
entidade, eleito por aclamação.

No dia 06 de outubro de 1940, diante da renúncia do cargo de Diretor
Presidente pelo Dr. Aderbal Ramos da Silva, e frente aos relevantes
serviços prestados à entidade, o Capitão Asteróide foi indicado para
assumir a presidência do Aeroclube. Foi reeleito por maioria absoluta de
votos em 16 de setembro de 1941, e reeleito novamente em 20 de
setembro de 1945 e em 24 de setembro de 1947, permanecendo no
cargo até o dia 20 de setembro de 1949.

Durante sua gestão fez muitas realizações, destacando-se o
recebimento de subvenções, a elaboração do Regimento Interno,
autorização para funcionamento da escola de pilotagem, aquisição de
aeronaves, aquisição de terreno para o campo de pouso, recebimento de
donativos e planejamento de obras e infraestrutura para o Aeroclube de
Santa Catarina.

Asteróide da Costa Arantes foi casado com a senhora Edith Frouxe
Arantes, Samaritana da Cruz Vermelha Brasileira, filial Santa Catarina,
e teve uma filha, a Senhora Maria Edith Arantes Garcia (falecida), esposa
do Dr. Osny Garcia, médico renomado em Joinville. Soube-se que sua
filha, a Sra. Maria Edith, morou por um período em Curitiba, estudando
num internato, e que eventualmente o aviador Asteróide viajava para
aquela localidade para levá-la ou buscá-la, e que ela fazia às vezes de
“copiloto”.

O Major Asteróide Arantes foi para a reserva remunerada da Polícia
Militar do Estado de Santa Catarina em 11 de fevereiro de 1946,
promovido a Tenente Coronel, passando a etapa final de sua vida em
Joinville – SC, onde exerceu entre 1946 e 1950 as funções de Delegado
Especial de Polícia.

Faleceu no dia 26 de dezembro de 1961 e seu corpo foi enterrado no
cemitério Municipal de Joinville.

“Asteróide”, nome sugestivo; que sua honrosa trajetória continue
servindo de inspiração para jovens pilotos e policiais militares. De suas
sementes prematuramente lançadas hoje se veem os frutos materializados
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nas relevantes e imprescindíveis atividades aéreas realizadas pela Polícia
Militar do Estado de Santa Catarina, pelos nossos Batalhões de Aviação,
por nossos homens e mulheres.

Ten Cel  Asteróide da Costa Arantes, onde quer que singre uma
aeronave ou atue um policial militar, sempre estarás presente em nossas
memórias!
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NEGRA LEOCÁDIA

Milton Maciel

SETEMBRO DE 1788, TARDE QUENTE. Negro Domingos oscilou para os
lados, firmou-se na parede, respirou. Cachaça ruim aquela, não tinha
bebido tanto assim! Mas aí foi a parede que oscilou para os lados: aliás,
a rua inteira também. Diacho! Como ia conseguir chegar na Rua do
Ouvidor a tempo de encontrar Leocádia? Não devia ter bebido!

Sim, mas como aguentar a fome sem a bebida? Esta foi de graça.
Comida, tinha que pagar. Com o quê? Há dois dias não conseguia nenhuma
tarefa, nenhuma carga no cais, os escravos carregavam e descarregavam
tudo. Com a fome que tinha, teria feito até trabalho de tigre, levando os
cubos com as sujeiras dos brancos na cabeça, pra jogar no mar. Mas
nem isso. Ser preto forro podia ser pior, muitas vezes, do que ser um dos
escravos. Estes, pelo menos, comiam todos os dias. E tinham um teto
sobre a cabeça, ainda que fosse uma senzala.

E Leocádia, então? Não era liberta, era escrava, mas era comissionada.
Sua senhora lhe deixava ganhar dez por cento de tudo o que conseguia
vender durante o dia. Sestrosa, bonita, sinuosa, a preta descia a ladeira
remexendo os quadris, a bunda apetitosa repontando por debaixo do
algodão branco, a cintura fina ainda mais apertada pelas faixas das quais
pendiam os dois balaios carregados, um de cada lado. Sobre a cabeça,
sempre erguida, altaneira, equilibrava o amplo tabuleiro.

Dos beiços entreabertos, saia a voz de feitiço, apregoando o fubá, a
canjica, o curau, os doces, o pão-de-açúcar, a farinha puba, os poucos
cortes de tecido. Sua Sinhá era mulher esperta, comerciante forte, viúva
ladina, que aprendera a comerciar com o falecido – um cristão-novo
prestamista, que lhe deixara loja de porta aberta na Rua do Comércio e
engenho de açúcar na Várzea de Cima, pequeno, mas lucrativo. E pra lá
de 40 escravos.
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DONA ANA MENDONÇA,

A SINHÁ ANA. OU SINHANA

SINHANA ERA DANADA. Mulherzinha de cabelo nas ventas, sabia
enfrentar uma briga com os concorrentes ou com a negrada. E não corria
de desafio, nem levava desaforo pra casa. Mas era ladina demais,
ninguém podia com ela. Tinha umas ideias esquisitas, coisas que mal
cabiam na cabeça de um homem. Começa que, nem bem enterrou Samuel,
fechou a loja de rua, que era o xodó do falecido.

– Eu não! – dizia e repetia – Eu que não fico de barriga espremida
contra balcão o dia todo, as pernas enchendo de varizes, em pé como
uma negra de engenho. Deus que me livre!

E aí veio com aquela de mandar a suas negras vender as traquitanas
todas na rua, de casa em casa. E nos pontos de maior movimento de
povo, como na Rua do Ouvidor; e até na beira do cais.

Os homens arengavam contra ela, enfurecidos:

 – Hom’essa, onde já se viu tamanho disparate! Pois a gaja herda
porta aberta na melhor rua de comercio e fecha a loja. E bota as crioulas
a negociar por ela nas ruas, arrematada loucura!

– E isso não é tudo, a destrambelhada não inventa de fazer uma
coisa ainda pior: pois dizem que paga – paga, veja bem! – a suas escravas.
Paga comissão, como se fossem pretas forras. Um absurdo.

– Um terrível exemplo. Já pensou se a moda pega? Como ficamos
nós, se temos que dar dinheiro a essa negralhada toda? Já não chega
tudo o que se gasta em comida com esses mortos de fome?

– Mas também não há porque apoquentar-se, ó homem. Deixa estar
que em dois tempos essa maluquice fracassa – como só pode fracassar!
– e essa aluada Sinhana dá com os burros n’água. Vai é só perder capi-
tal, botar fora as mercadorias, ser roubada por essa negras preguiçosas,
que sonegar-lhe-ão o dinheiro das vendas, sumirão com peças de vestuário,
comerão dos quitutes escondidas.
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– Mas é pra já que as negras engordam como porcas e as patacas
somem das mãos dessa viúva retardada. Aliás, foi isso que o compadre
Tomé foi dizer-lhe à sua casa, direto nas fuças dela, para exigir-lhe que
parasse de dar mau exemplo, parasse com essas práticas desajuizadas.
E sabe o que aconteceu?

– Ela escutou a voz da razão?

– Escutou. E, a seguir, correu meu compadre Tomé da casa dela a
vassouradas. A vassouradas, imagine só! Quando o compadre resolveu
reagir, já na rua, e tomar a vassoura dela, surgiram do nada uns dez
negros fortes e avançaram em direção a Tomé, que tocou sebo nas canelas,
criou asas nos pés e escafedeu-se dali na corrida. Eram os escravos
machos da viúva.

– É uma maluca!  

– Sim, uma louca. E como tal vai logo esbagaçar-se toda. Mulher
não é feita para negócios de homem. O falecido era um negociante de
juízo, de boas regras, embora fosse um desonesto de marca maior, assim
foi que enriqueceu. Mas essa doidivanas logo põe ao pau todo o patrimônio.
Não vamos ter que esperar muito tempo.

Já Leocádia só louvava sua senhora. Era Sinhana pra cá, Sinhana
pra lá, Deus no céu e Sinhana na Terra.

Nesse fim de tarde, quando negro Domingos conseguiu enfim chegar
na Rua do Ouvidor trocando as pernas, ainda conseguiu ouvi-la falando
para um freguês:

– Mulher boa tá ali, meu branco. Depois que Sinhô Samuel bateu a
caçoleta e foi pra terra dos pés-juntos, nossa vida virou da água pro
vinho. Agora não tem mais fome, a senzala reformada é limpa que dá
gosto e o nosso trabalho na cidade é muito diferente. Eu, por exemplo,
agora sou vendedora, não fico mais acabada de cansaço no fim do dia. E
estou ganhando meu dinheirinho.

Domingos meteu-se na conversa:
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– Pois se ela é tão boa como vosmicê diz, por que não dá alforria pra
vosmicê e pros outros?

– Ué, pra gente não ficar que nem vosmicê.

O branco, empregado da farmácia do italiano Ottoni, estranhou:

– Não ficar que nem ele, como?

Leocádia viu a expressão de êxtase de Domingos olhando seu
tabuleiro. Pegou uma cuia, abaixou-se, destampou o panelão e serviu-lhe
uma concha bem cheia de canjica de milho. Só aí respondeu;

– Não ficar como ele, que tem a liberdade agora, mas tem a fome
pior do que antes. Tem que pagar pela comida, pelo cortiço onde se
acoita e não tem como ganhar o sustento. Minha Sinhá me explicou que
é por isso que ela não nos dá alforria. Pra gente não ir-se embora e
passar necessidade por aí. Mas ela disse que nos paga que é pra gente,
se tiver juízo, juntar dinheiro e comprar nossa alforria dela, se um dia a
gente quiser e tiver ganha-pão pra se manter por conta própria.

Domingos sentiu os olhos encherem-se de lágrimas; virou-se de costas,
porque algumas caíam silenciosas na cuia de canjica. Leocádia tinha
razão. Ele estava pior agora que era forro. Ela era generosa, matava-lhe
a fome sempre que ele se achegava faminto. Ele evitava vir com
frequência, porque sabia que a negra era honesta demais e agradecida
demais a sua Sinhá, pagava da sua comissão a comida que dava a ele.

DEUSA LEOCÁDIA, BELEZA IORUBÁ, RARIDADE NO
RIO DE JANEIRO

EVITAVA vir também porque seu coração batia descompassado à vista
de Leocádia. Para amá-la já bastava toda aquela juventude e formosura.
Mas é que o diabo da negra era muito mais que só bonita. Era aquela
bondade toda de coração, aquela retidão de caráter, aquela alegria
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constante que animava qualquer um. E era estudada também, sabia ler e
fazer contas, um assombro.

Os fregueses que o dissessem! Nenhuma negra vendedora tinha
tantos clientes como ela. Muitos homens vinham só para vê-la e tentar
levar a belezura para a cama. Mas sabiam que tinham que comprar
alguma coisa. Aí se insinuavam, faziam propostas, botavam preço,
concorriam pesado entre si, enfrentavam-se, mais de uma vez partiram
para o desforço físico. Leocádia, do alto de sua estampa sedutora, flertava
com todos, mas não dava trela para nenhum. Eram negros forros como
Domingos, mulatos, brancos brasileiros, portugueses, estrangeiros. E
marinheiros de pele desbotada como papel e cabelo amarelo como milho.

Que chance Domingos teria ante aquela leva diária de competidores
muito mais interessantes do que ele? Um português mais velho, que tinha
estalagem ali perto e era casado, até propusera comprar a liberdade de
Leocádia e botar casa para ela, de escritura passada e tudo. A negra ria,
dava corda em Seu Joaquim, prometia que ia pensar, falar com sua dona.
Aí vinha com uma conversa que Sinhana não queria vender e levava o
portuga no bico. Enquanto isso, ele ia comprando doces e mais doces,
aumentado mais e mais a circunferência da cintura.

Por essas e por outras, o negro Domingos não ousava expressar o
seu amor por ela. Seria inútil, ele o sabia, de sobra o sabia. Ela certamente
percebia a adoração nos seus olhos, mas isso não queria dizer nada para
quem percebia olhares como os dele às dezenas. Ele era só mais um
com olhos súplices, no meio de tantos com olhos cúpidos, quando não
totalmente desrespeitosos e devoradores. Mas ele a amava certamente
muito mais do que os outros, que só viam nela o objeto aparentemente
fácil de seu desejo e lubricidade. Amava-a porque a via muito mais do
que uma fêmea desejável e excitante.

Essa fêmea existia para ele, daquele mesmo modo que existia para
todos os outros. Também nele Leocádia inflamava fantasias eróticas – e
povoava sua imaginação nas práticas solitárias dessa eroticidade.
Quantos, como ele, não gemeriam por ela na solidão de seus quartos ou
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banheiros? Mas isso era o máximo que ele poderia permitir-se. Sonhar
algo mais que o sonho ousado era-lhe obviamente impossível. Domingos
procurava ser pragmático e pensar que se aproximava de Leocádia mais
como um pária faminto do que como um homem apaixonado, vinha em
busca da mão generosa que alimenta, não em busca da mão amante que
acaricia. Mortificava-se...

– Quer mais, meu nego? – falou Leocádia, com aquela voz macia e
tranquila que o fazia estremecer. Domingos saiu do seu devaneio, o efeito
da cachaça estava sumindo rápido, agora que tinha comido alguma coisa.

– Mais um bocadinho? Uma canjiquinha?

– Não, não obrigado, estou satisfeito – mentiu o negro. Sobrava buraco
no estômago, mas faltava coragem para aceitar mais. Sobrava vergonha
de Leocádia, mais vergonha ainda do branco da farmácia. Faltava-lhe
tostão para pagar pela canjica e o homem sabia disso. Os outros homens
que se aproximavam também deviam saber, melhor sumir dali o mais
rápido que desse. Passou a cuia vazia a Leocádia, o fundo rebrilhava,
raspara-o com o dedo para não perder nada. Não sabia quando voltaria
a comer. Mas sabia que não voltaria ali, não retornaria a Leocádia tão
cedo, por mais que a fome o afligisse.

– Bobinho – disse ela num sussurro, abrindo os grossos lábios num
sorriso, expondo o nácar dos dentes mais brancos e mais perfeitos que
uma boca de mulher podia ostentar.

Domingos estremeceu, agiu sem pensar, num impulso tomou parte
da cuia vazia em sua mão, fazendo a mão de Leocádia girar para cima.
Então curvou-se e roçou levemente essa mão com os lábios, enquanto
dizia:

– Deus lhe pague, sinhá!

Era certo que mentia, não era isso o que queria dizer. Mas humilhava-
-se como convinha, curvava-se ante aquela que era sua benfeitora, deixava
patente para ela e para os outros que agora a cercavam que ele era só
um negro agradecido, beijando a mão da sinhá que o alimentara. Deu
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uma dúzia de passos apressados, cabeça baixa, olho no chão, enfiou-se
na viela e sumiu.

– Mas tem jeito! Eu, sinhá!... Justo eu que sou escrava! E ele é
liberto, é preto forro. Eu uma sinhá! Tem graça. Negro mais louco!...
Como se eu fosse negra forra e endinheirada.

– Não és só porque não o queres, minha cachopinha, tu o sabes
muito bem – era seu Joaquim da estalagem que tinha chegado – Rejeitas
o pedaço de céu que te ofereço para seguires no muquifo de uma senzala.
Benza Deus, quem pode compreender-te, ó rapariga de cabeça dura.

– Seu Joaquim! O senhor agora deu de dizer essas coisas assim de
público? Não tem medo que sua senhora fique sabendo, não?

O português reagiu com irritação:

– Ora, menina, bem se vê que não me conheces direito. Como vou
ter eu medo àquela lá? Que ela saiba, pouco se me dá. Em minha casa
mando eu e todos obedecem. Afinal o homem sou eu! E eu sei muito
bem onde pisam os meus tamancos, ora pois!

Todos os homens ao redor concordaram – com a cabeça e a fala.
Leocádia, sempre sorrindo, entregou ao lusitano o pacote com a
encomenda de doces de batata-doce e de leite. Pegou as moedas, contou-
-as e só então respondeu:

– Pois olhe, seu Joaquim, que assim o senhor me ajuda a decidir mais
fácil. Eu é que não quero saber de tamancos pisando em mim todo dia –
e deu uma rabanada, requebrando as cadeiras de modo mais provocante
ainda. Então abriu um enorme sorriso e gritou:

– Dona Violante! Bem na horinha. Olhe só o corte de tecido que
minha Sinhá lhe mandou, aquele francês que a senhora estava esperando
há tanto tempo. Chegou no navio de ontem e Dona Sinhana me disse:
Corra, menina, corte e passe muito bem essa preciosidade, que isso é só
Dona Violante que vai ter nesta cidade. Ninguém mais, ninguém mesmo,
entendeu? Guarde o resto da peça, que enquanto Dona Violante não
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aparecer com o vestido novo dela, eu não vendo um corte pra mais
ninguém, pode ser uma baronesa da Corte.

– Ah, mas sua senhora é um amor! Diga a ela que eu agradeço
demais a sua consideração. Ai, mas que coisa mais linda, minha filha! –
Dona Violante, envaidecida com a notícia da exclusiva primeira mão,
tinha mordido a isca da esperta Sinhana, estava pronta para pagar o
preço, qualquer preço, que Leocádia lhe impusesse.

A senhora do Dr. Seabra envolveu o largo peito e a grossa cintura
com o maravilhoso tecido francês e teve que se conter, a vontade era de
bailar a valsa ali mesmo na frente daquele magote de homens safados,
que estavam todos ali como lobos famintos, só de olho na negra de
Sinhana. Ah, mas essa era uma negra direita, com ela esses patifes nunca
tiravam farinha, sabia-o de fonte segura. Ela usava toda aquela formosura
para tirar o dinheiro deles, sem precisar se deitar com ninguém.

Negra bonita aquela. Esperta, inteligente. E também corajosa, muito
corajosa. De longe parecia uma ovelhinha no meio dos lobos. Uma ovelha
negra, pois sim: ela é que tosquiava os lobos; arrancava-lhes a lã na
forma de tostões, vinténs, patacas, réis – contos de réis, se dependesse
daquele português desavergonhado.

Quando soube do preço a pagar pelo corte, não se incomodou. Só ela
ia ter aquele tecido no corpo, nenhuma outra mulher. Morressem de
inveja: Violante Seabra, primeira e única! Abriu a bolsa, passou o dinheiro
que tinha às mãos de Leocádia, explicando:

– Olhe, minha filha, leve pra Sinhana, não tenho tudo aqui comigo,
não estava prevenida. Também a culpa é toda minha, não lembrei que
era uma tecido francês, tinha que ser uma coisa de muito mais valor.
Diga que ainda hoje passo na casa dela e pago a diferença.

Leocádia imediatamente colocou todo o dinheiro que tinha nas mãos
de volta na bolsa de Dona Violante:

– Não, senhora, não precisa mandar esse dinheiro, não. Passe lá em
casa quando quiser, quando tiver um tempinho. Agora, se quiser mesmo
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ir hoje... Bom, eu já estou de saída,.. Chego em casa logo e preparo
aqueles bolinhos de chuva que a senhora adorou quando esteve lá da
última vez, lembra?

