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LIDEROU COM FIRMEZA A PRI-
MEIRA GREVE DAS PROFESSORAS.
EM 1962, E.LEGEU-SE DEPUTADA

ESTADUAL PELO PDC, TENDO SIDO
LIDER DE SUA BANCADA.
SUA ATUAÇÃO DECIDIDA, COE-

RENTE E INOVADORA RESULTOU
NUM MANDATO PLENO DE F!RTEIS
REALIZAÇOES.
RECEBEU MUITOS DIPLOMAS, CO-

MENDAS E HONRARIAS EM RECO-
NHECIMENTO AOS NOTÁVEIS SERVI-
ÇOS PRESTADOS NOS DIVERSOS
CAMPOS DE SUA ATUAÇÃO.
ESPIRITO JOVEM E IDEALISTA,

QUE O PASSAR DOS ANOS NÃO
CONSEGUE ALQUEBRAR, VEMO-LA,
AINDA HOJE, DINÃMICA E ATUAN-
TE, PRESIDINDO A ASSOCIAÇÃO
DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS
E PENSIONISTAS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS.

MARTA NAIR
MARTA NAIR MONTEIRO

PROMOÇÃO: Assembléia Le

NO CENÁRIO POLlTICO-EDUCACIO-
NAL DE MINAS DESTACA-SE A
PRESENÇA DA EMINENTE EDUCA-
DORA E EX-PARLAMENTAR, MARTA
NAIR MONTEIRO, QUE VEM DEDI-
CANDO SUA VIDA A CAUSA MAIOR
DO BEM-SERVIR, EXERCENDO COM
ENTUSIASMO E IDEALISMO IMPOR-
TANTES E VARIADAS ATRffiUIÇOES
QUE A VIDA VAI COLOCANDO EM
SEU CAMINHO.
MINEIRA DE CANDEIAS, DEDI-

COU-SE AO MAGIST!RIO DURANTE
30 ANOS, PERtoDO EM QUE DE-
SEMPENHOU BRILHANTEMENTE AS
FUNÇOES DE PROFESSORA, ORIEN-
TADORA E DIRETORA.
OCUPOU CARGOS DE DESTAQUE

EM DIVERSOS CONSELHOS E ASSO-
CIAÇOES, SALIENTANDO-SE, DENTRE
ELES, A PRESIDENCIA DA ASSO-
CIAÇÃO DE PROFESSORES DE MI-
NAS GERAIS, EM CUJO EXERCICIr

DIA INTERNACIONAL
DA MULHER
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A Capa

Encontrei, entre tantos outros, .um mundo maravilhoso e lon-
gínquo, que tantas vezes 'imaginamos não estar pertinho de nós.

Assim é este livro, reflexo dessa vida de lutas, de amor e
esperança - a vida de Marta Nair Monteiro.

Lendo-o, lancei-me em uma espiral, rosa espiral que, embora
defendida por espinhos, esparge perfume que transcende a nossa
pele, envolve o nosso coração, explodindo-o até o infinito.

De /Um lar, célula aparentemente simples, rerregado de dis-
ciplina e amor, D. Marta rdeixou-se largar num campo social, de-
sejando-o feliz e digno.

O que lhe dirá Deus?
Escuto-O dizendo-lhe assim:
_ Marta, você é o !meu instrumento. Continue, continue sem-

pre assim. O mundo ,e o universo, através das !portas que você
abriu, irão cobri-Ia sempre e sempre de bênçãos.

Bazel
Luiza Maria Paulo Guilherme
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Por que este livro?

Nem eu mesma sei explicar.

Quase invejo ouvir certos oradores, poetas, inte-
lectuais.

Tenho frustrações na vida. Algumas independem
de mim. Outras por não me haver despertado a tempo;
cursar Direito e tentar tirar carteira de motorista. Mas
parece-me que o fiz, principalmente pela preocupação
de não deixar para meus descendentes um entulho de
documentos do meu trabalho na Associação de Professo-
res, na de Aposentados e Pensionistas do Estado e na
Assembléia Legislativa. Rasguei papéis e mais papéis;
discursos, entrevistas, memoriais, noticiário de imprensa,
muita coisa bonita de cada conquista. Não vou tentar
registrar tudo, mas vou me animando a eliminar a pa-
pelada.

Também, por conselho de amigos, reuni algumas
lembranças de minha vida.

Talvez, inconscientemente, quem sabe, completar
o ciclo: ter filhos, plantar árvores e escrever um livro.

Não tenho a mínima pretensão de vê-lo bafej ado
pela crítica.

Este livro destina-se à família, colegas e amigo~
mais chegados.. Ou a mim mesma?

Deixo de registrar meu trabalho de liderança pro-
priamente dito. Talvez, no final, a título de lembrete,
faça uma enumeração.

9



olhos numa ou outra
e charges e me emo-

Ciumenta, orgulhosa, desconfiada
trouxe os documentos para casa.

De vez em quando, passo os
pasta, nas fotografias, nos "flashes"
ciono.

e ciosamen te.

L

A imprensa esteve presente em tudo, dando-me a
força necessária. O meu abraço à imprensa - de on-
tem e de hoje.

A família aceitou as renúncias! Lutas renhidas.
Lágrimas. Solidariedade.

Risos. Vitórias. Obrigada!

Valeu a pena I

\10

In memoriam

DE MEU primeiro marido, Aguinaldo, que se sa-
crificou por minhas ausências do lar, incentivando-me
as lideranças, perseguindo comigo as causas justas e co-
laborando por meus ideais.

De minha mãe, Maria Umbertina Barreto Maia
(Mariquinhas), que se manchava de roxo e calej ava os
joelhos, rezando para que não me prendessem, não me
cassassem o mandato politico, não me coagissem pela
coragem de dizer a verdade.