Mais uma vez a negra, tão ladina como sua dona, levou Madame
Seabra no bico. Lisonjeada com a prova de confiança da moça, a boca
salivando à lembrança dos bolinhos de chuva de Leocádia, Madame
Seabra aceitou o convite na mesma hora:

– Pois olhe que vou mesmo, sua danada. Tinha me esquecido que
você é uma quituteira de mão cheia. Vou para casa em dois tempos e
encomendo um coche para me levar à casa de Sinhana. Vou e levo o
dinheiro do tecido. Assim já agradeço pessoalmente a sua senhora a
grande gentileza que me fez hoje.

MAIS UMA VEZ...

LEOCÁDIA DESPACHOU OS últimos fregueses, as vendas tinham sido boas
como sempre, mas a venda para Dona Violante era maior que a soma de
todas as outras. Eta, patroa esperta essa sua! Arrumou os balaios, agora
praticamente vazios, suspendeu o tabuleiro sem peso nenhum na cabeça
e saiu rebolando, sentindo-se seguida e desejada por mais de uma dezena
de pares de olhos masculinos. Pois que ficassem na vontade, amanhã
estaria de volta, olhar não tirava pedaço, podiam olhar à vontade, bulir
não podiam. Ela era escrava da senhora Dona Ana Mendonça, quem se
metesse a sebo com escrava de Sinhana ia ter que se haver com a ela e
aí ia descobrir com quantos paus se faz uma canoa. E com quantos
dentes quebrados também.

Mas, naquele anoitecer que veio rápido demais, houve quem não se
segurasse por medo de Sinhana e seus negros fortes. Dois marinheiros
dum mercante pequeno arribado de Salvador, que nada sabiam da viúva,
resolveram que estava na hora de tirar o atraso. E ia ser já! E com
aquela negra gostosa de bunda empinada. Os dois homens a seguiram
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de longe, vendo-a caminhar tranquila pelas ruas cada vez mais vazias,
que levavam do centro ao subúrbio. Num certo momento, depois de subir
e descer uma viela mais enladeirada, viram a negra arriar as cargas e
parar um pouco para descansar. A hora tinha chegado. Olharam-se e
dispararam a correr em silêncio.

Em dois tempos estavam em cima de Leocádia, que entendeu
imediatamente o que ia acontecer. Quadrou o corpo, deu um passo atrás
procurando a proteção da parede, agarrou firme o cavalete do tabuleiro,
deixou que este tombasse de vez da cabeça.

Os dois homens saltaram sobre ela ao mesmo tempo. O primeiro
levou uma porretada do pé do cavalete que lhe desmontou o nariz. Caiu
de joelhos, com as mãos na cara, o sangue a jorrar profuso, fazendo um
esforço sobre-humano para não berrar e atrair a atenção das casas, a
dor era insuportável.

O outro homem, vendo a atitude da negra, saltou sobre ela já com
uma faca na mão. Encostou-a no seio dela, arrancou-lhe o cavalete da
mão e rosnou:

– Tenta comigo e furo teu bucho, negra do inferno. Bico calado, vai
arriando a veste, deitando de costas, abrindo as pernas. Já!

Leocádia, apavorada, deixou o pano branco cair no chão. Não usava
nada por baixo, não gostava. O homem riu sinistramente e apertou mais
a faca contra o seio da mulher assustada.

– Agora deita, cadela! Perna bem aberta e bico calado!

Leocádia deitou. Abriu as pernas, fechou os olhos, preparou-se para
o pior. Mais uma vez aquilo ia acontecer na vida dela. Mais uma vez...
Quantas vezes tinha acontecido, quantas vezes ainda ia ter que acontecer?
Era escrava, como impedir que os homens fizessem isso com ela? Por
um instante lembrou da primeira vez, quando Sinhô Samuel se pôs à
força dentro dela e ela não tinha nem doze anos, nem botava sangue
ainda. Agora ia acontecer mais uma vez, tinha perdido as contas de
quantas vezes. Era aguentar, ficar quieta, esperar que o homem não a
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machucasse demais. Depois era ir pra casa, se lavar por horas a fio,
sabendo que não ia adiantar, que aquela sujeira, como as outras, não
sairia nunca mais de sua alma.

O marinheiro arriou a própria calça e começou a descer sobre ela.
Leocádia apertou os punhos, apertou os olhos bem fechados, estremeceu...

Foi então que veio o estrondo, o grito, as palavras de raiva, os ruídos
de corpos rolando pelo chão. A negra abriu os olhos e custou a entender
o que se passava. Levantou, vestiu-se veloz como um corisco e ficou
apreciando a surra tremenda que negro Domingos dava no homem da
faca. O do nariz quebrado já tinha saído às carreiras, dele só tinha ficado
a sangueira no chão.

Capoeirista ágil e experiente, Domingos acertara o agressor com os
dois pés na cabeça. O homem rolou no chão, Domingos montou sobre
ele, encheu-o de tabefes, tomou na mão a faca que havia caído e agora
a encostava nas partes nuas do marinheiro.

O homem suplicou e chorou, pediu perdão, tirou da algibeira todo o
dinheiro que tinha e ofereceu-o a Domingos. O negro ficou mais furioso
ainda, enfiou o dinheiro na boca do marinheiro e falou:

– Não sou assaltante, seu maldito! Não quero essa sujeira. Engole.
Engole tudo! Depois eu te capo, desgraçado.

Para sua surpresa, a voz doce surgiu aos seus ouvidos, suave como
se nada tivesse acontecido:

– Capa não, meu nego. Não carece. Se capar o homem morre, sangra
que nem porco, complica pro seu lado. Capa não, tá de bom tamanho a
lição, deixa ele ir. Morte não, meu nego. Não suja suas mãos com sangue
ruim, não carrega defunto nas costas pro resto da sua vida, vosmicê é
negro bom que eu sei.

Domingos sentiu a raiva passar instantaneamente. Ficou aliviado.
Nunca tinha matado ninguém, nunca tinha sangrado um homem na faca.
Melhor assim. Saiu de cima do marinheiro, esperou que ele enfiasse a
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calça e, dando-lhe um chute no traseiro, deixou que ele saísse na corrida.
Então comentou com Leocádia:

– Fiz o que vosmicê pediu, mas ainda acho que devia ter sangrado
esse nojento. Ou, pelo menos, capado o desgraçado, pra ele nunca mais
atacar outra mulher na vida dele.

– Vale a pena não, meu nego. O maldito é meio branco, vosmicê é
negro retinto, a polícia havia de querer tirar desforra em cima de vosmicê.
E o pior é carregar um defunto nas costas vida afora, ainda mais quando
o defunto não vale nem mesmo um toco de vela ruim. Paga a pena não.
Já chega o castigo que o nojento levou hoje aqui, já chega todo o bem
que vosmicê me fez, favor que nunca vou poder lhe pagar.

– Nunca mesmo, porque não tem nada que pagar, não fiz só por
vosmicê, fiz porque não aceito covardia. Já apanhei demais no eito do
engenho, já peguei pelourinho, sei muito bem o que é ser vítima de violência
e injustiça. Nunca mereci apanhar e já apanhei tanto nesta vida...

Negra Leocádia sentiu-se comover. Ela também sabia muito bem o
que era ser vítima de injustiça e violência. E de abuso, de estupro, coisa
maldita que homem não sabia o que era. Tomou a mão de Domingos e,
como ele fizera naquela tarde, levou a ela os lábios e deixou um rápido
beijo:

– Agora sou eu que lhe agradeço assim, veja como são as coisas.
Mas me diga, como é que eu tive a sorte de vosmicê vir passando por
aqui bem na hora precisa?

Negro domingos mentiu com um sorriso desenxabido:

– Foi Deus que me fez vir hoje por este caminho, normalmente vou
por outro.

Era mentira. Como em tantos outros dias, ele a havia seguido a grande
distância, escondendo-se nos cantos para que ela não o percebesse.
Seguia-a escondido, o coração aos pulos, os olhos cheios da visão bonita
das ancas ondulando. Nesse anoitecer, viu que saíram dois homens atrás

O HOMEM SO_ACADEMIA_FINAL.pmd 03/04/19, 09:52102



103

de Leocádia, adivinhou-lhes a intenção, deixou-se ficar atrás deles, a
eles seguiu escondido. Quando os dois correram para Leocádia parada,
ele correu para os dois. Chegou a tempo de impedir o desfecho com o
segundo homem. O primeiro, Leocádia mesmo o havia posto fora de
combate. Comentou:

– Vosmicê é danada também, sabe se defender como homem, quebrou
a cara do outro desgraçado com o cavalete.

– Sei me defender, mas é como mulher. Se o outro mequetrefe não
tivesse a faca, quebrava ele ao meio também.

– E vosmicê não ficou com medo?

– Do furo da faca, sim. Dos desgraçados, não. Se eu deixar o medo
tomar conta de mim, como é que vou me defender?

– É, vosmicê é uma mulher e tanto. Nunca vi nenhuma assim como
vosmicê nesta vida.

– Ora, pois tá assim de mulher corajosa neste mundo. Ser mulher já
é um ato de coragem, meu nego, vosmicê não pode ter ideia. Mas chega
de conversê, que já está muito tarde pra mim, tenho que chegar logo e
fritar uns quitutes pra uma visita de minha Sinhá.

– Permite que eu acompanhe vosmicê? Já está muito escuro e...
bem, depois do que aconteceu aqui...

– Pois venha comigo, meu nego, que aceito sua boa companhia. Assim,
quando a gente chegar, lhe apresento pra Dona Sinhana e conto tudo o
que o meu salvador fez esta tarde. E vosmicê fica para jantar com a
gente, que lhe parece?

O estômago de Domingos foi o primeiro a dizer sim, o coração foi o
segundo, ia viver o encanto de caminhar um quarto de légua com sua
rainha. Como resposta, ele tomou os balaios, o tripé e o tabuleiro, e foi
andando em silêncio ao lado de Leocádia.

Caminharam o percurso em silêncio, de vez em quando um deles
dizia algum monossílabo, o outro respondia com um monossílabo também.
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Mas iam ambos contentes e aliviados.

Quando chegaram, Leocádia entrou na Casa Grande, ia contar as
novidades das boas vendas do dia, entregar o dinheiro, dizer da iminente
visita de Dona Violante. Do incidente com os marinheiros haveria de
falar depois. Mandou que Domingos esperasse no pátio.

Coisa de meia hora depois é que um escravo bem jovem veio buscar
Domingos e o conduziu ao salão onde Sinhana estava com Leocádia.

Os dois negros aproximaram-se devagar, sem fazer barulho, parando
a uma respeitosa distância da grande senhora do Solar dos Jasmins.
Observando-a ainda sem ser notado, Domingos ficou surpreso com a
figura à sua frente. Ora, a famosa Sinhana era uma mulher pequena!
Imaginava-a alta e corpulenta, uma verdadeira Sinhá mandona, dona de
tantos escravos e negócios. Mas a Dona Ana de Mendonça que ali
aparecia para ele era uma mulher baixa, delgada, de voz
surpreendentemente suave, o contrário de tudo que ele esperava.

Também não usava nenhum vestido luxuoso, sua veste pouco diferia
daquelas que via em Leocádia nos dias de festa. Se cruzasse na rua com
aquela mulher franzina, vestida daquela jeito despretensioso, Domingos
não lhe daria maior importância. Exceto, é claro, pela beleza dos traços.
Dona Ana ainda era uma mulher bonita, sem dúvida. Quantos anos teria?
Quarenta? Se ela fosse negra, Domingos poderia avaliar-lhe os anos
com mais segurança. Mas, sendo branca...  Bem, não estava muito
acostumado com mulheres brancas. Caramba, tão baixa, franzina assim,
como é que contavam que ela correu um almotacé do Reino a vassouradas
de sua casa? Será que não era tudo mentira?

Excerto de NEGRA INCONFIDÊNCIA, romance histórico inédito, que abarca desde
1788, com a passagem de Tiradentes pelo Rio de janeiro, a Inconfidência Mineira; e

termina em 1804, com a revolução haitiana.
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MONSENHOR JOSÉ CHAFI FRANCISCO

MONSENHOR  JOSÉ CHAFI

FRANCISCO [JUCA], sacerdote
diocesano, nasceu em Santa
Luzia, município de Araquari em
23/08/1937. Concluiu o primário
no Grupo Escolar Rui Barbosa; o
Ginásio e Curso Técnico de
contabilidade no Colégio Bom
Jesus em Joinville/SC. Licenciado
em Filosofia, pela Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Ijuí – Rio Grande do Sul. Cursou
Teologia no Studium
Theologicum em Curitiba/PR.
Ordenou-se Sacerdote em 1967
em Joinville/SC.
Nos seus 51 anos de sacerdócio
ocupou os cargos de Reitor de

seminário, Pároco e Procurador da
Mitra Diocesana. De 1986 a 2017
desempenhou o cargo de Chanceler
da Cúria e desde 1981 é Vigário
Paroquial da Catedral São
Francisco Xavier. Foi nomeado
Capelão de Sua Santidade por S.S
João Paulo ll em 18/03/1995 com o
tratamento de Monsenhor.
Organizou o Museu Diocesano Dom
Gregório Warmeling, inaugurado por
Dom Orlando Brandes em 1999. Em
5 de dezembro de 2005, recebeu o
título de “Cidadão Honorário de
Joinville”, pela Câmara de
Vereadores de Joinville.
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DOM PIO DE FREITAS SILVEIRA- CM

Monsenhor José Chafi Francisco [Juca]

PRIMEIRO BISPO DA DIOCESE DE JOINVILLE, SANTA CATARINA,

 1929  A  1955.

Dom Pio de Freitas Silveira, primeiro bispo de Joinville, nasceu aos 29 de
abril de 1885, em Campo Bello, hoje Campina Verde, no Estado de Mi-
nas Gerais. Filho de Protásio de Freitas Silveira e Anna Cândida Chaves,
conhecida como Dona Aninha. Dom Pio foi batizado aos 5 de maio 1885,
na Matriz de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Campina Verde,
Minas Gerais, pelo Padre Antônio J.M. Rochoux; foram seus padrinhos:
Antônio Rodrigues Chaves e Rosa Cândida Chaves. É o primogênito de
outros 10 irmãos.

Dom Pio fez os estudos primários em Campo Bello; depois, sentindo
o chamado do Senhor, ingressou no Seminário Menor de nome “Escola
Apostólica dos Padres Lazaristas”, anexa ao Colégio São Vicente de
Paulo, em Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.

No dia 14 de janeiro de 1904, passou a estudar no Seminário Maior
de Petrópolis onde cursou Filosofia. De Petrópolis, seguiu para Dax,
França, para cursar Teologia, residindo com os Padres Lazaristas
(Congregação da Missão – C.M.). Emitiu os votos religiosos em 15/01/
1905.

Ordens Menores, Subdiaconato, Diaconato e Ordenação Presbiteral

Aos 9 de junho de 1906, em Dax – França, recebeu as Ordens
Menores, conferidas por Mgr. Jacques Thomas, Arcebispo de
Andrinópolis, in partibus e ex-Legado da Santa Sé junto ao Governo da
Pérsia.

Recebeu o subdiaconato em 25 de maio de 1907 e o Diaconato em 2
de junho de 1907, conferidos em Dax por Mgr. Jacques Thomas. Aos 13
de junho de 1908, foi ordenado sacerdote por Mgr. Jacques Thomas em
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Dax, França. No mesmo dia, recebeu carta do Visitador Geral,
determinando sua volta para o Brasil.

RETORNO AO BRASIL

Da França veio para Fortaleza, Ceará, chegando aqui no dia 15 de julho
de 1908. Em Fortaleza, no Seminário Episcopal, Padre Pio exerceu o
cargo de professor no curso preparatório, ensinando Ciências, Português
e Matemática. Foi também organista na Igreja da Prainha.

Em 1912, foi nomeado Prefeito de disciplina e, em 1913, recebeu o
cargo de Procurador. Marcou presença entre os alunos e sacerdotes
pela bondade. No Seminário de Fortaleza, levava os estudantes ao
cumprimento do dever, na ordem da casa e na disciplina. Sabia conduzir
os jovens com punho forte, docilidade e maestria.

DIAMANTINA

Deixando a sua querida Fortaleza, foi residir no Seminário Arquiepiscopal
de Diamantina, isto no ano de 1923, ocupando o cargo de Reitor, função
que exerceu até 25 de janeiro de 1929, data de sua eleição como 1º
Bispo da Diocese da Joinville, SC. “Em Diamantina exerceu intenso
apostolado e profunda foi a impressão de bondade e fervor que lá deixou
Sua Excia. Revma. (1)

NOMEAÇÃO E SAGRAÇÃO

“Por Bulas de 25 de janeiro de 1929, foi nomeado primeiro bispo da
diocese, padre Pio de Freitas Silveira, da Congregação da Missão, reitor
no seminário de Diamantina.

A Sagração do novo Bispo se deu a 9 de junho do mesmo ano, na
Basílica do Sagrado Coração da mencionada cidade. Foi sagrante Sua
Excia. Dom Joaquim Silvério de Souza, Arcebispo de Diamantina e
consagrantes: Dom João Antônio Pimenta, Bispo de Montes Claros, e
Dom Antônio José dos Santos, Bispo titu   lar de Croia e auxiliar do
Exmo. Senhor Arcebispo de Diamantina”. (2)

1 Conforme artigo no Arquivo da Cúria Diocesana – pasta D. Pio de Freitas Silveira.
2 Conforme apontamentos de Dom Pio, fls 02 – Arquivo da Cúria Diocesana de
Joinville – Pasta D. Pio de Freitas Silveira
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CHEGADA DE DOM PIO EM SÃO FRANCISCO DO SUL - 17/08/1929.

Aos 17 de agosto de 1929, D. Pio chegava em São Francisco do Sul,
a bordo do vapor do Lloyd Brasileiro “Aspirante Nascimento”, sendo
recebido e acolhido por uma comissão, tendo à frente o Revmo. Pe.
Gercino Sant’Anna e Oliveira. Depois das saudações, Dom Pio e comitiva
embarcaram na lancha Faia, da empresa Hoepcke de Joinville, cedida
pelo Sr. Otto Selinke, gerente da mesma empresa, com destino a Joinville,
navegando pela Bahia da Babitonga até atingir o Rio Cachoeira. O
desembarque de D. Pio e da comitiva  aconteceu no cais Bucarein.

Grande cortejo se fez do Bucarein até o Palácio Episcopal. No largo
do Mercado aguardavam a banda de músicos, as autoridades civis e
militares e grande multidão. O cortejo se fez até o Palácio Episcopal.

À entrada da residência episcopal saudou S. Excia. o Dr. Ulysses
Gerson Alves da Costa, Prefeito Municipal, dando as boas-vindas em
nome da Diocese e da população de Joinville em particular. Dom Pio,
comovido pela recepção calorosa, agradeceu, “não obstante o adiantado
da hora e o mau tempo reinante”. (3)

POSSE DE DOM PIO

Dia 18 de agosto de 1929, às 9h30min, ao canto do Ecce Sacerdos Magnus,
entoado pelo coro das Filhas de Maria, Dom Pio fez sua entrada solene
na Catedral. Feita a leitura das Bulas Pontifícias D. Pio tomou posse da
Diocese.

A saudação e acolhida no templo – agora Catedral São Francisco
Xavier, foi feita pelo cura Pe. Gercino de Sant’Anna e Oliveira: “a mim
cabe saudar Vossa Excia. em nome dos vossos diocesanos neste dia em
que tomais posse da nova Diocese de Joinville, que o Santo Padre vos
designou para campo de trabalho, como o seu primeiro bispo e pastor.
Bispo, deveis reger como pai esta minúscula parte da Igreja de Jesus
Cristo; pastor, deveis conduzir às pastagens espirituais essa pequena

1 Cfme Livro Tombo da Catedral São Francisco Xavier, nº1, pag. 139. Arquivo da
Cúria Diocesana de Joinville.
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porção de vosso rebanho. Os vossos filhos e vossas ovelhas vos recebem
com alegria na alma, com o regozijo no coração. Essa alma e esse coração
vos pertencem desde o dia em que o Santo Padre, em Roma, vos elegeu
para ser o primeiro Bispo e Pastor de Joinville. Joinville, outrora humilde
Colônia Dona Francisca, hoje cabeça de Comarca e sede de Bispado. O
povo não tem um suntuoso palácio para oferecer, como nas ricas dio-
ceses, mas vos dá de bom grado um pequeno abrigo com o nome pomposo
de Palácio Episcopal. O povo não tem uma bela Catedral para vossas
funções pontificais, mas vos oferece uma modesta igreja onde primeiro
subiram aos céus aos pés do Altíssimo as preces e suspiros dos primeiros
moradores católicos de Joinville e onde hoje, como ondas de odorífero
incenso, sobem as preces pela felicidade de Vossa Excia. Revma. O
povo não tem um trono dourado para vos dar, mas entrega uma modesta
cadeira para daí doutrinar o Evangelho de Jesus aos pobres sedentos de
salvação. Digo mal, entretanto, Exmo. Senhor, o povo de Joinville vos
entrega um suntuosíssimo Palácio, uma Catedral soberba, um Trono
riquíssimo, Palácio, Catedral, Trono no seu coração de filho que muito
vos há de amar, que vos há de ouvir com docilidade, em vossos
ensinamentos, que vos prestará obediência perfeita, espontânea, completa,
e a mais afetuosa. São estes, Exmo. Senhor, os votos que em meu nome
e no de Joinville eu vos faço. Ad multos annos!”. (4)

Após a proclamação do Evangelho, Dom Pio, dirigindo-se aos seus
diocesanos e autoridades, falou sobre os deveres inerentes ao Munus
Episcopal e agradeceu a todos a calorosa recepção e carinho a ele
dispensados.

Nos dias seguintes à posse de Dom Pio, Pe. Gercino Sant’Anna e
Oliveira foi nomeado Vigário Geral; Pe. Harry Bauer, secretário e Pe.
Bernardo Fuechter, cura da Catedral.

4 Conforme Livro Tombo da Catedral nº 1 pag.140, Arquivo da Cúria Diocesana de
Joinville.

O HOMEM SO_ACADEMIA_FINAL.pmd 03/04/19, 09:52110



111

ATIVIDADES DE DOM PIO

CONSTRUÇÃO DO SALÃO SÃO JOSÉ

“Foi o primeiro empreendimento do novo Bispo. Lançou a ideia na primeira
reunião de associação religiosa que presidiu, e foi a das Filhas de Maria.

Concitou-as a desenvolver campanha com fins de conseguir recursos
para a obra. O apelo teve pouca repercussão, apenas rendeu beirando
800$00 reis. Mas a obra foi levada avante por conta da Diocese, que
custeou sua construção e tem custeado seu reparo e conservação, apesar
de que a paróquia, as associações religiosas e o Colégio é que se têm
dele utilizado e muito.

O salão foi contratado por 50 contos de reis com a firma Max
Kamradt & Irmão, mas os construtores se queixaram que perderam no
negócio e receberam mais 2 contos.

Tem o edifício uma largura geral de 12 metros, 20 metros para o
salão, 4 metros para palco e dependências, 4 metros para o Jardim da
Infância, terminando por um alpendre de 2 metros, que serve também
para o Jardim da Infância. Sua inauguração se deu a 15 de março, 3º
domingo do mês de 1931.

Para mobiliá-lo foram adquiridas por 5 contos e 320$000, em Rio
Negrinho, 400 cadeiras, das quais 200 em forma de poltronas com apoio
para os braços e 200 lisas. Todas com assento basculante e conjugadas
em grupos de cinco. Estas cadeiras não couberam todas no salão e muitas
delas foram para outras aplicações.” (5)

AMPLIAÇÃO DA CATEDRAL SÃO FRANCISCO XAVIER

Desde a posse de Dom Pio, veio-lhe à mente a construção de uma nova
Catedral. A igreja antiga, construída pelo primeiro vigário Pe. Carlos
Boegershausen, era muito pequena, uma construção de 220m². Simples,
sem torre e sem adornos.

5 Conforme nota de D. Pio – Arquivo da Cúria Diocesana – Pasta D. Pio de
Freitas Silveira.
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O problema girava em torno da falta de terreno; e para ampliar era
preciso adquirir o terreno dos fundos da Igreja Matriz, que pertencia à
loja maçônica “Amizade do Cruzeiro do Sul”, e esta não queria ceder.

Diante do impasse “foi elaborado pelo arquiteto W. Kaulich um
esboço de planta para uma igreja que seria colocada em diagonal no
terreno, utilizando a área da melhor forma possível e conseguindo cobrir
uma superfície aproximada de 1.000m². Assim, era necessário adquirir
da loja, ao menos, uma faixa do terreno”. (6)

Dom Pio, em carta pastoral de 29 de junho de 1933, oficialmente
comunica a decisão de construir a Nova Catedral.

Em 2 de agosto de 1933, formou-se a comissão Pró-Catedral com
campanha para arrecadação de dinheiro, na esperança da compra da
loja maçônica.

Em 1938, diante da incerteza da compra do terreno da loja, Dom Pio
e a comissão aprovam a ampliação da igreja construindo então alas
laterais, presbitério e sacristia, “graças ao trabalho incansável do Pe.
Bernardo Fuechter e Pe. Sebastião Scarzello, que angariaram recursos
na cidade e diocese para tal empreendimento”.

Os trabalhos da construção começaram em 25 de fevereiro de 1938,
dirigidos pela firma L. Groegl.  Já no dia 2 de abril de 1939, domingo de
Ramos, foi celebrada a Missa na Catedral renovada. (7)

No governo de Getúlio Vargas aconteceu a dissolução da maçonaria,
em 1941. Diante de tal situação a Mitra comprou o terreno e imóvel da
loja, de que tanto a catedral precisava.

Quando dos festejos do centenário da Colônia Dona Francisca, voltou
a ideia da construção da Catedral – construir outra ou ampliar a antiga?

A ideia de se construir uma nova criou corpo, então formou-se outra
comissão Pró-Catedral.

6 Conforme escrito de Dom Gregório – Jornal do Jubileu de Prata de Ordenação Episcopal
Dom Gregório Warmeling 1982 – Edição Especial – Arquivo da Cúria Diocesana.
7 Idem, idem conforme nota 6.
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Em 1950 demoliu-se a loja maçônica e o morro da catedral foi
aplainado.

No dia 19 de maio de 1951, Dom Pio, a Comissão Pró-Catedral e o
engenheiro Caron, da firma construtora, determinaram os trabalhos que
deram inicio pela sacristia e suas dependências.

A nova catedral seria em estilo romano, grandioso e dispendioso,
tornando-se inviável, então parando as obras.

PALÁCIO EPISCOPAL

A casa paroquial, construída há 10 anos pelo Padre Gercino Sant’Anna
de Oliveira, no local da antiga casa do primeiro vigário (pároco) Pe.
Carlos Boergerhausen, situada na esquina da Rua do Príncipe com
Conselheiro Mafra, em frente à Catedral, serviu como residência e
secretaria do bispo Dom Pio.

Em situação provisória, aos 20 de setembro de 1938, Dom Pio deu
inicio à construção “na aba do morro do antigo cemitério paroquial,
separado do salão São José por uma passagem de 6 metros de largura
destinada a veículos”. Em janeiro de 1940 a construção foi entregue e
ocupada. Custou 160 contos.

Neste novo palácio “mais largueza, mais acomodações, mais sossego,
menos barulho, menos pó”. (8)

A firma construtora foi L. Groegel. O palácio foi vendido no Governo
de Dom Gregório e passou a ser usado como Hotel Anthurium, hoje
tombado pelo Patrimônio Histórico. Serviu como casa paroquial dos
sacerdotes da Catedral até a venda. Com a extinção do Hotel Anthurium
passou para outro proprietário,  restaurado como fora desde o início.

Colégio Agrícola São Vicente de Paulo. Pré - Seminário em Morro
dos Monos – Araquari – 1937 – 1940.

8 Conforme apontamentos de D. Pio – Arquivo da Cúria Diocesana
de Joinville – Pasta de Dom Pio de Freitas Silveira
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Em 1935, a diocese adquiriu um terreno no Morro dos Monos, no
município de Araquari, duas colônias.

Pe. Bernardo Füechter e Pe. Sebastião Scarzello aí construíram um
prédio de madeira, de dois pisos, e mais o sótão, medindo 13x23, podendo
agasalhar 50 internos e 4 professores.

Em 1937 começou a funcionar como “Escola ou Colégio Agrícola
São Vicente de Paulo”, donde poderia sair, então, como “apenso” um
pré-seminário. Durou 3 anos, porque “o lugar era muito doentio de malária
e de comunicação muito difícil. Passavam-se meses às vezes sem se
poder mandar ou receber correspondência.

Consumiu muito sacrifício de saúde, tempo e dinheiro, chegou a reunir
12 alunos que pagavam alguma coisa.

Mas, além das dificuldades citadas, houve a campanha de
nacionalização impedindo confiar-se a direção da escola a um não
brasileiro. Era durante a 2ª Guerra (Monsenhor Sebastião era italiano).

 Desistiu-se pois do intento. O prédio foi demolido e seu material
vendido por partes, também o terreno”. (9)

Numa obra intitulada “De Seminariis”, do mundo inteiro, que se
encontra na biblioteca do Seminário de Essen Werden, na Alemanha,
consta que Morro dos Monos fechou “propter pestilentian” isto é, malária.

Construção do Seminário Diocesano N. Sra. da Salete em Ribeirão
Grande – (1945 – 1960)

Com o fechamento do Pré-Seminário de Morro dos Monos, Dom
Pio não desistiu da ideia do Seminário. Vocações apareciam e era preciso
solucionar os apelos de meninos que se diziam vocacionados.

O que fazer então, senão pensar na região de Taió, que era conhecida
como celeiro de vocações.

9 Conforme apontamentos de D. Pio -  Arquivo Diocesano de Joinville – Pasta D. Pio de

Freitas Silveira
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“Dentro desse clima, em 1945, Dom Pio de Freitas, bispo de Joinville,
visitou a paróquia de Ribeirão Grande, hoje Salete. Em uma tarde de 25
de abril visitou um local de peregrinações da paróquia: Morro da Salete,
onde em 1943 o Pe. Eduardo Summermater tinha colocado a imagem de
Nossa Senhora da Salete. Dom Pio ficou em longas orações aos pés da
imagem e concluiu com as palavras: “Aqui será construído o Seminário
da diocese...

Ao descer o morro, foi informado de que aquele terreno já tinha sido
escriturado para a Mitra diocesana pelo Padre Eduardo.

A ideia criou corpo. Foi aprovada de imediato pelos padres: Eduardo,
Clemente Kampmann e Bernardo Fuechter. Também despertou grande
entusiasmo no povo do lugar, que se prontificou a apoiar a obra com
serviços e 50 contos de réis em dinheiro vivo.

No último domingo de setembro de 1945 foi benta a pedra funda-
mental pelo Padre Eduardo, delegado por Dom Pio, pelos inúmeros
serviços prestados no campo das vocações.

Mas o Padre Clemente queria que o Seminário funcionasse já no ano
seguinte, devido à demanda, porque havia vocações e não havia mais
lugar, nem no Pré-Seminário de São Ludgero e nem no Seminário de
Azambuja. Por isso, construiu às pressas uma casa de madeira,
parcialmente vinda do ‘Pré-Seminário’ de Morro dos Monos. Embora
tenha sido chamada ironicamente de “Vila Clementina”, serviu a cerca
de 40 seminaristas”. Pe. Bernardo Fuechter foi nomeado 1º reitor
oficialmente no dia 10/2/1947 .

O seminário provisório funcionou até 1947, encerrando suas atividades
por falta de espaço para os vocacionados.

A partir de 1948 os estudantes foram estudar novamente em Azambuja
– Brusque.

O novo seminário, já há tempo em construção, só a partir de 6 de
junho de 1949 pode receber duas classes: preparatório e 1ª série, com 10
alunos, tendo como 2º Reitor o Padre José Backes. E no dia 19 de setembro
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do mesmo ano, Dom Frei Inácio de Ribeirão Preto, bispo auxiliar de
Dom Pio, lançou a solene benção inaugural e entoou um solene Te Deum.

O prédio media 36 x 12m, com 3 pisos.

Quando Dom Gregório chegou à diocese, no dia 21.07.1957, encontrou
o Seminário Nossa Senhora da Salete em pleno funcionamento.(10)

CONSTRUÇÃO SEMINÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (1960) – TAIÓ

“Dom Pio de Freitas achou que devia colocar os seminaristas ‘longe
do mundo’. No entanto, naquela distância da sede episcopal, os problemas
se iam sucedendo sempre mais. Diante disso Dom Gregório procurou
analisar a situação toda e depois de muita consulta resolveu transferir o
seminário para Taió, num terreno da Mitra diocesana, adquirido pelo Pe.
Eduardo Summermater. O seminário de Salete foi vendido aos padres do
Divino Espírito Santo, em 26.06.1959.

Com a planta feita pelo Eng. Dr. Harry Schmidt, de Joinville, as obras
da construção começaram, em fevereiro de 1959, e já no dia 25.08.1960
o Seminário foi inaugurado, continuando, até hoje, as suas atividades. O
1º reitor foi o Pe. Tito Buss, depois bispo de Rio do Sul, que nesta obra
merece um destaque especial. Só ele e Deus sabem o que significou a
construção daquele Seminário.” (11)

JUBILEU DE PRATA EPISCOPAL

Durante o tempo de seu pastoreio fecundo teve como ponto alto as
festividades do jubileu de Prata da Diocese, o Congresso Mariano e a
celebração dos 25 anos de episcopado.

Com intenso programa, a diocese de Joinville prestou carinhosa
homenagem ao seu dinâmico Bispo pelo seu Jubileu.

S. S. Pio XII enviou a seguinte saudação:

10 Conforme escrito de Dom Gregório – Jornal do Jubileu de Prata de Ordenação Episcopal
Dom Gregório Warmeling 1982 – Edição Especial – Arquivo da Cúria Diocesana
11 Conforme escrito por Dom Gregório – Jornal Jubileu de Prata de Ordenação Episcopal
de Dom Gregório Warmeling – edição especial 1982 – Arquivo da Cúria Diocesana.
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“...Nós vos congratulamos de coração por tão grande data e, ao
mesmo tempo, em fervente prece rogamos a Deus que, a ti e aos fiéis
entregues aos teus cuidados, cumule de dons e consolações celestiais. E
a fim de que a celebração de tão feliz acontecimento reverta em maior
proveito para as almas comunicamos-te a faculdade de, em dia aprazado,
depois de celebrada a Missa Pontifical abençoares em Nosso nome e
por Nossa autoridade, aos fiéis presentes, concedendo-lhes a indulgência
plenária, a ser lucrada nas condições de costume na Igreja...

Concedemos-te, venerável irmão a

Benção Apostólica .” (12)

PIO XII

Também na ocasião, em oficio protocolado sob nº 327759 o Santo Padre
Pio XII concedeu Benção Apostólica ao clero e fiéis “implorando mater-
nal proteção a Imaculada Conceição sobre os trabalhos do Congresso
Mariano”. (13)

CARTAS PASTORAIS

Dom Pio durante seu múnus pastoral escreveu várias  Cartas Pastorais,
como orientação e norma disciplinar para seus diocesanos.

Assim distribuídas:

Aplicando a sua Diocese determinações da Santa Sé – 4/04/1930

A nova Catedral do Bispado – 30/06/1933

A Ação Católica – 17/04/1938

O Espirito Cristão – 17/04/1938

Diversos Pontos da Atualidade – 8/09/1945

A Educação Cristã e Ensino Religioso na sua Diocese – sem data

12 Conforme o Luzeiro Mariano – Edição Festiva – Junho de 1954 – Blumenau –
Arquivo da Cúria Diocesana de Joinville
13 Conforme O Luzeiro Mariano – Edição Festiva Junho de 1954 – Blumenau –
Arquivo da Cúria Diocesana de Joinville
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Folheto Paroquial – Assuntos práticos e necessários na paróquia sobre
a missa – sem data

As orientações nas paróquias obedeciam regularmente  à ”Pastoral
Coletiva dos Senhores Arcebispos e Bispos das províncias Eclesiásticas
São Paulo/Cuiabá e Porto Alegre, de 1910”.

RENÚNCIA

Acometido do mal de Parkinson, Dom Pio afastou-se da Diocese em
1954, residindo no Ginásio dos Padres Lazaristas, em Irati, no estado do
Paraná.

Permaneceu aí até 1960, quando passou a residir no Hospital Nossa
Senhora das Graças de Curitiba/PR, sob os cuidados das Irmãs Vicentinas
de sua própria Congregação – As filhas de São Vicente. “Acamado por
muitos anos veio a falecer num domingo, aos 19 de maio de 1963. Seu
desaparecimento cercou-se de pesar quase geral, pois o ilustre falecido
desfrutava de profundas amizades não só em Joinville, como em toda
Diocese.” (14)

EXÉQUIAS

Após a celebração da missa de corpo presente, às 16h, por Dom Gregório
Warmeling, Bispo Diocesano, aconteceu o cortejo da Catedral para o
Cemitério Municipal.

Acompanharam o funeral sacerdotes, religiosos, prefeitos,
vereadores, representante do governador do estado, bispos e arcebispos,
estudantes dos colégios Santos Anjos, Marista, Bom Jesus, de grupos
escolares e de associações religiosas e amigos. No cemitério municipal,
fizeram-se ouvir diversos oradores, todos aprofundando-se em
considerações justas à figura do pranteado desaparecido, na seguinte
ordem: prefeito municipal, promotor público, representante da câmara
de vereadores, Mons. Sebastião Scarzello e Dom Gregório Warmeling.

Dom Gregório concluiu sua fala agradecendo a todos com estas
palavras “perca um anjo a terra para ganhar um anjo o céu”.