De meu pai. Gastão Demétrio Maia, que muito
se empenhou pelos meus estudos.

De Gcraldo, mcu irmão, pela grandeza dc sua
curta vida.

De Aparecida, minha heróica irmã.

A meus filhos:

Vinicius

José Eymard e Rosana

Fernando Luis e Graça

Aguinaldo e Cristina

Sandra Maria e Ronaldo.

Aos netos que floriram meus caminhos;

aos bisnetos que virão, completando a florada;
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A Júlio Augusto, meu segundo marido, igualment~
desculpando minhas ausências do lar e incentivando-me
para ir em frente;

a Elza Mutti, amiga e secretária, que datilografou
este livro ..

E ainda:

a Efigênia Paes Leme de Castro, eficiente auxiliar;

a Austen Amaro Drumond.

12

Marta e Nair

o PRENOME - Nair - foi resultante da admira-
ção de meu pai por Nair de Teffé, que veio a ser a pri-
meira dama do Brasil. Para testemunhar essa simpatia
que tanto influenciou meu pai na escolha de meu nome,
minha mãe guardou carinhosamente sua biografia. Sei
que era linda e elegante mulher de cabelos negros, que
se casou aos vinte e um anos de idade, em 8 de dezem-
bro de 1913, com um presidente da República, o segundo
amor do marechal Hermes da Fonseca.

Era muito culta, ótima desenhista, cuj as carica-
turas eram publicadas na imprensa internacional com
o pseudônimo Rian (o próprio nome escrito de trás pa-
ra diante) e jornalista. Por isso, foi freqüentemente
discutida nos circulos conservadores que não admitiam
a presença de mulheres no jornalismo.

O curioso é que o marechal Hermes, VIUVO, conhe-
ceu Nair de Teffé, coincidentemente, quando ela estava
sendo cortej ada por um de seus filhos.

Como vimos, pela data de seu casamento, ela es-
tava no auge da publicidade brasileira quando eu nas-
ci: 24-12-1913, dezesseis dias depois. No entanto, não foi
fácil, pois minha mãe queria que sua primogênita se cha-
masse Marta, nome bíblico. Meu pai concordou, mas,
ao registrar-me na Igrej a, deu instintivamente o nome
de Nair, comprovado pelo batistério. Assim, fiquei me
chamando Nair Maia até minha pré-adolescência, 13 anos ...
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o Colégio São José em que eu estudava, em Campo Be-
lo, estando sob o regime de fiscalização para equiparar-
se à escola normal, exigiu das alunas a certidão de nas-
cimento em cartório. Só então descobriu-se que eu era
batizada como Nair Maia e registrada em cartório co-
mo Marta Maia. Daí veio a confusão: Marta Maia ofi-
cialmente e Nair Maia em família e entre meus ami-
gos. Para consertar, ratifiquei meu nome para Marta
Nair Monteiro no meu primeiro casamento, conservan-
do-o mesmo após minhas segundas núpcias.

Mundivivência de Marta

Jair Barbosa da Costa

SEM PODIA ser esse o título de MEU MUNDO,
não fosse o desejo da Autora de ocultar o próprio nome.

Livro de fecundas memórias, divididas em dois
planos: Alma e coração - em que resplende a artesã da pa-
lavra, com seu lirismo, narrando reminiscência - a in-
ffl.llcia, a juventude, os dois casamentos - amenidades
e vicissitudes; Cabeça e energia - em que, em lingua-
gem referencial, objetiva, apresenta um relato das ati-
vidades de líder por excelência, a destemida líder da
professora de 1.• grau, do funcionário aposentado e do
pensionista; sua luta permanente em defesa de justos
salários e da dignidade do servidor público.

O registro histórico de que consiste este livro há
de ser imprescindível não só à classe do magistério ofi-
cial de Minas como também ao funcionário público e
aos anais da Assembléia Legislativa mineira, pelas ines-
timáveis conquistas, mercê de um idealismo apostólico.
vivido intensa e incansavelmente por Marta Nair Mon-
teiro, ora como dirigente classista imbatível, ora como
parlamentar devotada à educação e ao pessoal do ensi-
no.

A primeira parte é rica de qualidades literárias ..
Com efeito, não é difícil perceber-se a mescla dos pla-
nos meramente físico com o físico-psicológico, quer nas
descrições de ambientes, quer nas de pessoas "... pal-
meiras altas, imponentes, agredindo as flores silvestres,
humildes em sua aparência. "/ "Na plataforma, meu
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pai simpático, ereto, olhos garços, azeitonados, im-
pecável no seu dólman azul-marinho". O pitoresco pro-
mana de uma adjetivação parcimoniosa e ajustada ao
contexto, como nestes "gestos largos e pausados de meu
pai", cuja visualização oferecida pelo sintagma decorre
da funcionalidade dos adjetivos.

Marta Nair é sempre lirica nessa primeira parte.
Vejamos esta majestosa descrição da montanha de sua
infância: "pincelada em incontáveis matizes verdes ...
das manchas amarelas dos ipês e roxas das quaresmei-
ras e orquídeas, numa réplica do cotidiano da vida."
/ . '. água saboreada na concha das mãos,... transpa ..
rente, quase musical, quase dançante. Água entre musgos
de solidão. Líquens de fantasias que o tempo nos de-
volve. "

Esse lirismo transparece tanto na musicalidade
frásica da Autora, quanto, em estado de pureza, nos 99
versos com que exibe o belo armário de quatro sílabas
(ou quatro portas), com seus "vestidos de mocinha":
"Cada vestido é uma lembrança/ da meninice'; da ju-
ventude/ em faceirice ... "/ "- Lembra-me o branco,/
de manga longa,/ punho de sino/ que me vestia/ para
ir à missal e balançar/ o Jô, menino."