14 A Noticia, Joinville, 3ª feira 21/05/63 nº 8920 – Arquivo da Cúria Diocesana de
Joinville – Pasta de Dom Pio de Freitas Silveira.
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Translado dos restos mortais de Dom Pio para a cripta da Catedral

No cemitério, sobre a pedra negra de granito o Epitáfio:

Dom Pio de Freitas da Silveira

Primeiro Bispo de Joinville

*  29/ IV /1885

+ 19/ V /1963

Eleito Bispo – 25/01/1929

Posse – 18/08/1929

Que eu mereça, Senhor,  carregar o manipulo do pranto e da dor!

Do sofrimento fiz o meu apostolado, para a glória de Deus e
prosperidade da Diocese.

A pedido de D. Orlando Brandes, bispo diocesano, Monsenhor José
Chafi Francisco foi encarregado de fazer a exumação dos restos mortais
de D. Pio, o que aconteceu no dia 20 de novembro de 2001.

Feito o reconhecimento e devido exame com laudo médico dado pelo
Dr. Reginaldo Luiz Silva Cardoso (CRM 6.710.SC), procedeu-se a guarda
dos restos mortais, numa urna de granito escuro, conduzida para a cripta
da Catedral São Francisco Xavier, onde no dia 02 de dezembro de 2001
após a missa exequial celebrada por D. Orlando Brandes, essa urna foi
colocada em lugar de destaque.

Na celebração Eucarística fez a homilia o Monsenhor José Chafi
Francisco que preparou todo o cerimonial e o lóculo para D. Pio.

Concelebraram: Pe. Venceslau Nieckasz, pároco da Catedral, Pe.
Bertino Weber,vigário paroquial da Catedral, Mons. José Chafi Fran-
cisco, chanceler do Bispado, Pe. Adenir José Ronchi, reitor do Seminário
Diocesano Divino Espirito Santo de Joinville, Pe. Jorge Oczkovski, pároco
da Paróquia São Sebastião – Iririu, Pe. Ademir Bauler, pároco da Paróquia
N. Sra. de Fátima – Rua XV, Pe. Simão Valenga, Provincial da
Congregação da Missão, Pe. Marcelo Carneiro, pertencente à
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Congregação da Missão e amigo particular de D. Pio.

Na procissão exequial ouviu-se o Hino da Diocese de Joinville, o
Hino Pontifício e o repicar do sino doado a Dom Pio por ocasião de seu
jubileu de prata episcopal. Mons. José Chafi Francisco procedeu à oração
fúnebre e D. Orlando à benção do lóculo.

CONCLUSÃO

O Papa Pio XI, ao designar D. Pio para a diocese de Joinville pela Bulla
Inter Praecipuas, assim escreveu:

“Nutrimos firme esperança e confiamos que assistindo-te propícia a
dextra do Senhor; a Igreja Joinvilense será por tua indústria pastoral e
cuidado frutuoso utilmente regida alcançará prósperos desenvolvimentos
tanto no espiritual como no temporal.”

Proféticas palavras do sucessor de Pedro.

Dom Pio realizou o que o desígnio de Deus determinara como
necessidade primeira, isto é: a evangelização e implantação do Reino de
Deus nesta diocese.

Os 26 anos incompletos de pastoreio de Dom Pio deixaram marcas
profundas no coração de quem o conheceu. Dom Pio, figura ímpar, viveu
para “servir”. O trabalho e desempenho na diocese atingiu o coração
dos diocesanos porque toda sua vida foi pautada pelo Evangelho cuja
máxima é Amar.

O justo vive da fé. Dom Pio viveu para amar e servir a Deus. Sua
memória ficou gravada no coração daqueles que conviveram com ele.
Foi pastor zeloso, transparente, autêntico, enérgico, seguro, homem da
compreensão e da misericórdia, orante, piedoso, penitente, humilde e
pobre. Devoto de Nossa Senhora das Dores, falava frequentemente sobre
o papel de Maria na história da salvação. Antes de entregar sua alma a
Deus cantou para a Mãe de Jesus – Stabat Mater Dolorosa juxta...crucem
lacrimosa: “Estava a Mãe das Dores junto da cruz a chorar”

Assim morre o justo! “Vivo auten jam Non Ego” - “Vivo sim, mas já
não eu.”
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NELCI SEIBEL

NELCI SEIBEL é natural de

Bom Princípio/RS. Formada em

Comunicação Social – Relações

Públicas, pela UNISINOS – São

Leopoldo/RS e cursou Pós-

Graduação em Produção de Texto

e Gramática, na UNIVILLE –

Joinville / SC.

Em Joinville desde 1980,

desenvolveu atividades de

Relações Públicas, Cerimonial e

Jornalismo em diversas empresas

públicas e privadas, além de

colunista em veículos de

comunicação (17 anos no Jornal

A Notícia), assessorias de

imprensa e edição de material de

promoção turística.

Nelci é autora de diversas obras,

com destaque para: São Francisco

do Sul 500 Anos – Construções

Históricas; Bom Princípio

Construções Históricas; História do

Porto de São Francisco do Sul;

Personalidades da Cultura

Germânica em Joinville; O Balaio

Gigante – Memórias de Família,

entre outras.

Ao longo de sua vida profissional

foi agraciada com diversos troféus e

comendas, por reconhecimento ao

seu empenho em favor do turismo e

cultura de Joinville e Santa

Catarina. Foi apresentadora do

programa de turismo e cultura

“Pessoas e Lugares”, na TV Cidade

Canal 20 e mantém uma página no

Jornal da Cidade, sobre os mesmos

temas, além de colunas em vários

jornais, impressos e online.

Nelci é membro da SCAJ –

Sociedade Cultural Alemã de

Joinville, da ALASFS – Academia

de Letras e Artes de São Francisco

do Sul, da AJL – Academia

Joinvilense de Letras e de outras

entidades.
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SOLIDÃO VIVA

Nelci Seibel

O HOMEM CAMINHAVA TRÔPEGO. De vez em quando, meio de lado
olhava para trás, com resmungos, projetando uma figura desconcertante.
Sua camisa amassada, que já vira dias melhores, metade dentro da calça
e outra metade fora. A calça já deve ter sido beije. Era comprida demais
e atrapalhava seu andar com os chinelos de dedo, também grandes demais
para seus pés. A cor da pele revelava genes africanos, de várias gerações
anteriores. Cabelo em desalinho, no rosto sustentava um bigode mal
aparado e um brilho de suor acumulado, como se untado fora com óleo
ou outra gordura.

Cerca de quinze passos atrás, vinha uma mulher, a própria figura do
destrato. Calça preta e blusa que penso já fora branca. O cabelo
desgrenhado, preso de mau jeito na nuca.

Levava uma trouxa imunda em uma das mãos, certamente contendo
todos os seus pertences. A mulher caminhava curvada para frente,
parecendo faltar-lhe firmeza, enquanto reclamava. Começava com um
grito rouco, cujo tom baixava à medida que a frase acabava. De onde eu
me encontrava, na varanda do terceiro andar, não entendia o que dizia,
mas pude supor que exigia do homem, provavelmente seu companheiro,
que a esperasse. Pelo andar e comportamento dos dois era difícil acreditar
que não estivessem drogados ou alcoolizados.

Ao chegar à esquina o homem parou. Olhou e reclamou. Olhou e
reclamou. Quando a mulher estava próxima, começaram a discutir.
Compreendi pelos sinais das mãos que debatiam para que lado ir. Parecia
claro que não tinham destino fixo, ou seja, casa. Enfim, tomaram à direita.

Não mais os via, mas ainda pude ouvir as xingações. Fiquei parada
ainda uns bons minutos sem me mexer, em meio às plantas que eu cultivo
com carinho nessa varanda. Fiquei triste e, ao focar as plantas, tinha
certeza de que elas compactuavam comigo.
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O casal, se é que era um casal, de onde teriam vindo? Cansados,
sujos e famintos. Onde passariam a noite? E, antes disso, onde tomariam
banho, se alimentariam? Céus! Grande infelicidade a que acabava de
presenciar. Dois seres humanos, rejeitados por si mesmos e pelo mundo,
reunindo sua solidão viva em um único poço de infortúnio e desventura.

O BRASILEIRO ALEMÃO

ELE ERA O CHEFE DA ÚNICA família brasileira no meio daquela comunidade
inteira de descendentes de imigrantes alemães. Deca – o apelido de
José – e de sobrenome Silva era tropeiro. Destacava-se pelo uso das
bombachas sempre muito largas e o traje gaúcho completo.

 Deca tinha vinte e um filhos, com três mulheres. As duas primeiras
faleceram e a terceira o acompanhou até a velhice. Esta mantinha mais
curta a corda do marido,  porque nunca sabia o que ele fazia em suas
andanças pelo mundo. Chegado numa bela chinoca, talvez até mais filhos
por aí até tivesse... Nunca contava muito sobre o tempo que permanecia
longe. Era um homem do mundo. Contudo cuidava da família, do seu
jeito. Quando saía pra mais uma viagem, deixava dinheiro para o sustento
da turma. Duas semanas ou mais depois, voltava com juntas de bois,
vacas ou cavalos, que “empurrava” para os colonos, sempre os
convencendo de que os bois eram jovens, as vacas davam muito leite e
os cavalos tinham uma marcha muito adequada para montaria. Essas
trapaças deixavam alguns alemães furiosos.

Deca era alegre e gostava de festa. Em qualquer reunião de pessoas
era o centro da animação, sempre com o copo de pinga ao lado, mas
parava antes de ficar bêbado.

 Tocava gaita e cantava suas músicas gauchescas preferidas, fazendo
reluzir seus dentes de ouro que exibia com orgulho. Todo mundo dançava.
Nessas horas até o padre o aplaudia, embora não fosse chegado em
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“gente solta” como ele, e que ia à igreja somente na Páscoa. Nessas
ocasiões, a alemoada ficava de antena ligada, pra ver se ele ia se
confessar. Não ia!

Jogava carta também. Fazia parte de um grupo de amigos, todos
bons no carteado, ao valor de centavos. Nenhum deles queria correr o
risco de perder dinheiro, por pouco que fosse. Vez por outra Deca tentava
trapacear. Mas com Adolíbio (meu pai) na mesa do jogo, mantinha-se na
linha. Um copinho de cachaça era um prazer extra durante o jogo, que o
anfitrião do dia sempre providenciava. Às vezes a mulher da casa oferecia
bolo, ou rosca de polvilho.

Tropear era a vida do Deca. Eu sempre o comparava ao Capitão
Rodrigo, inesquecível personagem de “O Tempo e o Vento”, do escritor
Érico Veríssimo. Quando os açougueiros da região se reuniam para sair
em busca de rezes para o abate, nos campos da serra, era ao Deca que
confiavam a condução da caravana. Todos montados em bem nutridos e
treinados cavalos marchadores, para aguentarem a longa jornada. Aos
montadores não faltava o chapéu gaúcho com barbicacho, cinto largo
com guaiaca, onde vinha disfarçada a arma e também o facão de tamanho
médio, que servia para qualquer emergência, como para cortar fumo
para o palheiro, apanhar moitas e lenha para assar o churrasco nas paradas
para descanso e refeição e também como elemento de defesa se
necessário. Um lenço, geralmente vermelho, cor dos maragatos, e o
indispensável poncho, para o caso de frio e/ou chuva completavam a
indumentária. Mas o gaúcho mais caracterizado era sem dúvida o Deca.

Um saco de lona costurado com um grande bolso de cada lado ia na
sela em que o dono viajava sentado. Continha basicamente uma muda
de roupa, um pedaço de fumo de corda, porções de mantimentos, sal
para o churrasco, a cuia e um pacote de erva para o chimarrão, entre
alguns outros apetrechos. Os pelegos da sela serviam de colchão e o
poncho de cobertor, nas noites que passavam em viagem. Cachorros
ensinados para reunir e organizar a tropeada acompanhavam a comitiva
e se faziam de guardiões durante a noite.

Vacaria e Bom Jesus eram os principais destinos. A viagem levava
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de uma semana a dez dias, dependendo do clima. No alto verão era
inviável. Fazia o gado sofrer e emagrecia. Prejuízo na certa. Na chegada
à serra, no mínimo dois dias eram dedicados ao descanso, à negociação
com os fazendeiros, à compra de suprimentos e ao ajuntamento da tropa
para o retorno.

A volta era percebida ao longe. Todos conheciam a linguagem dos
tropeiros. Os moradores se aproximavam da estrada para apreciar o
estranho cortejo. A boiada era levada direto ao potreiro do Seu Adolíbio.
Ali tinha grama fresca e um arroio de água limpa para os animais matarem
a sede. Lá permaneciam até três dias, período em que os açougueiros
separavam os bois de cada um, depois levados aos seus currais.

Vida de tropeiro não é fácil. É um modo de vida, ainda muito cultivado
pelos tradicionalistas do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, de
alguns outros estados e de países vizinhos. Enfrentar intempéries, trotar
no sol incandescente, dormir a céu aberto e passar frio, sentir saudades
de casa, da mulher e dos filhos fazem parte da sina.

Mas para o Deca isso é que era vida! Nunca soubemos de onde
veio. Só que era tropeiro “desde que se conhecia por gente”. Ao entrar
nas sete décadas de vida começou a reduzir suas façanhas e aventuras.
Reumatismo e bronquite, resultado das andanças no frio e na chuva o
obrigavam a permanecer mais sossegado.

Deca passou então a viver de suas lembranças. Mantinha-as sempre
presentes, contando aos filhos mais novos e aos netos. Sempre ao lado
do seu copinho de cachaça... Bom descanso, Deca!

HAJA AÇÚCAR

O RESTAURANTE É UM daqueles que sempre lota para o almoço, com os
frequentadores habitués que gostam de comida simples, saudável e
variada. Casais de diferentes idades e grupos de jovens batem ponto ali
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diariamente. Incluo-me nesse público e, enquanto almoçamos,
conversamos sobre diversos assuntos. E claro, percebemos algumas
manias ou cacoetes a respeito de alguns dos clientes da casa, que vemos
todos os dias.

Ao se servirem do bufê há os que enchem o prato de saladas verdes,
outros gostam mais de carnes, ou então um morro arredondado de
macarrão com molho. Sobremesas e bebidas são opcionais, mas ninguém
descarta o delicioso cafezinho no final da refeição.

Aquele casal é presente. Não falta um dia. Já avançados na década
dos oitenta anos.  O marido, ainda firme e ereto, mas a esposa bastante
capenga no andar. Sentam-se sempre à mesma mesa, um em frente ao
outro. A mulher come de boca aberta fazendo barulho ao mastigar. Ao
terminar o almoço, o marido leva as bandejas à copa. Enquanto isso, a
mulher sai andando direto ao balcão do café. Seus olhinhos brilham, como
que está prestes a realizar a sua aventura preferida do dia. Faça chuva
ou faça sol, ela não muda o seu ritual. Pega um guardanapo e coloca a
seu lado. Serve o café no copinho, e, se tem alguém por perto, fica
“enrolando” até que a pessoa se vá. Ao adoçar o seu cafezinho com um
sachê de açúcar, aproveita e pega mais uns quatro ou cinco,  envolvendo-
-os no guardanapo e coloca no bolso (sempre tem algum bolso na roupa).
Tudo isso com movimentos muito sutis e rápidos. Haja açúcar,
comentamos nós, para saciar a mania dessa cliente

Um dia, estive na fila do café, logo atrás dela. Ao vê-la enrolar sachês
de açúcar no guardanapo, falei:

– A senhora leva açúcar para casa?

–  Kof, kof, kof – uma tosse forçada e disse.

–  Esse café é mesmo muito bom!
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ILUSÃO DE ÓTICA

(OU MONSTROS NO CÉU)

JACARÉS ARREMETEM contra presas invisíveis. Uma baleia semi-
submersa parece abocanhar um barco à deriva em alto mar. Uma ave
rechonchuda, em esforço supremo tenta voar em sentido contrário e,
aos poucos, se vai transformando num gorducho anjinho barroco. Duas
figuras, misto de monstros e humanos vão se beijar, esparramados num
gigantesco leito nupcial. Uma lagartixa (ou trem de brinquedo) faz a
curva, perseguindo golfadas de fumaça. O cãozinho dorme, com as
grandes orelhas pousadas sobre o nada (o vácuo azul).

Tem, também, a horripilante cobra e vários filhotes, avançando em
direção ao horizonte, obstruído por montículos de areia. Dois peixes “in
love” unem suas bocas em romântico perfil e um bando de andorinhas
(uma andorinha só não faz verão) voa “ad infinitum”. Peixes (como têm
peixes no ar!), duas fileiras se enfrentam, ou querem criar resistência a
duas geleiras, prestes a tomar conta do oceano.

O mar, azul, permite visualizar centenas de figuras à distância, todas
de uma alvura ímpar, entre a abóbada do céu em azul dégradée e o azul
rigidamente linear do espaço.

Pode-se apreciar, ao longe, uma cidade branca, de construções em
diferentes formatos, diluindo-se no infinito. Será a ilha de Capri, na Itália
(onde vivi momentos de um grande amor)? Será uma das ilhas gregas?
Ou a cidade de Iquique, no Chile, que desafia o limite entre o gélido
Oceano Pacífico e o Deserto de Atacama, o mais árido do planeta, com
seus mistérios e fenômenos noturnos? Ou serão simplesmente as ondas
de um mar agitado sob os reflexos do sol, em algum trecho do litoral
brasileiro?

É o oceano da vida...

São as nuvens dos obstáculos, dos acontecimentos, das realizações,
dos amores, das conquistas, das aventuras, das experiências, das
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frustrações dos começos e dos fins, expostos ante um espelho imaginário.

Nesta altura, dois imensos deuses gregos, ou figuras da mitologia
asteca, em posição de letargia horizontal, observam geleiras, em mutação
para enormes blocos boiantes. Um urso nada, uma esfinge jaz inerte,
uma águia com seu bico pontiagudo, dorme.

Ao longe, um conjunto de cascatas (serão as Cataratas do Iguaçu?)
despejam águas no universo, enquanto a tartaruga gigante parece sonhar
com o amanhã (deve ter nascido há milênios). E o que são milênios para
o espaço entre o céu, a terra e o mar?

Os jacarés (insistentes) reaparecem enormes, assustadores, enquanto
legiões de anjos, de fantasmas, de almas rumam ao merecido repouso na
montanha; e de andorinhas em busca do seu verão... Uma nuvem negra
(a única) e uma branca, de longos cabelos, se encontram em posição de
coito.

E agora: será o leão da Golden Meyer ou uma guirlanda de pinhas de
Natal...??  O oásis no deserto da vida, de intenso branco, deixa
transparecer o fundo verde com marrom. O avião inicia procedimento
de descida. Em breve estaremos com os pés no chão...!

SONHO NÃO REALIZADO

A SELETA PLATEIA AGUARDAVA com expectativa o início do espetáculo.
A tão esperada artista era eu, que faria minha estreia como pianista.
Entraria no salão, trajando um vestido branco de renda, com várias saias
de armação, cintura marcada por uma fita de cetim, que acabava do lado
esquerdo com um laço e um arranjo de flores suavemente colorido. No
cabelo, cuidadosamente ondulado, uma passadeira de strass, que
pertencera a minha avó, dava o toque final.
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Ao adentrar o palco, a plateia eufórica aplaudia. Eu agradecia, com
acenos e mesuras, dirigindo-me à banqueta, junto ao imponente piano de
cauda, especialmente lustrado para a ocasião. O público se acalmava e
prestava atenção, enquanto, com gestos graciosos de menina-moça (16
anos), descalçava as luvinhas rendadas e ajeitava o rodado vestido.

O silêncio era total quando, mãos sobre o teclado extraía dele, os
acordes de abertura. Minha composição preferida desde minhas primeiras
noções de música seria também a primeira interpretação no meu con-
certo de estreia.

Enquanto tocava, minha emoção crescia e revertia em lágrimas,
impedindo-me de enxergar. Nem precisava. Meus dedos flutuavam como
mágicos, transformando os movimentos em acordes divinos. Que será,
será, aquilo que for será, o futuro não se vê, que será, será...” (de Carlos
Cezar e Cristiano). Era o ápice da realização e da felicidade.

Pena que foi só um sonho! Ao longo da vida, ao ouvir uma música de
piano, fecho os olhos e relembro a visão da minha deslumbrante estreia
de pianista. E a emoção aflora pela milésima vez: que será, será, aquilo
que for ser...”.

O DIA EM QUE RESOLVI CHORAR

HAVIA DORMIDO MAL aquela noite e ia pela rua em direção ao trabalho.
Como autômato, dirigia o carro sem pensar. Se não fosse o “caminho do
elefante” poderia até errar o roteiro, tal a minha indiferença, quase
inconsciência. Num vislumbre, notei um passarinho voar de uma árvore
à outra, Aquilo nem me sensibilizou e falei em voz alta: ora bolas!

Mais alguns minutos e cheguei ao escritório. O chefe, com cara de
boi comendo abacaxi, olhou indisfarçadamente para o relógio. Passavam
exatos dois minutos do horário.
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Minha mesa mais parecia o resultado de um vendaval no deserto.
Supus que fosse obra da moça da limpeza, mas ela dificilmente mexia
nos nossos materiais de trabalho. Alguém havia procurado não sei o quê,
que não sei se encontrou.

Tentei colocar certa ordem, mas não atinava o que via. Aqueles
quadradinhos naquela folha, que era todo planejamento para o ano
seguinte, mais parecia uma cartela de bingo de sorteios do JEC, toda
rasurada. Pensei comigo: o jogador que apostou a sorte nesta cartela
deve estar frustrado. Não deve ter tirado o pé do barro, porque é claro,
não foi premiado.

O telefone tocou e uma voz desinfeliz dizia: “sua luz será cortada
hoje, senhora, por falta de pagamento”. Fiquei mais desatinada do que já
estava e disse poucas e boas pro cara. Nem me lembro das poucas e
nem das boas. Eu havia pago aquela bendita conta há dias.

Fui até a porta e ameacei sair da sala, pra ver se encontrava uma luz
para o meu dia, atrás do túnel (pelo qual eu sempre tinha dificuldade de
passar com o carro). Minha cabeça parecia não fazer parte do corpo e
as pernas se negavam a me obedecer. Nesse trajeto relâmpago, um som
imperioso me levou a retornar. No telefone, uma vozinha esganiçada e
irritante gritou no meu ouvido: “Da (dona) Nelci, minha mãe mandou
avisar que não vai trabalhar hoje, ela tá com dor de cabeça”. (Logo hoje,
que eu havia convidado uma amiga pra almoçar...).

Desliguei sem retrucar. Àquelas alturas, eu já não tinha mais certeza
de ter cabeça e muito menos dor. Mesmo assim, lembrei que havia deixado
o café na mesa, o leite derramado no fogão...

Felizmente, um compromisso fora me levou a sair. Pronto, encontrei
um pedacinho de salvação. No percurso, vi um homem andando com
dificuldade, com um enorme saco às costas. Um ônibus lotadérrimo
despejava passageiros no ponto, como quem diz: que alívio! Os despejados
corriam para todos os lados, como uma boiada solta e doida por um ar!
Alguns, atropelando os próprios pés e com cara de quem precisa tirar o
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pai da forca. Outros vagavam encolhidos, com o astral embaixo do chinelo.

(A música do rádio, que de música nada tinha não era da Anita e nem
do Pablo Vittar, porque foi antes da época deles) parou de repente. O
locutor anunciou a morte do compositor Tom Jobim. Que pena, os célebres
também morrem e, daqui pra frente, ninguém cantará “Garota de
Ipanema” com a mesma ênfase. E nem “Se todos fossem iguais a Você”.

Dei ré ao meu pensamento, recordei tantas coisas que já haviam
acontecido na minha vida. Boas, maravilhosas, alegres, ruins, péssimas,
gratificantes, momentos de perda, de vitórias, de felicidade, de desilusão,
de firmeza, de decisão. Lembrei-me daquele dia em que esperara alguém
especial que não apareceu; de um sapato lindo que vi na vitrine e quando
fui prová-lo não serviu; daquele Natal triste logo após o falecimento do
papai; da primeira namorada do meu filho, que ele achava uma gata e eu
achava uma chata. Acredito que eu queria para ele uma princesa de
outra galáxia... Vi uma criança chorando na calçada e fiquei penalizada.
Era só porque seu cachorrinho havia fugido.

Entre todos esses devaneios nem percebi que, meu carro que conhecia
o caminho do elefante, havia me levado em casa e quase bati no portão
da garagem. E isso que nem era hora de fim de expediente. Pronto! Lá
viria outra cara feia do chefe. Eu queria minha mãe, mas ela estava tão
distante e resolvi chorar, chorar...

Minutos, horas, quanto tempo não lembrava. Levantei a cabeça com
cautela, para me certificar de que ninguém me observava. Sem querer,
foquei um canteiro do jardim e vi uma flor: pequenina e vistosa, de cor
singular e pétalas perfeitas. Ampliei o olhar para as minhas duas palmeiras
preferidas no outro lado da rua, de folhas gigantes se agitando ao sabor
da brisa. Mirei o céu e notei algumas nuvens jogando charme ao sol de
calor intenso.

Aquele passarinho que havia ignorado pela manhã parecia haver
acompanhado meu atribulado roteiro do dia. Alçou voo e partiu em direção
à vida. Levantei os braços e respirei fundo. Comecei a girar e dizer a
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mim mesma que sou ótima, que não tenho medo de nada, que os problemas
a gente cria e são resolvíveis, que o novo presidente vai organizar o
Brasil, que nada vai afetar minha disposição. Que tenho amigas e amigos,
muitos!

Ao voltar ao trabalho, no período da tarde, me dei conta de que grande
parte dos meus amigos são os colegas presentes naquela sala onde sou
feliz, onde todos somos felizes. (Até o chefe já havia digerido aquele
abacaxi)...

E foi o momento em que resolvi sorrir.

SINFONIA DO SER

QUERO caminhar sobre as nuvens em peso zero

Flutuar no espaço sem direção nem destino

Livre de ruídos, sentir a vida na sua essência.

Quero chorar sem sentir dor

Dar gargalhadas sem motivos de graça.

Quero fechar os olhos sem sentir sono

Ou abri-los sem me importunar com o excesso de luz.

Quero olhar em torno sem nada ver

Respirar o ar das alturas sem perceber.

E nem ao menos questionar o que sou neste imenso universo.
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LABIRINTOS

GANHAM formas parecendo arabescos

Meus pensamentos no papel.

Imagino meu cérebro com mil labirintos

Onde meus sentimentos se desenrolam ao léu.

Meus dedos conduzem a caneta,

Que dócil e obediente desenha sinais.

Reflexos do meu silêncio

Expressão dos meus atos

Sem inícios e nem finais.
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TRINTA ANOS LENDO OS MANN

Rodrigo Bornholdt

NÃO, NÃO SÃO TRINTA anos ininterruptos de leitura das obras de escritores

dessa fascinante família. Trata-se, antes, de leituras esparsas de algumas

das obras principais e de outras marginais, que merecem uma análise mais

aprofundada. Muitos integrantes dessa família abraçaram a arte como

meio e missão de vida. E a cada obra deles que leio, convivo, senão com

genialidade, com arte tornada possível pelo esforço desses escritores.

O primeiro integrante da linhagem dos Mann, a cuja obra tive acesso,

foi Thomas. Naquele inverno de 1989 (o Muro de Berlim cairia meses

depois) eu ainda não conhecia a Alemanha, e fascinei-me, nas viagens

entre Joinville e Curitiba, onde cursava a faculdade, com a leitura da novela

Tonio Kroeger. Junto com Morte em Veneza (que li uns dois anos depois),

foi impressa num daqueles livros vermelhos, com capa detalhada por

arabescos e iluminuras, parte da coleção “Imortais da Literatura Univer-

sal”, vinda a público pela Editora Abril, nos anos 70.

Tonio Kroeger é uma novela de formação, numa atmosfera romântica,

embalada pelas descobertas da juventude, pela cumplicidade da amizade,

pelo amor quase platônico de Tonio e pelas impressões poéticas das

paisagens e da cidade do personagem (presumivelmente Lübeck, no

Schleswig-Holstein, norte da Alemanha, antes parte da Dinamarca).

Fascinavam-me ali os devaneios da juventude, as conversas inteligentes

sobre arte entre o personagem e seu amigo, suas descrições de Lübeck e

de uma luminosidade acanhada, mal dando calor aos corpos e formas

constituintes da vida naquelas distantes paragens. Veja-se o parágrafo inicial

do livro: “O sol de inverno era apenas um pobre brilho leitoso e débil atrás

das camadas de nuvens sobre a cidade acanhada”.
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Outro elemento valioso que também se mostra nessa obra
autobiográfica, é a capacidade do autor de cultivar a arte, a despeito de
sua sempre relembrada origem burguesa. Ele faz, em Tonio Kroeger,
copiosas reflexões sobre um burguês que se transforma em artista. E sobre
a muralha de incompatibilidade entre ambas as características, que ele,
porém, com sua dedicação, procura transcender: “O resultado foi este: um
burguês que se perdeu na arte, um boêmio que sentia saudades da boa
educação, um artista com a consciência pesada... Estou entre dois mundos;
não me sinto à vontade em nenhum dos dois e por isso tenho um pouco de
dificuldade. Vocês, artistas, me chamam de burguês, e os burgueses sentem-
-se tentados a prender-me... não sei qual dos dois me magoa mais. Vocês,
adoradores da beleza, porém, que me dizem ser eu fleumático e sem
saudades, deviam imaginar um dom artístico tão profundo e tão do princípio
e do destino, que nenhuma saudade lhe pareça ser mais doce e digna de
ser sentida do que aquela pelas delícias da trivialidade”.

É de se notar que Mann escreve Tonio Kroeger dois anos depois da
prolixa Os Buddenbrook: decadência de uma família. E em ambas há esse
tom autobiográfico. Talvez não seja exagerado dizer que, em Tonio Kroeger,
Mann tratou justamente daquilo que faltava nos Buddenbrook: o evolver
de um jovem filho de comerciantes para a vida artística, sua atração por
ela. Em Os Buddenbrook, o consul Thomas tem apenas uma veleidade
pela vida cultural, nela não se aventura. Fica preso, numa armadilha neurótica,
a seus afazeres, a seu passado, às responsabilidades de sua vida prática,
vendo o tempo escorrer, sem conseguir realizar minimamente suas poucas
intuições artístico-culturais. Já em Tonio Kroeger, a pegada artística é
predominante. Vê-se ali o processo pelo qual o garoto se converte à arte.

Um leitor contemporâneo desavisado poderia considerar Thomas Mann
um bourgeois-bohème (Bobô) precoce. Não creio que Thomas se sentiria
à vontade nessa fusão que fez surgir esse novo estilo de vida no final dos
anos 90 do século passado. É certo que, ao pregar a existência dessa
fusão em si próprio, Mann a antecipa, sem contudo resvalar para o
politicamente correto, elemento essencial da fusão atual. Pois que os
legítimos Bobôs, como definiu David Brooks em sua obra de 2000 (1),

1 Bobos in Paradise: the new upperclass and how they got there. Simon Schuster, 2000.
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normalmente trazem consigo valores hippies da contracultura boêmia, ou
uma formação mais à esquerda, e tentam atenuar sua culpa pela acumulação
de capital, pela sua adaptação à vida burguesa, através da preferência
dada a modos de vestir simples e a elementos rústicos e despojados, que
fujam dos padrões burgueses tradicionais. Já em Mann, a fusão é um
pouco distinta. O elemento boêmio da combinação é efetivamente artístico
e literário. Trata-se de uma estetização do mundo, carregada, aliás, de
elementos aristocráticos (Otto Maria Carpeaux descreve-o como “um
aristocrata, sorrindo das suas personagens burguesas”(2)), a despeito da
origem burguesa do autor. A superação do elemento burguês dá-se pela
contemplação e desenvolvimento de uma estética desapegada daquela da
vida burguesa tradicional, aliás tão bem retratada nos Buddenbrook. Mann
pretende estar longe daquele elemento da utilidade, condenado já pelos
românticos, nas palavras de Schiller: “a utilidade é o grande ídolo da época,
a quem todas as forças devem alimentar e todos os talentos devem honrar”.
Sobre essa grande balança, o ganho espiritual da arte não tem peso nenhum,
e, roubada de toda motivação, ele desaparece diante do mercado barulhento
do século.(3)

.  .  .
NO DESENVOLVIMENTO dessas leituras, ainda na faculdade, vieram, ao
que me lembro, Morte em Veneza e Mário e o Mágico. Foi por meio de
Mário e o Mágico, possivelmente a mais política das obras do autor, que
abracei com convicção a crença na democracia, na racionalidade na
atividade política e renunciei a qualquer flerte com regimes autoritários,
fossem eles de direita ou de esquerda. Nesse escrito, algo entre um conto
e uma novela, Thomas Mann cria uma alegoria refratária ao automatismo
e à pura obediência na organização político-social. Ao descrever a ausência
de resistência no processo de hipnose, é fácil a comparação com os excessos
de regimes autoritários e totalitários. A liberdade, fica claro ali, é o bem
mais precioso. Recusando seja o público hipnotizado, que se deixe levar

2 Ensaios Reunidos, Vol. I, Topbooks: Rio de Janeiro, p. 254.
3 Apud Safranski, Rüdiger. Romantismo: uma questão alemã. Ed. Estação Liberdade, 2010, p. 44.
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pelo “mágico” Cavaliere Cipolla, Mann faz um apelo à racionalidade e às
suas virtudes (a despeito de sua forte inclinação romântica), colocando-as
acima das tentações que nos perpassam todos os dias, especialmente nessa
época de descrença na atividade política, na democracia e no Estado de
Direito.

Quase quinze anos depois, enfrentei o monumental Dr. Fausto, obra já
de sua maturidade, sobre a qual pretendo tratar em outra ocasião. E foi
apenas recentemente, quase trinta anos depois de Tonio Kroeger, que
enfrentei o seu primeiro romance de fôlego: Os Buddenbrook. Mais de
setecentas páginas praticamente devoradas em um mês, na calmaria do
verão e na avidez por literatura, depois de um ano devotado à advocacia e
à atividade política. Ler Thomas Mann na praia, com seu estilo empolado,
foi um pouco bizarro, mas a temperatura era agradável e minimizava a
contradição entre longas e pesadas descrições de locais e personagens e a
leveza do ambiente.

Ao contrário do lirismo de Tonio Kroeger e de Morte em Veneza, Os
Buddenbrook tem passagens brutalmente realistas. Escrito em 1901, trata-
-se do primeiro romance do autor. E ali já estão presentes os traços que
caracterizarão praticamente toda sua obra. Não se trata de uma vasta
análise psicológica, embora isso ocorra em alguns momentos. E tampouco
de uma obra romântica. Mas há uma marcante descrição física e dos
modos dos personagens, que nos dão a conhecer também suas
características de personalidade.

Há também aquela densa descrição do ambiente pretensamente
aristocrático em que vive essa família da alta burguesia de Lübeck. Eis aí,
aliás, outro traço marcante do autor: a caracterização e distinção entre as
classes sociais da época. Mann refere-se a tudo que não seja alta burguesia,
círculos intelectuais ou aristocracia com um certo desdém. Isso se reflete
até nos trejeitos e na descrição dos formatos das mãos de alguns
personagens. Mann distingue também pelo ar afetado, ou pela postura, a
nacionalidade dos personagens. Fulano se parece com um inglês; no Sr.
Permaneder, segundo marido de Antonie, reflete-se a diferença entre a
Alemanha do Norte e a do Sul.
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Um dos grandes momentos do livro ocorre na descrição tensa do
tempo e de toda a atmosfera carregada no momento da morte do cônsul
Johann Buddenbrook, pai de Thomas:

“Então, de inopino, foi aquele instante... em que aconteceu, sem o
mínimo ruído, algo de assustador. Parecia redobrado o ar sufocante; na
atmosfera afigurava-se uma pressão que no decorrer de um segundo
aumentava rapidamente, pressão que angustiava o cérebro, comprimia o
coração e impedia o fôlego... Ali embaixo uma andorinha voejava tão
próximo à calçada da rua que as asas batiam nos ladrilhos. E essa pressão
inextricável, essa tensão, essa sufocação do organismo teria ficado
insuportável, se tivesse prosseguido ainda pela mínima fração de um
momento, e se, no seu auge imediatamente alcançado, não tivesse logo
efetuado a distensão, a descarga: produziu-se, em qualquer parte, aquela
pequena ruptura salvadora, inaudível e que, todavia, pensavam ouvir... E
nesse mesmo instante, quase sem ser precedida por uma queda de pingos,
desandou a chuva com tanta força que a água espumava nas sarjetas,
inundando as calçadas em ondas altas...”

Uma encantadora descrição do sublime, na linha de Kant: aquilo que
causa espanto, admiração e até mesmo o medo, por ser grandioso, diferente
e assustador.(4)

.  .  .
É DE SE VER, TAMBÉM, até que ponto o subtítulo: Decadência de uma
família, reflete efetivamente a intenção e o sentimento de Thomas Mann,
ou se não haveria aqui alguma ironia por parte do autor. Pois a obra tem
traços autobiográficos. E é sabido que Thomas Mann descende de uma
família de comerciantes do norte da Alemanha, sendo que alguns dos artigos
sobre sua obra referem seu orgulho de tais origens. Mas a descrição da
família Buddenbrook, especialmente quanto à reserva e deslealdade em
face dos próprios sentimentos dos primeiros de seus representantes, deixa
dúvidas sobre um tom laudatório dessa alta burguesia de Lübeck. Tanto o
velho cônsul Johann, como seu pai, não casaram por amor. Fizeram-no,
fundamentalmente, para aumentar e consolidar suas fortunas.