Tornando à prosa, o leitor se depara com episódios
tão tensos, que fazem dessas memórias verdadeiras crô-
nicas ou contos, dada sua autonomia estrutural e, no úl-
timo caso, o clima psicológico, como, por exemplo, a
narrativa do namoro, em B. Horizonte, entre a narra-
dora e o dono de uma "baratinha vermelha" e "As apa-
rências enganam". Em "A aliança por uma passagem
de ônibus", tem-se a plena revelação da mestria de Mar-
ta não mais na liderança dos professores, senão na arte
de contar - diálogo, conflito, busca de solucão conflito
secundário fazendo mediação, epílogo - tudo °tr;mado na
vida de seu filho e, artisticamente, revivido nessas me-
mórias.

lG

A consciência crítica da grande lider, no fazer li-
terário, mostra-se em frases como esta: "Eu e minha ir-
mã, à janela, atraentes, éramos o centro das atenções
dos jovens viajantes", em que o adjetivo grifado, cria-
tivamente deslocado, além de ganhar força de frase no-
minal intercalada, conota a beleza sui generis dessas me-
ninas-moças.

A ausência dessas virtudes literárias na segunda
parte do livro justifica-se, por se tratar de registro his-
tórico em linguagem denotativa. Todavia, o leitor, im-
pulsionado pela leitura da primeira parte e pelo inevi-
tável sinfronismo escritor-leitor, há de querer ler, avida-
mente, todo o livro, ou melhor, todas as lições de vida,
para haurir as essências dessa mulher gigante, que tanto
enobrece o gênero humano.
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Memórias que hão de ficar

Mercês Maria Moreira

ALGUMA coisa estava faltando em nosso panorama
intelectual: o livro de Marta Nair Monteiro.

Talentosa, nunca lhe faltaram recursos literários
pois, autêntica líder classista, acostumou-se aos improvisos
e sua palavra, sempre fluente, convencia e agradava.

Abasteceu nossa sensibilidade, vestindo a rigor nos-
so cotidiano. Sempre falou bem como política (ex-de-
putada estadual) e como presidente das associações que
dirige com muito brilho e autenticidade.

Marta é íntegra e carismática.,

Tudo quanto realiza vem marcado de profundi-
dade e leveza porque, combativa, justa e humanista, o
é, também, como portadora de um estilo simples e sono-
ro.

Por chamar-se Marta, possui afinidades com as
Escrituras Sagradas. Daí a confiança que nos inspira:
lutadora, dinâmica, sóbria. As vezes, lírica.

Lança o seu primeiro livro além do outono da vi-
da, quando tudo se aquieta e vem a avaliação do que
ficou. .. e o que ficou valeu a pena!

Sensível, versátil, bem-estruturada, lúcida e sere-
na, trancou-se em sua oficina de emoções e depurou a
obra que bem lhe assinala o caminho, sem urgências,
sem pretensões e bem-equilibrada.
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--------------- ..p----------------------

Apenas homenageando entes queridos e evocando
alguns lances de trabalhos que repercutiram e benefi-
ciaram outrem. Dignos de ser imitados.

Engrandecida por seu labor profissional, lutas hu-
manas e vocação para tudo quanto já nasce sob o signo
da vitória, surgiu em plenitude iluminada a escritora.
Sua pena é despoj ada e enérgica, coerente com o foro
Íntimo límpido. Não o fosse, difícil lhe seria conciliar os
anseios às fontes do coração. Jorrando sem pressa de
chegar, relembra fatos distantes que ficaram perenes,
encaminhando mensagens saudosas, falando uma língua
sem carências, que nos enternece.

Nesta época de egoismo rude e de materialismo
sem limites, o livro de Marta é uma proposição para
quem não desej a perder o contato com a beleza.

É um memorial que chega sem pedir licença e que,
sem nenhuma cerimônia, permanece em nossas lembran-
ças.

Fala de coisas gratas que se foram e que não se
limitaram ao esquecimento.

Um livro para se ler, reler e guardar com respeito
e ternura.
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Enlace de nervos e idéias
Luís Gonzaga da Fonseca

Agosto de 1989

IMBATíVEL mulher, essa Marta Nair que escre-
veu estas páginas ora líricas e evocativas, ora combati-
vas e guerreiras.

Orgulho, auto-suficiência, coragem.
Timidez, ansiedade, luta interior.
Decisão, ímpeto, liderança.
Tudo isto - e muito mais palpita nas pagmas de

Marta Nair, mulher adolescente, mulher romântica, mu-
lher ímpeto, mulher combate, mulher líder.

Seu livro, vazado em transparente oralidade lite-
rária, é o raconto de quem cresce sonhando e acaba pe-
lej ando cruas pelej as, sem se endurecer por dentro, dian-
te dos embates sofridos.

Sem pretensões literárias, este livro é uma ca-
choeira de nervos e idéias. Um dinamo a movimentar-
se a si mesmo e a transmitir força à família, aos filhos,
aos colegas parlamentares e, sobretudo, aos referidos co-
legas do magistério primário e médio.

A poetisa de "Meus vestidos de mocinha" sabe
criar poemas em prosa como os textos de "Maria" e "Jú-
lio", dois capítulos de comovedora ternura na trama guer-
reira do livro.