4 Cf. José Maria Dias: Revista Pensamento Extemporâneo, p. 1586 (online).
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Ora, tudo isso pode ser parte da nossa visão romântica, de parte do
século XX até os dias atuais, de que, nos arranjos matrimoniais e afins, as
relações amorosas devem triunfar. Deixou-se de lado a reminiscência de um
valor aristocrático, frio quanto à possibilidade de escolhas amorosas nos
casamentos. E, se é duvidoso que Thomas Mann tenha efetivamente casado
por amor (algumas biografias referem até um homossexualismo contido, a
que ele dera vazão em algumas obras, como Morte em Veneza), tampouco
parece ele admirar as escolhas frias dos personagens dos Buddenbrook.

E não é só! Em certas passagens, Thomas Buddenbrook, personagem
central do romance, também reconhece as limitações burguesas da família.
Como antes referimos, Thomas, o personagem, sabe de seu distanciamento
em relação à arte, que valoriza, ao mesmo tempo em que repele suas
veleidades em face da vida dura e concreta. Suas preocupações maiores,
como as de um bom burguês, são sempre a firma e o patrimônio da família.

Além disso, valorizam-se as aparências familiares. Para isso, conta
também a vontade de Thomas Buddenbrook de se projetar politicamente,
o que acontece naturalmente, pois além de suas preocupações burguesas,
encontram-se também aquelas com sua cidade livre.

É precisamente pela superioridade do artístico sobre o burguês que se
coloca em dúvida a ideia de decadência da família. Sem dúvida, há a
decadência da solidez burguesa em que se assentava a família. A
indisposição de Hanno (apelido para Johann, esse filho de Thomas
Buddenbrook) para os negócios, tendo em contrapartida sua paixão pela
música, herdada da mãe, é uma mostra eloquente nesse sentido. Porém,
partilhará o Thomas escritor dos preconceitos do Thomas personagem?
Se assim for, o subtítulo é verossímil. Contudo, e refira-se que Thomas
Mann não tinha como sabê-lo naquele momento, o futuro reservava à
família Mann uma enorme glória literária. O subtítulo se encaixa no padrão
de valores da família Buddenbrook, mas não da família Mann, pelo menos
a partir da geração de Thomas. Seria deixar de lado a excelência artística,
a verdade da arte, a possibilidade de expressão, em prol de pontos de vista
patrimoniais e, ao fim e ao cabo, mesquinhos. Isso é bem descrito pelo
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próprio Thomas Mann quando refere, nesse e em outros escritos, as
estreitezas de alguns pontos de vista burgueses. Parece manifestar-se in-
clusive nas infantilidades e assertividades de Anthonie Buddenbrook, que
não consegue projetar uma personalidade própria, destacada da imagem
que ela própria faz da família. Sua decisão, de inopino, em relação ao
primeiro casamento, reflete bem isso. Erika, sua filha, também se casa
apenas por sentir que aí pode ser importante para a família. O arrebatamento
de Anthonie por Morten, que a inclinava à descoberta de sua individualidade
e a uma melhora em sua formação, se esvai quando ela sente que precisa
dignificar a família e engrandecer seu nome nela.

.  .  .
ESSE ARRANJO FAMILIAR burguês, tão bem retratado nos Buddenbrook,
não é nada estranho à contemporaneidade e ao final do século XX em
nossa cidade e região. A despeito de alguma mobilidade, muitos arranjos
matrimoniais continuam se dando em função do pertencimento às mesmas
classes sociais. Contudo, isso parece ocorrer por força das circunstâncias,
e não de uma intenção deliberada. Em outras palavras, burgueses encontram
burgueses, preocupam-se “naturalmente” com assuntos burgueses e, para
além do amor que vez ou outra surge, convenientemente aumentam seus
patrimônios com o casamento. Contudo, duas ou três gerações atrás, houve
vários casamentos não propriamente arranjados, mas em que as questões
de patrimônio e de fortuna sobrepujavam as do coração e o caráter fortuito
dos encontros. Nos dias contemporâneos, muitos ainda parecem se
comportar como Anthonie, a despeito de algumas mudanças. Valorizam o
coração, mas, inconscientemente, são tão pouco individualizados que fazem
coincidir seus sentimentos com aqueles desejados pelo corpo social ou,
mais especificamente, pela própria família. Enfim, deixam-se levar em
demasia pelas condicionalidades de seu meio.

Não sei se Thomas Mann leu Freud. É provável que o tenha feito para
seus romances da maturidade, talvez para A Montanha Mágica, mas não
para esse de estreia, pois que ali Freud era praticamente um desconhecido
fora de Viena e de algumas pacientes que o procuravam. Mas que
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maravilhosa descrição para a neurose no comportamento do cônsul Tho-
mas Buddenbrook. Ora, como dito, a despeito de suas conquistas, de sua
agitada vida burguesa e cívica, o cônsul sentia-se, em seu íntimo, não apenas
incompleto. Ele sentia-se fragmentado, fatigado. Isso lhe gerava insatisfação,
agastava-o, e ele não conseguia encontrar a causa imediata para suas
fragilidades.

O estilo de escrita quase barroco de Thomas Mann é inconfundível.
Longas e rebuscadas frases são predominantes. O que mereceu severa
crítica de Otto Maria Carpeaux: “num autor de trabalho minucioso, de
vocabulário artificialmente escolhido, de frases meticulosamente construídas
como Thomas Mann, tudo trai a impotência para o verbo espontâneo,
penosamente disfarçada sob as máscaras da estilização. Thomas Mann é
o maior escritor duma época artificial e decadente, duma época de segunda
ordem: é o maior dos escritores de segunda ordem”.(5)

Thomas Mann era, de fato, um esteta, um neorromântico, mas com
algumas variações. Para Otto Maria Carpeaux, “o grande ideal estilístico
de Thomas Mann é grande-burguês: como ele define, ‘fria severidade em
casa comodíssima’: antecipações daquele eufemístico ‘bem-estar e
decência’. Uma dignidade artificial, receosa de indiscrições, querendo
esconder um segredo delicado”(6). Para Carpeaux, Mann era também pobre
de imaginação, mas “em compensação, sabe compor como um músico,
fazendo mil variações engenhosas em torno de um tema monótono”.(7)

Conta-se que, em sua casa na Califórnia, um dia foi interrompido por
um fornecedor que lhe viera cobrar uma fatura. Sua mulher, que cuidava
das coisas práticas, não estava em casa. Thomas teve que dispensar o
homem, pois não sabia sequer onde ficava guardado o dinheiro da casa.(8)

Pois esse mesmo homem foi cogitado para ocupar interinamente a
presidência da Alemanha no pós-guerra. Não à toa! Thomas fez corajosos
apelos ao povo alemão durante a guerra, mediante transmissões de rádio,
exortando-o contra o nazismo.

5 Op. cit., p. 254.
6 Op. cit., p. 253-254.
7 Op. cit., p. 253.
8 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-139226843.html, 10.10.2015, acesso 27/02/2019.
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.  .  .
MAS O MAIS DEVOTADO às questões políticas entre os dois era seu irmão
Heinrich. Para além do romance A Pequena Cidade, no qual me deterei,
escreveu também, dentre outros, a monumental Juventude do Rei Henrique
IV e Maturidade do Rei Henrique IV.

Em A Pequena Cidade, era difícil compreender, até quase a metade do
livro, porque o autor a ele se referia como um libelo à Democracia. É que
o livro trata, até ali, mais das vicissitudes e idiossincrasias da vida provinciana,
com todas suas renúncias e seus alvoroços diante do diferente, do exótico,
do que de questões políticas.

 A política estava até então subjacente ao modo como os cidadãos,
divididos em duas grandes partes, recebiam o grupo de teatro-ópera que
decidiu se apresentar na cidade.

 De um lado, o advogado Belotti, espécie de prefeito da cidade; de
outro, os adeptos do Reverendo Don Taddeo: as forças da reação,
considerando pecaminosa a vinda do (nem tanto) irreverente grupo de
atores e atrizes, bem como a peça em si: “a pobre Tonietta”.

Há uma profusão de personagens, o que torna a leitura do livro mais
difícil. Eles vêm e vão, e na verdade são pouco definidos, salvo a partir das
relações que travam entre si. Há pouca descrição de suas emoções, de
seus traços ou características. Antes, são definidos por suas profissões ou
por sua adesão a uma Igreja conservadora ou à causa da Liberdade. Trata-
-se, no dizer de Zeck, de uma “técnica de apresentação de espelhamento,
em que alguns personagens retratam exemplarmente o conflito entre as
facções antagonistas”.(9)

Há surpreendentes reviravoltas nas condutas de alguns personagens:
a reação de Nello Gennari à sua paixão por Alba Nardini, por exemplo.
Heinrich Mann despeja em Nello todas as entregas e unilateralidades

próprias aos românticos. Louco de paixão por Alba, Nello entrega-se com

9 Zeck, Jürgen. Diss. Die Kulturkritik Heinrich Manns in den Jahren 1892-1909.
Hamburg, 1965, p. 89. (tradução livre), apud Von Fenner, Alexander. Heinrich Mann:
Mirror and Anthagonist of his Time, Diplomica Verlag, 2008, p. 80.
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sofreguidão a seu desejo e aos caminhos que ele lhe prepara. Porém, no

momento em que confrontado com a própria morte por seguir esse desejo,

a devoção amorosa dissipa-se e Nello torna-se surpreendentemente realista,

pragmático – e quase frívolo, na ansiada retomada de uma vida feita de

muitos e fáceis prazeres. Tudo isso para, pouco depois, retomar seu desejo

e sua entrega a Alba. Estaria esse desejo já mais maduro? Seria ele ainda

capaz de renunciar a tudo para ter o amor dela, como inicialmente pretendia?

E que dizer do irromper feroz de Alma no fim do livro? Em cena
tipicamente romântica, e como que necessitando a história de um holocausto,
Alma, confusa e enciumada, sentindo-se traída por Nello, esfaqueia-o até
a morte e depois se mata.

As fraquezas do Reverendo também são significativas e sem exageros.
Sem conseguir reprimir a paixão por uma de suas fiéis, e sem querer ceder
a elas, o reverendo resolve então deitar a cidade em chamas. Toda ela é
pecaminosa; toda ela deve arder. A vinda dos artistas e seus desvarios
republicanos foram o ápice dessa longa decadência. Tudo isso para, depois,
o Reverendo reconhecer sua culpa, mas sem revelar aos demais as origens
de suas angústias.

E não se pode deixar de mencionar a forte personalidade da primadonna,
Flora Garlinda, com sua deliberada opção pelo mal. E o modo como Heinrich
Mann apresenta suas fraquezas. Retrata-a em frente a um espelho, quase
desabando de desejo sexual. Mais interessante ainda é o conflito de sua
personalidade: na deliberada escolha pelo mal, ela não consegue fugir de
suas consequências. Como sempre ocorre, quem opta pelo mal, também
sofre com ele. ”Por que devo ser sozinha?”, questiona-se ela, após criar
mais uma intriga. “Serão todos meus inimigos?” É só quando canta que ela
não é miserável, diz ela própria. E arremata, ao renunciar ao amor: “meu
destino é duro, e eu sou orgulhosa de sua dureza”.

Uma das virtudes da obra foi o brilhantismo com que descreveu a
volubilidade da vontade popular, a mudança súbita de humor e de opiniões;
e a contaminação da postura de cada um perante o bem comum por
inimizades e intrigas pessoais ou econômicas. Em tempos de novos meios
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e artifícios, como mídias sociais e fake news, tais efeitos parecem se
intensificar.

A paixão por uma política redentora e a crença de Belotti na vontade
popular poderiam remetê-lo a grandes líderes e estadistas do século XIX e
século XX. Mas ele é antes um político provinciano, distribuindo cargos e
quase se beneficiando pessoalmente de sua posição. Como disse Heinrich
Mann, é um tipo ridículo. Seu papel essencial, porém, traz-lhe uma condição

redentora, e a situação permite que nele se crie a redução de um grande

homem.(10) Vale fundamentalmente sua defesa da democracia e da

liberdade, inclusive com a forte evocação de Garibaldi.

Toda a atmosfera do livro tem a marca dos Mann. Thomas, por certo,

é ainda mais aristocrático. Mas as descrições, as cenas, os costumes, a

atmosfera, toda ela é também carregada desse neorromantismo, tão caro

à família. Heinrich é, de fato, mais político. Mas há prolíficas cenas em

tom achegado à prosa poética, tão típico dos Mann.

.  .  .
OUTRO LIVRO COM FORTE atmosfera política é o Mefisto: romance de

uma carreira, de Klaus Mann (filho de Thomas). Li essa bela obra,

conhecida entre nós pelo filme homônimo nos anos 80 (com Klaus Maria

Brandauer no papel principal), com um interesse predominantemente

jurídico. Explico. O caso Mefisto foi um leading case no Tribunal

Constitucional Federal da Alemanha, no final da década de 60. Trata-se de

um roman à clef. O livro conta a história de Gustaf Gründgens, o grande

ator alemão dos anos 20 e 30, que gradualmente adere ao nazismo, a fim

de se tornar o diretor do Teatro do Reich, quase o equivalente a um

Ministério da Cultura da época. O livro, escrito durante seu exílio na Holanda,

em 1936, foi lançado na década de 50 na Alemanha. Para além de sua

qualidade e popularidade, a obra causou frisson porque os familiares de

10 Cf. comentário do próprio Heinrich Mann, apud Von Fenner, Alexander. Heinrich
Mann: Mirror and Anthagonist of his Time, Diplomica Verlag, 2008, p. 80.
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Gründgens (com quem a irmã de Klaus, Erika, foi casada), indignados com

o retrato de pusilanimidade e arrivismo do personagem principal, pediram

na Justiça a interdição da distribuição do livro. Não cabem aqui detalhes

da questão jurídica, mas o Tribunal Constitucional Federal deu razão parcial

aos autores. Após realizar uma ponderação entre a liberdade de expressão

artística e o direito à honra de Gründgens, concluiu que a comercialização

do livro deveria ficar interditada por prazo razoável, até que a notoriedade

e a fama do ator fossem paulatinamente reduzidas. Não fixou, porém, um

prazo exato. A editora aguardou cerca de doze anos e, em 1980, resolveu

finalmente distribuir e comercializar o livro.

Essas são algumas das reflexões extraídas do contato com obras da
família Mann, que procurei aqui expressar. Um legado à humanidade de
escritores em profusão (há ainda Golo e Frido Mann, por exemplo), tratando
de épocas e questões sensíveis à existência. Para o último verão estava
prevista a leitura de A Montanha Mágica, para muitos a obra-prima de
Thomas Mann. Mas havia outros livros, praia, sol e crianças que tiveram a
preferência. Em breve, virá a oportunidade!
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AMÉLIA

Salustiano Souza

NÃO VOU CAIR NESSA DE falar que Amélia que era mulher de verdade,
até por que isso está muito batido, muito repisado. Na verdade, Amélia
era uma escrava. No sentido mais literal da palavra. Ganhara-a na troca
com o cara da noite, naquelas coisas inexplicáveis que só acontecem nos
quadrinhos.

Calma, eu explico: Eu dirigia devagar depois da meia-noite, tinha
pegado o carro do papai escondido e tomado uns tragos na festa e estava
louco para chegar, morrendo de medo que a polícia me pegasse no teste
alcoólico. Não estava bêbado, vocês podem até rir, mas juro que não
estava, até porque não sou muito resistente à bebida, não posso misturar
com os remédios e a dor de cabeça aparece no outro dia. Já aprendi a
lição.

De repente, uma coisa muito louca, tudo parou. Parece estranho,
mas a sensação que tive é que o mundo realmente parou. Ficou tudo
escuro, o carro morreu, não se via nada pela frente. Fiquei apavorado,
tentei fazer o carro pegar, girava a chave na partida, mas nada acontecia,
nenhum sinal. Estranho mesmo.

Antes havia um pouco de neblina que, agora, virara uma manta negra.
Uns pingos de chuva começaram a cair e logo percebi que era uma água
negra, como uma lama pegajosa que grudava no para-brisa. Percebi
uma claridade e tomei um baita susto, na janela do carro uma figura
muito estranha esquadrinhava o interior com uma lanterna de luz parecida
com roxo. Digo parecida porque era uma luz que tomava várias cores,
se alternando nos nuances entre azul e vermelho. Eu queria gritar, mas a
voz não saía, era como se estivesse no meio de um pesadelo, mas sabia
que estava acordado, bem acordado.

Seu rosto, se é que podia chamar aquilo de rosto, não tinha nenhum
relevo, não havia boca ou nariz ou olhos, era liso, parecia esses bonecos
de isopor de mostruário, que só tem a cabeça, sem qualquer detalhe, mas
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ele parecia sorrir, mesmo sem ter boca parecia sorrir. Senti que ele estava
me tranquilizando. Uma música tocava ao fundo, não era no meu carro
porque ele estava completamente desligado, era uma música linda,
cadenciada, divina até, eu fiquei muito tranquilo, parecia que tinha tomado
um tranquilizante forte, tipo rivotril ou lexotan, desses que a gente toma
escondido do médico.

Então ele falou comigo, mas não falava nossa língua, falava para
dentro do cérebro, era tipo um roteador que se conectava direto, um
aplicativo wi-fi que lê as mentes e não se pode mentir para ele. Falou-me
que estava procurando Raul, que havia nascido há dez mil anos atrás, ele
queria saber tudo o que Raul sabia. Falei que eu sabia tudo o que Raul
sabia e até um pouco mais, porque eu escutava os discos do Raul desde
o tempo que eram de vinil, época em que se aprendia mais porque a
rotação do vinil era mais lenta que o CD de hoje em dia. Falei mais ainda,
que hoje as músicas eram todas mp3 e que em um pendrive cabiam
milhares delas. Fi-lo perceber que, no tempo do vinil, eram no máximo
doze músicas, seis de cada lado. Eram músicas que calavam fundo na
alma porque as pessoas ouviam com o coração. Hoje, com essa
massificação, as músicas perderam a essência. Ele percebeu que eu
estava falando com muita propriedade e resolveu escanear minha mente
para extrair todas essas coisas.

Eu não contei, mas tudo isso acontecia com o carro fechado, ele
estava do lado de fora e eu sentado, morrendo de medo, com as mãos
agarradas firmes no volante, como se isso adiantasse. Ele perguntou se
eu deixaria escanear meu cérebro e eu, que já trabalhei alguns meses de
vendedor antes de ser aposentado pelo psiquiatra, não perdi tempo,
perguntei quanto ele me pagaria.

Ele pareceu muito intrigado e quis saber o que poderia ser o
pagamento, pois ele nem sabia que existia dinheiro. Falei que poderia dar
algo que fosse dele, alguma coisa de que gostasse, que fosse valiosa, ele
falou que não tinha nada, mas que talvez pudesse me dar, como escrava,
uma das serviçais do reparo, eu falei que tudo bem, aquilo era estranho
mesmo, então uma proposta assim estranha nem parecia ser tão estranha.

Ele disse que não poderia mostrá-la na forma natural porque eu iria
me assustar, então era para pensar em alguém que pudesse cuidar de
mim, pensei logo em Amélia, a empregada que me pegava no colo e
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enxugava as lágrimas de mamãe, afirmando que eu era uma criança
normal. Ele falou que eu iria adormecer e não vi mais nada, a chuva de
lama parecia ter acabado como milagre, sacudi a cabeça e me vi no
acostamento da rodovia, metade do carro no mato, com marcas de
derrapagem, achei estranho porque quando tudo tinha parado eu estava
no meio da rodovia.

“Oi”, ela falou, era Amélia, a empregada, no banco ao lado. Afagou
meus cabelos e sorriu, abracei-a com o mesmo carinho que a abraçava
quando criança, ela sorriu novamente. “Vamos para casa”, falou
ternamente. Dei a partida e o carro pegou normalmente.

“Vou preparar um banho”, falou, mal chegamos e já estava enchendo
a banheira. Tirou minha roupa e me ensaboou, massageando levemente
meu corpo dolorido. Tomou a toalha e me enxugou docemente. “Venha”,
e me levou para a cama. Aconchegou o cobertor, me deu um beijo e fez
cafuné. Logo dormi, pois não resisti ao seu cantarolar suave enquanto
suas mãos alisavam meus cabelos.

Acordei quando já passava das oito e com aquele cheirinho tentador
de bolinho de banana. Relembrei meu tempo de criança, ela sorriu e me
serviu o café. Depois, levou-me para trocar de roupa, lembrando-me do
psiquiatra às dez.

Dali por diante, ela estava sempre pronta para mim, tudo o que eu
queria ela parecia imaginar antes, parecia adivinhar as comidas que eu
mais gostava, as roupas que eu apreciava, parecia ler meus pensamentos.
Mas o que eu mais adorava era quando chegava a hora de ir para a
cama, quando me ajudava no banho, massageava meu corpo e me cobria
com o cobertor macio. Ficava me olhando com olhos ternos e fazia cafuné.
Ela, literalmente, foi um achado do céu.

No entanto, duas coisas começaram a me intrigar: Ela tinha olhos e
sorriso da minha mãe e estava sempre com os olhos marejados, parecendo
me olhar com tristeza. Eu ficava olhando seu belo rosto enquanto ela
alisava meus cabelos, ela cantarolava baixinho enquanto seus olhos iam
se enchendo de lágrimas. Quando percebia que eu estava atento, ela
disfarçava e sorria, o mesmo sorriso meigo de minha mãe. Não entendia
direito, era algo confuso.

Comecei a perceber que ela não era feliz, apesar de fazer de tudo
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para eu ser feliz. Talvez o fato de ser de outro lugar, algo diferente daqui,
não sei, percebia que ela fazia de tudo para me agradar, me deixar
satisfeito, parecia adivinhar minhas preferências, mas aqueles olhos
sempre úmidos de tristeza me deixavam triste também. E seu sorriso
igual ao de mamãe me intrigava. Comecei a perceber que ela sofria ao
meu lado, talvez fosse saudade dos seus. Como eu a adorava, não achando
justo deixá-la sofrer, comecei a arquitetar um plano para livrá-la desse
sofrimento.

Como era escrava, era só libertá-la, diriam vocês, mas a coisa não é
tão simples assim. Sim, porque estamos esquecendo que ela veio de
outro lugar, não está acostumada conosco. Imagine deixá-la andar sozinha
nesse mundo maluco. Certamente, ia se perder, talvez fosse sequestrada,
ou alguém poderia lhe fazer mal. Realmente, não tinha como libertá-la.
Comecei a analisar todas as possibilidades e a verdade se abateu sobre
mim de forma aterradora: a única forma de libertá-la da tristeza seria
matando-a.

No começo, não aceitava essa ideia, mas, aos poucos, comecei a
perceber que era a única saída. Contemplava seus olhos tristes me fitando
com ternura, sempre cheios de lágrimas, mas por dentro eu sorria. Já
tinha meu plano, iria libertá-la dessa tristeza, era só questão de tempo.
Consegui um punhal afiado, bem fino para não causar sofrimento. Seria
um golpe só, bem certeiro no coração. Ela não ia sentir nenhuma dor.

Tinha dúvidas se ela iria para o mesmo céu que nós vamos, porque
até hoje ninguém parou para pensar sobre isso, ainda não existem filiais
das igrejas fora daqui, mas isso é só uma questão de tempo, é provável
que logo comece a ter igrejas em todos os cantos. De qualquer forma,
acredito que ela iria me agradecer de onde estivesse, por tê-la libertado
desse sofrimento todo.

Chegou o dia, ou melhor, a noite. Sentia que hoje era a libertação.
Enquanto ela afagava meus cabelos com os olhos úmidos, apanhei o
punhal debaixo do travesseiro e o ergui bem acima dela. Demorei um
pouquinho, mostrando o brilho da lâmina, para ela perceber que iria se
tornar liberta. Talvez ela me sorrisse agradecida, ou talvez oferecesse
seu corpo para ser sacrificado.

Mas ela deu um grito desesperado, correu para o canto do quarto e,

O HOMEM SO_ACADEMIA_FINAL.pmd 03/04/19, 09:52154



155

com o terror estampado no rosto, gritava: “por que, meu filho, por quê?”.
Eu caminhei lentamente em sua direção, empunhando o punhal, enquanto
lhe explicava: “irei libertá-la, você voltará para os seus”, mas ela se
espremia no canto, enquanto gritava desesperada. Agora, mais do que
nunca, seu rosto aterrorizado se parecia com o de mamãe.

Nisso, meu pai entrou, segurou meu pulso com força, fazendo o punhal
cair. Amélia correu para fora do quarto, meu pai me sacudia, perguntando
o que eu queria fazer, e eu, chorando, só repetia: “Queria libertá-la, queria
libertá-la”.

Vocês podem achar que isso aconteceu muito rápido, mas na realidade
foi bem devagar, como se em câmera lenta, parecia um filme. Então,
aconteceu algo estranho, como num passe de mágica, eles voltaram.
Vieram com roupas brancas, com aquelas caras de mostruário, colocaram
uma roupa branca em mim, uma túnica comprida, com mangas bem
compridas, dessas que envolvem o corpo. “Você não precisará mais de
braços”, senti um deles sussurrando no meu cérebro. Conduziram-me
para a nave, cujas luzes piscavam na noite, irradiando no gramado aquela
cor parecida com roxo. Na escadaria da casa, meu pai abraçava Amélia,
ela fazia gestos para eles, como se estivesse suplicando para vir junto
comigo, mas parecia que eles não queriam levá-la de volta, ela escondia
o rosto no ombro de meu pai e chorava.

Aos poucos, a casa e seus vultos foram ficando para trás, eu estava
agora no meio deles com os cérebros conectados. Começamos a negociar
como seria minha vida nesse mundo tão diferente, até porque eu tinha
dúvidas se iria me acostumar, era algo muito estranho. O que eu mais
sentia era que não podia ficar longe de Amélia, então decidimos que toda
semana eles enviariam a nave para buscá-la, mas não poderíamos nos
tocar, só poderíamos nos ver de longe, através de um vidro. Estou
desconfiado que ela tenha alguma bactéria.

Ela sempre vem, às vezes junto com meu pai. Fica me olhando
longamente, com seu sorriso triste e olhos meigos, sempre cheios de
lágrimas. Isso me deixa muito triste, mas estou negociando com eles
uma forma da gente libertá-la. É só uma questão de tempo.
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DIA DAS ALMAS

OLHO A TRILHA SINUOSA, entrecortada de árvores, que serpenteia em
direção à montanha e meu coração bate acelerado. Pedalo com mais
intensidade e sinto pequenos raios de sol na manhã que espreita o raiar
do dia. Falta pouco para vê-la e só de pensar nisso sinto a pele arrepiar.
Falta pouco para estreitá-la em meus braços.

Relembro esse mesmo dia, exatamente um ano atrás, quando pedalava
naquela região. Subia com esforço o aclive que levava ao topo, quando a
vi. Caminhava descalça, lépida sobre a grama, com uma talha de barro
assentada na cabeça, segurando-a com uma das mãos. Sorriu quando
me viu, e aquele sorriso foi feiticeiro.

Tinha longos cabelo de cachos dourados, tez clara e olhos
incrivelmente azuis, um rosto angelical e vestia-se de modo estranho,
com roupas coloridas e tecido grosso. Lembrou-me as moças dos séculos
de outrora.

“Fui buscar água”, respondeu antes da minha curiosidade. Desci da
bicicleta e tentei ajudá-la, mas fui repelido: “É logo ali”. Com olhos
profundos, inquiriu-me no lindo sorriso: “Vem comigo?” Acompanhei-a,
rebuscando palavras, e, na falta destas, apenas seguindo seu sorriso,
como os ratos seguiram o flautista mágico.

“Seja bem-vindo, meu rapaz”, falou o velho e corpulento homem
saído detrás das árvores, rindo desbragadamente do susto que levei. Suas
bochechas vermelhas e olhos claros, mesclados ao saiote xadrez, me
lembraram de imediato meus antepassados irlandeses.

“Por aqui”, dizia ele, a guiar-nos na trilha de relva ainda molhada
pela gélida névoa da manhã. Percebi o pequeno aglomerado de casas,
no mapa não constava nenhuma referência a essa vila. “Estranho”,
pensei. Ela me sorria e entramos na casa.

Era antiga, com fogão ao rés do chão, cujo fumo entorpecia as narinas,
grandes, velhos e amassados utensílios, panela de barro, chaleira
empedernida, coisas que outrora haviam sido novas, cadeiras rústicas
numa mesa como se talhada a machado. Tudo parecia surgir de antigos
filmes, aqueles de cavaleiros e castelos.
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“Beba”, o homem da vermelha bochecha ofereceu-me o líquido de
amarelo forte, quase viscoso. “Uísque”, falou, em copo de estanho e
pequeno, encheu para si também e brindou:

“Vida longa para Sua Majestade James V”, e virou o copo em único
gole. Imitei-o, fazia muito frio, aquilo desceu queimando, dei uma tossida,
ele riu e mais alto riu quando me viu sem jeito.

A moça agarrou-me pela mão e conduziu-me ao jardim, em olhar
complacente me livrou, apertava minhas mãos: “É difícil aparecer gente
por aqui”. Olhei fundo em seus olhos e senti o arrepio, algo de estranho
havia, mas seu sorriso cativava, apagava o medo, obscurecia a razão.
Seu nome era Mirela e então a beijei.

A princípio, um tênue beijo, como o farfalhar do vento nas folhas,
mas a intensidade da paixão espocou no repente e a sofreguidão fez
nossos lábios se digladiarem, como se desejando fundir-se em única alma.
Avançaríamos mais, não fosse a voz da velha senhora de avental, sua
mãe, chamando-nos ao almoço. No afastar dos lábios, nossos olhos se
fixaram e as juras conjuraram a avença da eternidade, pacto de união
aos amantes reservados. Éramos um só.

No relicário propício da amena tarde, sob os auspícios de centenárias
frondes, recolhemos o torpor reservado ao culto do oculto amor, sim,
sempre esse famigerado e decantado amor. Na languidez com que se
aninhava em meus braços, fitava o céu, como a buscar anis para prover
o azul de seus olhos.

Mas o tempo, esse cruel e impiedoso destruidor dos momentos,
acercou-nos com o empalidecer da tarde, toldando de cinza as sombras
que se avizinhavam. Ali, tardaríamos séculos a ouvir a canção do coração,
mas a razão clamava forte, “vamos”, falou em voz gélida e senti o mesmo
estremecimento de antes.

Ao acercar da casa, agora envolvida em sombras, ouvi sua voz agora
pesarosa, “você precisa ir”, “por que, por quê?” – inquiria-a triste, sentia-
-a contrita, “é perigoso ficar”, sentia a tristeza nesse olhar cujo azul
convertera-se em plúmbeo cinza, opaco e vazio. “É melhor você ir, meu
rapaz”, a voz hostil do homem de bochechas vermelhas não deixou
dúvidas, ela chorava. Assustado, tomei a bicicleta e procurei seus olhos,
encontrei apenas lágrimas sem promessas.

Segui a trilha descendo a encosta no crepúsculo que ligeiro se abatera.
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A noite encontrou-me a pedalar, acorri, no avistar de luzes, ao pequeno
povoado, busquei aprisco na pousada, serenidade na fumegante sopa e
quietude no rubi do vinho. “Que vila é essa?” – inquiri ao hospedeiro,
mostrando no mapa o pretenso local, “nada há por aqui”, falou arredio.
“É assombração”, sussurrou sua mulher me olhando de soslaio, “cala a
boca, mulher”, gritou ele em desmesurada rispidez. Ela, rindo com os
olhos esbugalhados e dentes podres, refugiou-se no balcão.

Por trás da taça, o rosto de Mirela me espreitava. “Todo dia das
almas eles aparecem”, sussurrou-me a proprietária com trejeitos de bruxa,
aproveitando a saída do marido que agora retornava. Queria saber mais,
mas os olhos irados dele afugentaram qualquer informação.

Na insone noite mesclada de presságios e sonhos, Mirela perseguia-
-me, ora anjo, ora demônio. Mal raiaram os primeiros clarões e retornei
esbaforido à pequena vila da montanha, na sôfrega busca de Mirela, na
esperança de que a história contada fosse quimera. Nada mais havia,
apenas o descampado e o sussurro do vento “ela vai voltar”.

Por diversas vezes retornei, encontrando tão só o descampado e o
sussurro do vento, a lembrar-me de sua volta. “Só no dia das almas”,
sussurrava a feiticeira da pousada, única sabedora do meu encantamento
no seu riso podre. “É louca”, dizia o marido, girando o dedo próximo ao
ouvido. Ela, em medonha risada, refugiava-se atrás do balcão.

Mas a dor converteu-se em esperança e a paixão em amor, o dia das
almas cada vez se fazia mais próximo, e a alegria da proximidade do
reencontro superava qualquer tristeza. Aquela velha e insana mulher
alimentava as fagulhas desse amor, enquanto o vento sussurrava “ela vai
voltar”, a bruxa cochichava “só no dia das almas”.

Por isso, estava tão excitado agora, faltava pouco para cingi-la em
apertado abraço, buscar lenitivo em afoito beijo, sentir o perfume da
acetinada pele. Enfim, chegara o tão desejado dia das almas e meu
coração prometia que, sim, ela estaria me esperando. E, dessa vez, eu
iria ficar para sempre, pois nossas almas tinham se fundido em único elo,
o destino nos entrelaçara e nada nem ninguém poderia nos disjungir.

Só não entendia o que a mulher da pousada falara, na sua risada de
podres dentes, da última vez que lá estive: “mais uma casa na vila dos
mortos”.
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Wilson Gelbcke

WILSON GELBCKE nasceu em
São Paulo, em 1933, radicando-se
em S.Catarina no ano seguinte.
No Campo da Comunicação, em
Curitiba, criou departamentos de
propaganda para as empresas
Ancora (1953) e Madison (1956),
voltando para Joinville em 1962,
contratado pela Consul S.A. (hoje
Whirlpool), para gerenciar os
departamentos de Propaganda e
Comunicação Social. Fez cursos
de Marketing e Planejamento de
Produtos, inclusive nos Estados
Unidos, pela Whirlpool.
Aposentou-se em 1994, passando
a se dedicar à literatura e artes
plásticas.

O primeiro livro de W.Gelbcke foi
A Máscara de Capelle, em 1997. E
não mais parou de escrever
romances, livros juvenis, contos,
poemas e biografias, num total de
17 obras.

Romances: A Máscara de Capelle,
Vindita do Historiador, A Terceira
Moeda, Ás de Ouros no Mundo da
Comunicação.

 Juvenis: Esses Duendes tão
Míopes, Por um rio Você pode fazer
Milagres, Quatro Anjos e Quatro
Destinos.

 Contos e Poemas: Causos de Minha
Cidade, Receita para o Amor.

 Biográficos: Primavera em pleno
Outono (Olívia Mazzolli), Reflexões
ao longo de uma vida (Raul Schmidt),
Sangue Suísso...Coração Brasileiro
(Willy Holderegger), Do Cantão para
Joinville (Família Schmalz), Obras na
Catedral da Sé (Ferdinand Frick),
Fascinante viagem pelo Mundo
(Hans Kress), Tudo por Joinville (Ivo
Birckholz) e 60 anos do CEAJ.

Membro da Associação das Letras,
Confraria do Escritor e da AAPLAJ
- Associação de Artistas Plásticos
de Joinville.
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POR UMA GOTA D’ÁGUA
Wilson Gelbcke

VOU CONTAR UMA HISTÓRIA do tempo dos cangaceiros, lá do nordeste
brasileiro, no agreste das caatingas...

Quando chovia, até que dava pra gente aguentar naquele sertão.
Mas, quando a seca chegava...

Era aquele sol intenso acabando com o pouco verde que ainda restava.
Posso garantir que nem gavião acauã ficava lá. Uma secura danada, tão
danada que só o pequeno lagarto calango sobrevivia. Acho que ele não
bebia água... Ou, dava um jeito de tirá-la dos xiquexiques.

Sabem o que é xiquexique? Uma espécie de cacto teimoso cheio de
espinhos que resiste à secura implacável daquele quase deserto.

Mas, calango não é gente. Se fosse, eu só queria ver como ele iria se
virar sem água.

Pois foi naquele tempo de grande secura que tudo aconteceu...

No costumeiro pátio, atrás da capela do pequeno vilarejo, quatro
sertanejos preparavam seus jegues para a longa travessia de dois dias
pelo agreste, até o Açude das Almas.

Cada jumento devia dar uma de camelo, bebendo toda água que
pudesse para aguentar a viagem, já que a caatinga era secura de ponta a
ponta.

Se eles tivessem a sorte de encontrar água no açude e um resto de
pastagem, voltariam para buscar as poucas cabeças de gado. Sabiam,
no entanto, que elas não aguentariam viagem de ida e volta... Sem água.

Estavam nas orações finais, quando Zeca-do-Bode chegou com seu jegue.

– Vou com vosmecês!

– Vai não – respondeu prontamente o mais velho, que conhecia bem
as manhas do outro. – Vamos tirar água da pedra e pelo que sei vosmecê
nem gosta da dita.

O HOMEM SO_ACADEMIA_FINAL.pmd 03/04/19, 09:52161



162

Pura verdade. Pra Zeca-do-Bode, beber água assim, sem nadinha,
era coisa por demais sem graça. Preferia um bom suco como de graviola,
de estalar os beiços.

O fato é que ele tinha duas vacas leiteiras... E sem o açude, adeus
leite. Tanto insistiu e tanto insistiu... que os quatro sertanejos acabaram
concordando.

– Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura – disse um
deles, sorrindo.

E lá se foram eles.

O início da viagem foi fácil. Calor de fritar ovo em pedra, mas eles
eram cabras da peste. Acostumados ao sol, foram deixando as árvores
para trás. Só as juremas tinham ainda algumas folhas verdes...

Logo, o cenário mudou para a cor pardacenta das longas estiagens.
O que eles viam pela frente eram pedras, lajes, areia e cactos. Quase
um deserto, com aquela bola de fogo lá no alto a lhes cozinhar os miolos.

Zeca-do-Bode foi o primeiro a puxar pelo cantil e estalar os beiços
com o suco de graviola.