Obrigado, Marta Nair, por me ter confiado os ori-
ginais. Espero que meu palpite não seja publicado, mas
lhe sirva como incentivo de colega no árduo magistério
que abraçamos.
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Uma estrela em estado de abismo

Pe . Jairo Boussada

D. Marta Nair:

SOU MAIS feliz depois de ter lido seu livro tão
emocionante, um açude de ternura! A senhora é um
vulcão tonto de artista digladiando-se para libertar a
imagem além das imagens. Seu feitio mental é uma
luta suada em conciliar o pão a ganhar com a perfeição
de criar. Mulher com sede do belo, submerso nas
circunstâncias das coisas e dos seres, cantando a essência
dos instantes, perenizando o convergir dos valores puros
sem os aspectos inúteis, porque falsos e sem consistência,
de imposições temporárias. Percebe-se a gênese das idéias,
o crescente sinfônico na alma da vida e nos esqueletos
das palavras. Uma definição de mistérios, exposição de
angústias, contingências da argila, um turbilhão de emoções
que agenciam a bússola do viver mais do quê.

Sua sinceridade é diferente, o mundo diferente,
caminha diferente... uma estrela em estado de abismo.
Se a paz na terra inexiste é porque seus andaimes po-
rejam falsidades, pois não?

Seu livro é autêntico, admirável sucessão de pIa.
nos tranqüilos, repousantes, inquietos, nervosos na de-
manda da felicidade como estesia universal.

Deus abençoe o seu mundo! De modo especial o
sr. Júlio.
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Meu pai

SOU A PRIMOG:t;:NITA do casamento de meus
pais, após dois meses de namoro e noivado e de pou-
cos encontros na sala austera de meus avós, em Can-
deias, Oeste de Minas., Somos duas mulheres e o único
homem, Geraldo, morreu, embora permaneça vivo em
nossas embranças.

Meu pai, Gastão Demétrio Maia, natural de Cris-
tais, era descendente da maior familia do lugar, os Maia,
gente brava. Mas honrada.

Longilineo, andar desempenado, ereto, cabeça er-
guida, cabelos bastos e brancos, cm escova, olhos esver-
deados, era um homem bonito e vaidoso.

Inteligente, íntegro, trabalhador, "estressado" nos
últimos anos por um dos serviços mais desgastantes, se-
gundo laboratórios de psicologia: agente de estação de
estrada de ferro, nômade, portanto.

Cresci naquele meio, sem avaliar a responsabili-
dade de um chefe de estação: receber e despachar trens
de passageiros ede cargas; ouvido atento às comunica-
ções do telégrafo "Morse" para evitar choques; o coman-
do do guarda-chaves, para que os trens entrassem nos
desvios ou chegassem à plataforma; as manobras, os
despachos e embarques de sacas e sacas de café e de
charque que entulhavam o armazém; os sinais sincro-
nizados de partida: badalar do sino, apito e aceno com
a bandeira; a venda de passagens carimbadas e, depois,
tudo contabilizado, as conferências, a poluição sonora
do resfolegar dos trens e de seus estridentes apitos.
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Sempre muito limpo e elegante, minha mãe se via

em apertos para trazer-lhe engomados os colarinhos c
punhos das camisas que trocava diariamente, os vincos
bem marcados das calças do "dolman" azul marinho,
o boné de galões dourados, ladeando um imponente es-
cudo, muito escovado, muito brilhante.

O escapulário de Nossa Senhora, o vidro de per-
fume, o pente e pequenino espelho redondo eram seus
companheiros inseparáveis.

Dentro de suas posses, cuidava bem da família:
mesa farta, mobília austríaca, de acordo com a moda,
todos trajados decentemente. Mamãe e nós, filhas, éra-
mos modelos de bom gosto em Cana Verde, pois nossos
vestidos eram confeccionados em Candeias por exímia
costureira, minha tia Donica. Por falar nisso, fomos -
eu e minha irmã - as primeiras meninas a usar calci-
nhas íntimas, no arraial. Diziam as "comadres": - "As
filhas do Gastão, sapecas, têm que usar calças". É pre-
ciso ressaltar que éramos crianças de quatro ou cinco
anos.

De vez em quando, meu pai VlaJava para Belo
Horizonte e levava-nos lindos chapéus, bonecas para nós
meninas, e carrinhos para Geraldo. O pior é que tínha-
mos que brincar com a boneca amarrada dentro da caixa
para não estragar ...

Meu pai teve um grande mérito: sujeitou-se a pas-
sar sua mocidade em estações de roça para sustentar-
nos em colégio internas, em Campo Belo, a cidade mais
próxima, dando curso ao seu apaixonado ideal de edu-
car e formar os filhos. E, para isso, fazia pequenos ne-
gócios. Minha mãe mantinha um café na plataforma
da estação, com quitandas feitas por ela e vendidas por
meu irmão Geraldo; criavam porcos cuja carne, prepa-
rada e cozida, era guardada em latas de banha, imersas
em gordura; criavam galinhas, plantavam horta. Tudo
isso, além de suprir a alimentação da família, servia pa-
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ra preparar jantares eventuais para os passageiros de
trens que se atrasavam por descarrilamento: pratos fei-
tos a preços razoáveis e bastante elogiados.

O Colégio custava-lhe muito caro não só pela anui-
dade faustosa como pelas despesas extraordinárias com
os trabalhos manuais e pinturas em que eu era campeã
em número.

.Meu pai, de gemo explosivo, tinha um grande co-
ração. Adorava minha mãe, mas flertava sem maiores
conseqüências, pois era um grande admirador de mulhe-
res bonitas. Uma vez, mamãe andou um pouco encitl-
mada com uma sitiante de cabelos longos, dengosa, de
olhos azuis. Foi ,criativa: pegou uma pequena bola de
borracha de meu irmão, fez-lhe um furo e levou-a para
a beira da cama. Quando papai começava a dormir, ela,
sem se virar, passava a mão segurando a bola com o
furo por cima do próprio corpo, esvaziava-a no rosto de
papai que, assustado, procurava atingir o sopro. Nova-
mente pegava no sono. E mamãe repetia a manobra:

- Mariquinhas, estou sentindo um sopro na cara

- Dorme, Gastão, você devia estar sonhando.