– Vá com calma, companheiro – disse o mais velho. – Trate de
economizar água!

Zeca-do-Bode deu uma risada. Pobres sertanejos que não sabiam
valorizar um bom suco.

Os passos cadenciados dos jegues já não eram os mesmos. E não
adiantava acelerar. Não com aquele calor dos infernos...

Na boca da noite eles acamparam. Dormiriam um pouco, dando
descanso aos jumentos. E sairiam bem antes do sol nascer. Uma olhada
nos cantis e calcularam que tinha água suficiente para o dia seguinte.

Zeca-do-Bode bebeu mais um gole e franziu a testa. O que estava
acontecendo com aquele suco que ele tanto gostava? O sabor já não era
o mesmo, ou seria efeito do calor?

Ao clarear do dia eles já iam bem longe. Impressão? Ou estava
ainda mais quente do que o dia anterior?
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O calor era tão grande que os cantis foram logo usados. Tanto que o
Zeca-do-Bode não conseguiu mais sorver um só gole. O suco de graviola
estava completamente azedo. Ajuda Padre Cícero... Como vou aguentar
e matar a sede com esse suco estragado? E teve a petulância de perguntar:

– Alguém pode me emprestar um pouco d’água?

Os quatro sertanejos olharam para ele, intrigados.

– Não acredito que já tenhas acabado com tua água – disse um deles.

Zeca-do-Bode não conseguiu ficar mais vermelho do que já estava.

– Não era água... E meu suco de graviola acabou azedando.

– Suco de graviola? – gritaram os quatro sertanejos ao mesmo tempo.

– Por favor – insistiu Zeca. – Só um pouquinho d’água...

– Sinto muito, companheiro. O que temos é pro resto da travessia.

– Descasque um xiquexique – disse o outro. – Talvez encontre água.

Ninguém falou mais nada e lá se foram de caras amarradas.

Horas depois, o sol a pino anunciava a metade do dia. O pobre Zeca
estava desesperado.

– Pelo amor do Padre Cícero, eu não aguento mais... Preciso de um
pouco d’água...

Os quatro sertanejos fizeram ouvidos de mercador e foram se
distanciando. Zeca-do-Bode resistiu mais uma hora e deixou escorregar
o corpo para o lado, estatelando-se no chão pedregoso.

O jegue estacou logo adiante, esperando pelo dono. Quando os
sertanejos não viram mais o companheiro, pararam assustados.

– O que fazer com quem não economiza água? – indagou um deles.

– Somos quatro – disse o mais velho. – Com a água que a gente
economizou, talvez possamos dar um pouco de cada um e salvar o Zeca.

Todos concordaram. Não deixariam o companheiro morrer, por
algumas gotas d’água. E assim fizeram.

Quando Zeca-do-Bode sentiu a primeira gota d’água nos lábios, abriu
os olhos e deixou escapar uma lágrima, dizendo consigo mesmo:
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– Insípida? Nunca em minha vida experimentei bebida tão boa.

No final do dia eles chegaram ao Açude das Almas, que tinha água
suficiente para salvar todo o rebanho.

Zeca-do-Bode ajoelhou-se à margem do açude, levando as mãos à
água e se benzendo. Tinha aprendido a lição. Sabia agora que ali estava
o maior bem da Natureza. E disse em voz alta:

– Voltem para buscar o gado. Eu fico aqui a cuidar para que nada
aconteça a este bendita e abençoada reserva d’água.

DESPERTANDO PARA O MUNDO DAS
ARTES E DAS LETRAS

AOS SETE ANOS de idade, em Florianópolis, iniciei o curso primário na
Escola Particular de Antonieta de Barros, com sua querida irmã Leonor.

Educadora, jornalista e política, Antonieta de Barros conquistou o
reconhecimento da cultura negra em Florianópolis.

Naquele inesquecível curso primário, comecei a desenhar histórias
em quadrinhos, caubóis, cavalos e índios, com traços simples que os
coleguinhas apreciavam e aplaudiam.

E foram anos de novas mudanças!

Morávamos na rua Conselheiro Mafra, onde  passei a conviver com
o amigo e vizinho Ronald Luz, da mesma idade. Era escola pela manhã
e, na parte da tarde, nossas aventuras... Mocinhos combatendo bandidos!

Ronald era Dan Garrett, a irmã dele Maria da Penha era Pat
Morgan e eu era Mike Mannigan... Personagens de super-heróis
americanos nas histórias em quadrinhos e seriados de rádio. Com a
palavra Shazan a gente se transformava em diversos heróis de tantas
histórias em quadrinhos, criando e enfrentando toda sorte de bandidos.

Para mim foi mais um caminho para o Mundo das Artes, desenhando
e colorindo álbuns com as caras dos mocinhos e dos bandidos.
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FIM DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

DIAS DIFÍCEIS de uma guerra que parecia cada vez mais forte. Em
Florianópolis era proibido falar qualquer palavra em alemão e os cuidados
de meu pai, de origem alemã, eram grandes. Por isso os três filhos nunca
aprenderam a falar aquela linguagem proibida.

Em nossa antiga casa próxima ao mar, o forro era muito alto e difícil
de trocar uma lâmpada que ficava piscando cada vez que ligada. E não
deu outra... Fomos acusados de estar passando mensagens em código
Morse para submarinos alemães.

No final de 1944, com a invasão do Dia D na Normandia, a Segunda
Guerra Mundial foi chegando ao fim. Com 11 anos de idade, eu
participava da alegria de toda a cidade e dos agradecimentos a Deus.

No início de 1945 eu me transformei e muito estudei para ingressar
no ginásio do Colégio Catarinense. Agora, vestido de uniforme escolar,
eu sentia um maior crescimento e responsabilidade de não mais brincar
como criança. E passei a rabiscar cuidadosos desenhos, mapas e
personagens das aulas de história que embora simples, eram observados,
criticados e admirados por alguns alunos e professores.

Naquela época ainda não tinha televisão... Informática, nem pensar...

Era apenas o rádio e o cinema aos domingos para momentos de lazer.

Veio, então, o inesperado em 1947!

Meu pai, especializado no ramo de seguros, foi convidado gerenciar
a filial da empresa de seguros Livonius & Cia em Joinville.

INÍCIO DAS ARTES EM JOINVILLE

AGORA NO Colégio Bom Jesus, numa aula de desenho, a ilustre diretora
e professora Anna Maria Harger colocou uma garça empalhada no alto
de uma mesa para que todos os alunos pudessem ver e disse:

– Hoje vamos desenhar uma garça! A nota do mês vai depender do
meu julgamento. Cada aluno vai ter de provar que sua obra-prima é
mesmo uma garça.
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O resultado foi um desfile de estranhas pernaltas e o meu desenho
era o que mais se aproximava de uma garça. Comparações feitas e não
deu outra:

– Me ajude, me ajude... Dê uma mãozinha aqui, colega... Minha
garça mais parece um pato...

Dona Anna concordou com minha ajuda e fui usando borracha e
lápis. Um bico mais fino aqui... Pernas mais longas... Retoque nas asas...

E vieram as notas... 10 para todo mundo e 9 para mim. Quando eu
reclamei por ter ajudado a todos e recebido apenas um 9, Dona Anna
disse:

– Quantos 10 mais você quer receber, jóia rara?

Em 1949, aos 16 anos de idade e entusiasmado com a ilustração na
capa de um caderno escolar, resolvi fazer a minha primeira pintura a
óleo sobre tela e que a conservo até hoje: Um veleiro antigo de três
mastros em pleno oceano, lembrando a barca Colon com os primeiros
imigrantes para dar início à cidade de Joinville.

O QUE VOU SER QUANDO CRESCER?

AO TERMINAR o ginásio no Colégio Bom Jesus, veio uma pergunta
sempre a martelar minha cabeça: O que vou ser quando crescer?

Na semana seguinte, meu pai olhou seriamente para mim e disse:

– Daqui para frente você vai trabalhar para pagar seus estudos!

Trabalhar durante o dia significava não fazer outro curso senão o de
Contabilidade à noite. E passei a trabalhar com meu pai na Livonius,
datilografando apólices de seguro e cuidando da contabilidade.

Mas... O meu sonho era desenhar, o que eu fazia nas horas de folga,
criando o herói Texas King. Primeira história em quadrinhos de uma
sonhada Coleção WIL.

E continuei a criar e desenhar personagens para outras histórias
como Jimmy Norton, PV-35, Tramas do Destino, O Amazonas...
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Em 1952, terminando o Curso de Contabilidade, orgulhosamente
recebi o diploma das mãos do deputado Jorge Lacerda e do Monsenhor
Gercino. Meu plano agora era fazer um curso intensivo em Curitiba que
permitisse entrar na Faculdade de Engenharia no ano seguinte.

Foi quando no jornal, observei um anúncio do Instituto Universal
Brasileiro promovendo um curso de desenho artístico-comercial. Era o
que eu precisava para melhor desenhar o corpo humano, seus movimentos
e expressões. Fiz o curso e senti que havia crescido no Mundo das
Artes.

O ano de 1952 chegava ao fim e eu pronto para deixar Joinville e
começar a trabalhar em Curitiba-Pr, no início do ano novo.

INÍCIO DAS ARTES EM CURITIBA

LÁ COMECEI A TRABALHAR como contador na empresa Newasa de Nelson
Walter. Para mim um duro começo, estudando a noite e trabalhando de dia
com o que eu não gostava... Mas foram apenas alguns meses até observar
num jornal que a empresa Ancora Comercial, na mesma quadra, precisava
de um vendedor para óleo Veedol. Cheio de coragem fui até lá!

O simpático diretor Alcindo Fanaya olhou para mim e questionou:

– Qual a sua especialização em vendas?

– Nenhuma – respondi. – Mas, gostaria de tentar.

O diretor olhou para mim com um sorriso, dizendo:

– São mais de 50 postos de gasolina a serem visitados e, até agora,
não apareceu nenhum candidato. O cargo é seu!

Foi um mês que jamais vou esquecer. Visitas a pé, outras de ônibus
e acabei conhecendo quase toda Curitiba. Em cada oferta nos postos,
as respostas eram sempre as mesmas...

– Por que Veedol se aqui temos Texaco?

– Vender óleo Veedol num posto Shell?
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– Obrigado, rapaz, mas já temos óleo da Esso.

No final do mês, quando voltei a falar com Fanaya, mostrando que
apenas algumas caixas tinham sido vendidas, ele sorriu. Naquele momento
o telefone tocou e ele atendeu:

– Está bem, vou até a loja. – E olhando para mim: - Venha comigo!

Eu o acompanhei por corredores internos, descendo a escada até a
bela loja de eletrodomésticos. A pouca distância, fiquei observando sua
conversa com o gerente da loja, que mostrava um cartaz de letreiros
para vitrine e reclamava do alto preço para confeccionar aquele tipo de
cartaz.

Ao voltarmos para o gabinete, eu me enchi de coragem.

– Desculpe ter escutado a conversa, Sr.Fanaya. Posso fazer o mesmo
cartaz pela metade do preço.

– Quem é você? – ele exclamou. – Vendedor de óleo ou desenhista?

– Sempre gostei de desenhar – respondi. – Fiz até um bom curso.

Ele entregou-me o cartaz, com um desafio.

– Faça igual!

Corri para as livrarias, procurando cartolina da mesma cor, lápis,
borracha, pincel, tinta guache... E no quarto da pensão onde eu morava,
comecei a reproduzir o cartaz naquela mesma noite. No dia seguinte
quando apresentei o que havia feito, o Sr.Fanaya perguntou:

– Qual dos dois é o seu?

Eu apontei, ele examinou e veio a resposta que eu não esperava:

– Chega de vender lubrificante. Você está empregado como vitrinista.

Setembro de 1953... Começo de uma nova vida no Mundo das Artes.

PÁGINAS DO DESTINO

ENTUSIASMADO com o novo emprego onde o desenho era importante,
eu estava às voltas também com o mundo da propaganda, aprendendo a
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divulgar produtos no comércio de eletrodomésticos. Entusiasmo ainda
maior, no entanto, era com quem eu devia dividir o trabalho todos os dias.

Uma bela moça chamada Alverita Loures Ladewig, sempre alegre
e de cativante sorriso. Páginas do Destino se abriam... Era ela... Também
de Joinville... Os nossos caminhos já haviam se cruzado no passado.

Continuamos trabalhando juntos, mas ainda não estávamos certos de
que aquele era o caminho para um compromisso maior. Mas... Deus sabia!

Eu queria uma posição maior na empresa, no campo das artes, o que
me foi negado. E achei melhor retornar a Joinville, onde mantive contato
com a Antarctica, fazendo o primeiro anúncio a cores publicado em
revistas e mostrando que eu estava preparado para maiores desafios.

No mês de março de 1955, Alverita me telefonou de Curitiba:

– Eles querem você de novo na empresa.

Era um convite irrecusável. Melhor salário e a chance de entrar no
Mundo da Comunicação como encarregado da Propaganda.

E o casamento foi realizado em 22 de setembro de 1956.
Depois de trabalhar durante alguns anos para diversas empresas em
Curitiba e me especializando como publicitário, aconteceu o que eu não
esperava...

Numa das costumeiras vindas a Joinville para visitar a família, fui
convidado pelo meu pai para um almoço com a turma do Rotary Clube,
onde falei sobre minhas atividades publicitárias em Curitiba. Na semana
seguinte, meu pai telefonou, dizendo:

– Venha, meu filho! Egon Freitag, diretor da Consul, quer falar contigo.

Em abril de 1962, contratado pela Indústria de Refrigeração Consul,
atualmente Whirlpool, passei a ser Gerente de Propaganda e
Comunicação Social da empresa.

NO MUNDO DAS LETRAS

MEU PRIMEIRO DESAFIO como gerente de propaganda foi lançar o
Informativo Consul, revista publicada de dois em dois meses divulgando
o crescimento e as novidades da empresa. Era escrever e escrever...

O HOMEM SO_ACADEMIA_FINAL.pmd 03/04/19, 09:52169



170

Foram 32 anos na Consul, com cursos de marketing e planejamento
de produtos, inclusive nos Estados Unidos, pela Whirlpool.

Em 1994 eu me aposentei, passando a me dedicar à literatura.

Meu primeiro livro foi A Máscara de Capelle, em 1997. E não
parei mais de escrever romances, biografias, infanto-juvenis, contos e
poemas...

Num total de 17 livros do autor Wilson Gelbcke, membro da Academia
Joinvilense de Letras.
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ONÉVIO ZABOT

ONÉVIO ANTÔNIO ZABOT,
Herval do Oeste/SC (1953).
Engenheiro Agrônomo e
advogado.  Especialista em
Direito Ambiental.

Poeta: participação em
coletâneas e antologias: Jornal
da Poesia (Fortaleza, Ceará) -
Dois mil poetas da língua
portuguesa; edições Galo Branco
– Poesia Para Todos - RJ.
Premiado em concursos
literários: Prêmio Evilsásio Caon
(OAB/SC; Prêmio Silvio Castro
(RJ); Prêmio Lindolfo Bell (SC).
Livros publicados: poesia –Arco
de pedra  (2000) e Redescobrindo
o campo (1917).

 Membro da Academia de Letras
Poeta Cruz e Sousa (Itapoá/SC), da
Confraria das Letras, da Associação
das Letras e da Academia
Joinvilense de Letras.

Articulista: artigos publicados nos
jornais A Notícia, Jornal de
Joinville, Extra, Diário
Catarinense, Notícias do Dia, O
Pescador, Notícias da Vila e Jornal
de Pirabeiraba. Geopoética de
raízes campesinas. Universo rural.
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A PROPÓSITO
Onévio Zabot

PEDIRAM-ME para falar sobre o óbvio, não é esse o propósito;

Pediram-me para falar sobre carnaval, não esse o propósito;

Pediram-me para moderar, não é esse o propósito;

Pediram-me para ser idiota, não é esse o propósito;

Pediram-me para silenciar, não é esse o propósito;

Pediram-me para remediar, não é esse o propósito;

Pediram-me para esquecer, não é esse o propósito.

A propósito, o que querem de mim?!

Fazer-me ouvidor de estrelas?

Bela função.

Profusão de auroras:

Ancestrais delírios.

Aos incautos

E doidos de plantão

Acaso se pode negar deslumbramentos?

A propósito,

Qual o propósito?!
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ALVÍSSARAS IEMANJÁ

JOINVILLE

não é mar,
mas vive do mar.

Ora, no entanto,
é nuvem no céu a brilhar.
Ora é serra,
serra do Mar.

Depois vira
nuvem,
nuvem de voar.

À toa por aí
banham-se todos,
banham-se ao luar.

CANARINHOS

E se há rios,
todos estão lá.
Mas todos
preferem banho de mar.

E se janeiros há,
logo no dia primeiro,
então.

Adeus cidade
do príncipe fujão.
Todos ao mar,
lá se vão.

E haja réveillon...
Alvíssaras Iemanjá!

COMO CANTAM

meus canarinhos.
Doce expressão
de carinho.

E como cantam,
encantam
meus canarinhos.

Donos do quintal
acabam de fazer ninho,
Frágil ninhada.

Dias depois,
os filhotinhos....
amarelos, e com que carinho!

Voam na varanda,
ó Deus!
e como voam
meus canarinhos.

Janelas amarelas...
Asas verdes do mundo.
Ó Deus, e como cantam
meus canarinhos.
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ACORDES DE TIO MEDERICO

FOLES AO VENTO,

sanfona reluzente

brilha nas estrelas.

E resvala

campo afora,

sandálias de alça larga...

Reinventa mundos,

ao mover

verdes teclados.

Tio Mederico

não nasceu gente,

mas fez-se vento desde pequeno.

Erguer versos

ao gado alçado,

rebanhos de vento.

Capins ressabiados

se curvam ao riso,

renascer do espanto.

Abraço

Tio Mederico,

sanfona que canta, encanta...

Merece mais

do que amoras de agosto...

Espreitar quintais do mundo.

CAMPOS DE NOZES

SE NADA tendes a dizer

sobre colheita de nozes

e imprevisíveis safras...!

Pouco importa o silêncio

das rosas e suas cores.

Se nada tendes a dizer

sobre campos de argila...!

Pouco importa o silêncio

de  renovados apelos.

Manhãs do mundo

deslumbram poetas,

encenação calcária de rochas.

Reserva-se ao silêncio

as falas anteriores.

Se nada tendes a dizer,

vos aguardam as rosas

e a floração do mundo.
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CISMAS DE ZÉ CORRÊA

ZÉ CORRÊA

inventa acordes

onde nuvens não há,

pois nuvens voam de voar.

Teclas brancas,

teclas negras...

Voo da esperança...

Refazer o sol às cantilenas.

Mas Zé Corrêa

pode ser mais:

seriema verde

à sombra do luar.

Luar novo de Coxim

que nunca se apaga,

pois luar

nunca será mágoa.

Luar sempre será

céu – lua que vaga...

Navegar à tenra infância.

Zé Corrêa, no entanto

ousa além...

Nestas horas entorna canoas

em Cuiabá.
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