Papai tranqüilizava-se e, recomeçando a ressonar,
a bola entrava em funcionamento com o sopro. Papai
assentou-se, mais assustado, acendeu a luz e xingou:
"Sopra na ... ". Mamãe, sem se alterar, respondeu: -
Então, descubra-se. E assim fez papai: jogou as colchas
para o lado.

Calmamente, mamãe esperou que ele pegasse no
sono e... puf... soprou, com a bola, exatamente no lu-
gar onde ele mandara.

- "Mariquinhas", disse ele num salto, "não é que
o diabo soprou onde mandei?"

- Gastão, isto é obra do diabo mesmo .. Assente-
se e vamos rezar uma Salve Rainha. Você deve estar
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fazendo alguma coisa errada. Os dois riram. Mamãe da
consciência pesada do marido, de sua ingenuidade, e de-
la mesma, de sua astúcia.

Rezaram os dois, papai dormiu sem mais ser in-
comodado pela bola e, o que é certo, é que acabaram
os motivos de ciúme de minha mãe, pois ele - ao que
parece - sensibilizou-se com o trunfo ingênuo de sua
mulher.

As bonitas lembranças que guardo de meu pai mis-
turam-se com outras que muito marcaram minha meni-
nice e adolescência. Severo, não tolerava algumas tra-
vessuras de suas crianças e castigava-as fisicamente.
A bem da verdade, eu não ficava atrás: respondia, ques-
tionava, teimava e discutia. Quando a peraltice envol-
via nós três, ele prometia pesado castigo. Meus irmãos,
amedrontados, escondiam-se até que se acalmasse e tal-
vez fingisse esquecer. Eu, bobamente e aflita como sou
até hoje, oferecia-me para o castigo, a fim de ficar li-
vre logo da ameaça. E, por isso, quase sempre era só
eu a castigada.

Tinha respeito e medo de meu pai, apesar de en-
frentá-lo muitas vezes.

Lembro-me de uma passagem que me deixou mar-
cas por muito tempo: j á adolescente, com meus doze
anos, flertava com um rapazola do arraial, o Otaviano
da peteca e do "pé-de-anjo" branco - hoje os sofis-
ticados tênis - que todas as tardes ia à estação apenas
para me ver.. Havia cu feito qualquer travessura mais
ou menos grave - não me lembro qual irritou meu
pai. O castigo foi colocar-me na sala da frente, assen-
tada em uma cadeira, "lendo" um livro, voltada para a
parede. A parte tétrica do incidente foi que meu pai
levou Otaviano para ver-me. Foi tamanha a vergonha
para a menina-moça que nunca mais olhei para ele.

Uma vez, entrou em choque com o então diretor
da Rede, o Dl'. Bhering, outro homem muito enérgico:
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inspeccionando a região,' o diretor ali desembarcou e,
vendo uma mala no saguão, saiu chutando-a até quase
fazê-la rolar escada abaixo. Meu pai protestou em alto
e bom som: - "O chefe aqui sou eu. O senhor não vai
j~gar a mala fora, uma vez que permiti sua guarda aqui
até que o passageiro regresse do arraial, distante três
quilômetros, para pegar o trem da tarde".

Com humildade engrandecida, o Dl'. Bhering di-
rigiu-se à agência, deixando-lhe um belo termo elogioso.
E, meses depois, passando a dirigir a Central do Brasil,
telegrafou a meu pai, convidando-o para mudar de fer-
rovia, o que não foi aceito, pois cultivava dois grandes
orgulhos: a família e a Rede Mineira de Viação.

Apenas com o curso primário, possuía uma cul-
tura geral razoável, graças aos jornais e revistas da épo-
ca, do Rio e São Paulo, que lia sofregamente. Com isto,
tinha grande facilidade para redigir, português mais ou
menos correto e caligrafia.

Seu modo de castigar, usado naquele tempo - e
hoj e certamente condenado - valeu a pena, pois deu-
nos uma boa formação de caráter, o diploma, com que
tanto sonhara e do qual nos orgulhamos, proporcionou-
nos alrrumas habilidades artísticas e um grande senso

t>

de moral.

Tudo isso compensou, em muito, sua falta de jei-
to em corrigir-nos, apagando de nossa memória os cas-
tigos que devemos ter merecido.

Preocupava-nos, a todos, a depressão do papai
com a morte tão sofrida do filho, acumulada com 11 doen-
ça de mamãe que os médicos suspeitavam ser câncer.

Dizia: "Se Mariquinhas morrer, serão dois caixões
num enterro".

Mas foi ele quem morreu pdmeiro. Foi ao cemi-
tério e voltou muito angustiado, após rever o túmulo do
filho.
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Foi, 80-

excelente

Antes, "estressado", havia feito um tratamento com
psiquiatria, tendo-se internado por dois meses. Logo de-
pois, se aposentou.

E, nesse dia, ele, aos sessenta e dois anos, espon-
taneamente, despediu-se da vida.

Foi um golpe terrível. Um drama que nos marcou
muito ..

Mas o tempo passou.

E hoje restam-nos recordações alegres.
bretudo, um bom pai, um bom esposo. Uma
figura humana.
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Cana Verde, minha pequenina aldeia

NÃO GOSTO muito de debruçar-me sobre lem-
branças. Não vivo do passado. Prefiro o presente de
todos os dias. O amanhã, para mim, é o hoj e, o mo.
menta. Nem costumo planejar. E isto é bom, porque a
idade cronológica não me incomoda. Quando olho para
trás é porque eu quero. Ou preciso.

É o que me acontece agora, quando, numa olha-
dela regressiva, procuro chegar à minha vida de meni-
na, na idade. E de mocinho, no tamanho. Sempre fui
menina grande.

E é a Estação de Cana Verde que me vem à men.
te. Um lugarej o de umas cinco ou seis casas, à época,
distante meia légua do arraial, incrustada entre Campo
Belo e Ribeirão Vermelho, onde meu pai permaneceu
dez anos como chefe ferroviário.

A paisagem bucólica me parecia bonita. A estação
ficava bem ao pé de um monte, que se agigantava numa
enorme MONTANHA que eu imaginava encontrar-se com
o céu. Parecia pincelada em incontáveis matizes verdes;
do acre ao marrom dos seus troncos e arbustos; das man-
chas amarelas dos ipês e roxas das quaresmeiras e 01'-

quideas, numa réplica do cotidiano da vida. Eram belas
as palmeiras altas, imponentes, agredindo as flores sil-
vestres, as ervas-de-passarinho, humildes em sua aparên-
cia. Do cinza das pedras sobrepostas, às vezes banhadas
por fios d'água vindos de pequenas minas, esbanjando
beleza, meu encantamento!
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A noite, o silêncio era quase completo, apenas en.
trecortado por miados de gatos, uivos de lobos, pios de
coruj as e coaxar de sapos.

Não havia eletricidade. Também não fazia muita
falta, pois um possante lampião a gás iluminava de uma
chave à outra, chegando a obscurecer o clarão do luar.

O ferro a brasa e o forno de barro substituíam 03

respectivos elétricos do progresso inevitável. Por falar
em forno, minha mãe era mestra, entre outras quitan-
das, em deliciosas roscas da rainha, que ficavam à noi-
te toda abafadas, esperando a hora certa para assar. E
muitas vezes assava-as de madrugada para que elas não
passassem do ponto. Com o produto de sua venda aos
passageiros, o casal meava as despesas das duas filhas
- eu e minha irmã Aparecida - no internato do Colé-
gio São José, em Campo Belo. O fogão comprido, de
cauda, com uma chapa de muitos furos cobertos de pa-
nelas de pedra ou de ferro, tão areadas que pareciam
alumínio.

A residência, separada por um saguão do grande
armazém, sempre entulhado de sacas de café ou de char.
que, era muito agradável: assoalho de tábua corrida,
quase branco de muito lavado, folhagens viçosas - ti-
nhorões, avencas e coleções de begônias - por toda
parte. Os móveis de sala, austríacos, com paninhos bor-
dados e engomados nos encostos das cadeiras, na mesi.
nha redonda e nas cantoneiras torneadas; um tapete de
couro de boi; retratos de família em poses solenes; le-
ques e painéis - porta-cartões - com motivos orientais
nas paredes. Tudo lindo demais para meus olhos de
adolescente. Era o bom gosto e a sensibílidade purad~
minha mãe. Em sua singeleza e ganhos parcos, realizava
milagres, enfeitando nosso lar de suaves vibrações.

A gente se aprontava duas vezes ao dia: pela ma-
nhã e à tarde, quando passavam os trens - ida e volto

de passageiros.
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Eu e minha irmã, à janela, atraentes, éramos o
centro das atenções dos jovens viajantes e do chefe._

Na plataforma, meu pai, bonito, simpático, alto,
ereto, olhos garços, azeitonados, sob um boné guarneci-
do com galões e um brasão dourado, impecável no seu
dólmã azul-marinho, muito limpo e bem passado, com
botões também dourados, badalava o sino e agitava, ele-
gantemente, em gestos largos e pausados, a bandeira verde
dando o sinal de partida. Ali, ele era o dono, o chefe,
o senhor.

Todos se recolhiam, às pressas, aos vagões de pas
sageiros.

O maquinista, por sua vez, punha a caldeira a
funcionar, dava um prolongado apito como um aviso às
namoradas à espera de sua passagem e... "muita força,
pouca força, muita força, pouca força" ._.. , passava pelo
guarda-chave e ia pela linha afora. Juntamente com o
rastro da fumaça, deixava a lembrança dos ra pazes na
plataforma traseira do último carro, dando adeus para
as duas meninas-moças na janela.

Chegava a noite.

Reunidos alguns vizinhos, para a hora de música
"Odeon" pelo gramofone "Victor" ou das histórias de as-
sombração.

Acabadas as férias, lá Íamos nós, juntamente com
as colegas do arraial ou fazendeiras, chorosas umas e
alegres outras, de retorno ao colégio das freiras.

Já vai longe... e tudo parece tão perto!
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A transferência de meu pai

AOS TREZE anos, de passagem por Candeias, a
bucólica cidade onde nasci, visitávamos avós e tios que
ali residiam.. Ouvíamos comentários de que o diretor
da Estrada de Ferro Oeste de Minas, dr. Janot Pacheco,
passaria, de trem especial, em viagem de inspecção, se-
guindo Lavras-Formiga. Logo, já havia passado por Ca-
na Verde, a estaçãozinha distante do arraial, onde meu
pai era chefe zeloso e fizera, certamente, as honras de
"dono da casa" ao seu diretor .

Idéia luminosa me ocorreu!

Chamei minha irmã Aparecida, mais nova, e ru-
mamos para a estação, distante cerca de mil metros da
casa de meus avós.

Bondosamente, S. Exa. recebeu-nos no interior do
vagão-sala.

Com desembaraço, falei-lhe do internato em Cam-
po Belo, tão oneroso para nossos pais, impossibilitando
a continuação de nossos estudos.

Pedi-lhe, sem que meu pai soubesse, sua transfe-
rência para alguma cidade onde houvesse escola normal,
a fim de que estudássemos em regime de externato.

O diretor, sensível e humano, anotou carinhosa-
mente o pedido da menina de treze anos, assessorada
pelos olhos arregalados de Aparecida, sua adj unta, tal.
vez se antevendo solta numa cidade grande.

Algum tempo depois, meu pai fora transferido pa-
ra a Estação de Carlos Prates, em Belo Horizonte.
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Lembro-me do telegrama e dos meus saltos de ale-
gria, imaginando a capital.

Logo após, matriculei-me no Colégio Sagrado Co-
ração de Jesus, onde completei o curso normal.

Sempre contestando, tinha sérios debates com os
professores Guerino Casassanta e Maurício Murguel so-
bre o Método "Decroly".

O professor de religião, padre Afonso, chamava-
me de "prima do Judas", pois eu não julgava Judas trai-
dor, uma vez que ele fora o eSicolhido para dar o beijo
no Mestre.

Lembremo-nos da passagem bíblica:

.... "Em verdade, vos digo que um de vós me há
de trair.

- Porventura sou eu, Senhor? perguntou cada um.

E Jesus respondeu:

O que mete comigo a mão no prato, esse me
há de trair.

Judas disse:

- Porventura sou eu, Rabi?

- Tu o disseste, continuou Jesus.

E Judas, virando-se para o príncipe dos sacer.
dotes:

O que eu beij ar, é esse. Prendei-o.

E aproximando-se de Jesus, disse:

Eu te saúdo, Rabi. E beij ou-o" .

Logo, concluo: Judas, O predestinado, teria qu~
trair. Se não o fizesse, como ficaria Jesus?
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Peraltice 'Ou Liderança?

PARECE brincadeira, mas eu me lembro do meu
primeiro ato de independência, da primeira manifesta-
ção de autoconfiança.

Foi em S. Vicente de Férrer, aos quatro anos de
idade.

Engoli, sem querer, uma bruta e redonda jabu-
ticaba. De mansinho, sem que ninguém o percebesse.
corri alguns passos e alcancei a casa do médico. dI' .
Gustavo, vizinho e amigo de meus pais.

Assustada, choramingando, fui-lhe dizendo:

- Engoli uma jabuticaba ...

_ Ih, Nair, agora vai nascer um pé de jabutica-
ba dentro de você. Os galhos vão sair de sua boca, um
galhinho em cada olho, um em cada orelha e dois no
nariz. Você vai virar uma j abu ticabeira toda verde e
carregada de frutas pretas.

Eu me assustei, arregalei os olhos e daí em diante
passei a apalpar-me a todo momento para sentir se n
jabuticabeira já começava a soltar seus brotinhos em
cada orifício de meu rosto.

Aos oito anos, j á alfabetizada por minha mãe, in-
ternei-me no Colégio São José, em Campo Belo. Para
mim, que muitas vezes fiquei chorando por ver alunas
vlaJ arem, j á de uniforme, de Cana Verde para lá, foi
uma grande alegria.
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Meus vestidos de mocinha

Não tive a menor dificuldade em adaptar-me; am-
bientei-me logo com o Colégio, com as colegas internan.
aproximei-me amigavelmente dos mestres, conquistei ami-
gas externas.

Hoje sei por que as freiras me entregavam as re-
cém-internadas para eu orientá-las sobre o comportamen-
to: usavam a tática de "entregar a chave ao ladrão", is-
to é, para eu não dar mau exemplo.

É que as freiras ignoravam o meu método "peda-
gógico" e "psicológico" para educá-las: a fossa, o bura-
co fundo e sujo onde elas deveriam ser jogadas se com.
portassem mal.

Aos meus doze ou treze anos, já empregando ape-
nas o poder de persuasão, gostava de arrebanhar, escon-
dida das freiras, as colegas internas para beber água da
mina, fora da cidade.

Gratificante era vê-las felizes.
Minha felicidade misturava-se à delas. Importan-

te saber que confiavam em mim e que se deixavam co-
mandar por uma liderança que despontava. Eu, atre-
vidamente, assumia a responsabilidade para o castigo
inevitável em quarto escuro.

Já vai distante!... O tempo levou-me, dolorosa.
mente, algumas colegas. E outras não as vejo, há anos.
O certo é que, até hoje, gosto de beber água de mina.
Que o digam as colegas de excursão à Cascatinha, em
Araxá, escalada com certa dificuldade por causa das PP.-
dras irregulares e escorregadias, cheias de lodo. Mas
água bebida e saboreada na concha das mãos, água fres-
quinha, transparente, quase musical, quase dançante,
descia um pouco barulhenta, escorregando por entre pe-
dras e ramos, à sombra de árvores esguias e arbustos re.
torcidos. Agua entre musgos de solidão. Líquens de fan-
tasias que o tempo nos devolve. Limos de ternuras que
remontam aos dias que se foram... recompondo momen-
tos, surpresas inesquecíveis, alvíssaras que ainda ressoam
em nossas emoções antigas.
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Era de seda
de cor bonina,
cintura baixa
e bem curtinho .
A fita larga.
flor rococó
com certa faixa
de um laço só.
O outro rosa
entremeado
de muita renda
e muita fita
que me fazia
muito charmosa.
E aquele branco
o de algodão
saia de pregas
e uma jaqueta
à marinheiro
que proVlOcava
muita atenção.
Mais outro, pêssego,
seda lavrada
manga comprida
muito bonito.
que era um chamego.
uma alvorada!
Lembro-me o branco,
de manga longa,
punho de sino
que me vestia
para ir à missa
e balançar
10 "Jô", menino.

De um azulão
que da mamãe
passou pra mim.
Lã no salão
ele brilhava
com a pintura
flor de jasmim.
De outro estampado
de lindas flores
todo rosado,
com pelerine
para os amores.
E do escocês
verde-clarinho
para a mocinha
que conquistava
o camponês.
Eu não me esqueço
de um tal vermelho,
a saia em pontas
e sobrepostas,
desencontradas,
que me orgulhava
no meu espelho.
E o de chitinha
que o namorado
viu-o importado,
dizendo ele
que o tal modelo
no manequim
era alecrim.
Depois comprei,
à prestação,
bonita estola
na "Guanabara".
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Na roupa azul,
muito marinha,
toda frajola
era tão chique
ou muito jeca
pois com a pele,
e desconforto,
acompanhava
o Senhor Morto
na procissão.
Mais um de seda
brilho cristal
muito levinho
de ramos verdes
em bambuzinho.

Mais um vermelho
em poãs brancos
que me deixava
muito faceira,
com meus tamancos.
Cada vestido
é uma lembrança
da meninice,
da juventude
em faceirice
que a gente guarda
bem lã no fundo
do coração.
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Os primeiros namorados

DIZEM que não se esquece o primeiro namorado.

Não tenho saudades do primeiro, nem do segundo,
nem do terceiro, apesar de ser a pessoa mais romântica
do mundo.

No primeiro, interessou-me, francamente, foi seu "pé-
de-anjo" branco, conhecido hoje por quedes ou tênis,
que eu achava um "barato". Freqüentemente, ia à esta-
ção de Cana Verde, levava-me uma flor qualquer. Lem.
bro-me de uma saudade embrulhada em um papel com
o recado: "Amo-te!" Ou uma cruz roxa, de palmo e meio
de comprimento, tosca, para eu ir ao catecismo. Ou mes-
mo uma peteca.

Éramos tão crianças! E eu, encabulada, só o olha-
va de soslaio. Alguém me ensinara, talvez maldosamen.
te, que namorar era ficar olhando para os olhos do ou-
tro, de lado, sem piscar. Se ele estivesse à minha frente,
eu ficava de perfil para olhá-lo com o canto dos olhos.

Que vexame!

* * *
Também não tenho saudades do segundo. Já era

mocinha, treze anos. Foi em Campo Belo, durante meu
internato. Ele era alfaiate e fotógrafo, mais velho uns
cinco ou seis anos.

O interesse em encontrar-me mais freqüentemente
levou-o a filiar-se aos Congregados Marianos: terno bran-
co, fita azul celeste no pescoço e presença certa na igre-
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ja aos domingos e nos passeios do internato às fazendas
vizinhas, j un tamen te com o Colégio.

Aos domingos, em fila dupla, unifonnes de gala.
saia azul-marinho, pregueada, blusa bege e chapéu de
palhinha com abas largas, fita de veludo azul caindo
fartamente pelas costas, sapatos pretos e meias ordiná-
rias, frágeis, serzidas às quintas-feiras em ovo de madei.
ra, passávamos, solenemente, entre as filas laterais dos
rapazes que se postavam para a agenda. Aí, cada uma
tirava aquela "linha" com seu eleito.

. O instinto de aventura me fez, muitas vezes, esca-
lar o biombo de madeira de três metros de altura, que
enclausurava as internas. Deslizava meu corpo, suave-
mente, por ele, alcançava o corredor, a porta da rua e...
faceira e apressada, passava em frente à casa de comér-
cio do namorado, conversávamos um pouco, presentea-
va-me com muitas balas e, assustada, voltava, coração
aos pulos, saltava a janela da rua para a capela e ...
pronto! Sã e salva! Uma breve oração de agradeci-
mento a São José, e... "pernas, para que as quero?".
Ele gostava de mim e eu, das balas.

Num dos passeios a uma fazenda, seu amigo tirou
meu retrato, sem eu saber, ao seu lado.

O que me custou! As freiras souberam e contaram
ao monsenhor Romeu que me chamou à sua casa para
repreender-me. Lembro-me bem: de pé, na soleira da
porta, arranhando com o polegar direito o portal, 0lh08
baixos, lívida de medo, envergonhada, ouvi seus conse-
lhos an:igos, cheios de paternidade .. Depois, abriu o guar.
da-comIda, ofereceu-me uns bolinhos de bacalhau, re-
comendando-me: - "Vai, filha, e finj a, para as freiras.
que você está chorando". Mas ficou-me um trauma: Mon-
senhor deixou-me entender que, pelo fato de eu haver
tirado um retrato com um homem, havia pecado contra
a castidade!

***
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Já em Belo Horizonte, com meus quinze anos com-
pletos, deslumbrei-me e assustei-me com todas as con-
tradições da cidade muito grande para a menina inte-
riorana: bonde, ônibus, aviões, Palácio da Liberdade, ba.
talha de confete, corsos de carros abertos no Carnaval,
outras maravilhas de que, nem em sonho, suspeitava.

Muito magra, muito alta, belo porte, medidas de
"miss", mas complexada pela magreza, mais ou menos bo-
nita. Despertei, não sei por quê, a atenção de um belo
rapaz, doze anos mais velho que eu, simpático, boa fa-
mília, "bom vivant", proprietário de uma baratinha ver-
melha- rara naquela época -, que fez tudo para con-
quistar-me.. Flores, presentes, recados, promessa de com-
pensação às amigas se me "dobrassem". Numa das ten-
tativas, mand0u-me inocentes declarações de amor, em
forma de poema, escritas em duro e grosso papel alma-
ço. Papai viu e, com sua autoridade de pai e "chefe",
quis conhecer seu conteúdo. Eu não só o respeitava. Te-
mia-o tamb{>m. Como ele não admitia namoro naquela
idade - e os versos eram de amor - recusei-me a en.
tregá-los. Daí, quase uma luta corporal. O papel rasgou-
se. Enfiei os p<.>daçosna boca. Meu pai tentava, à for-
ça, apoderar-se deles. E eu, com todas as energias, cer.
rava os dentes e os lábios.

- Engole, boba, dizia minha irmã.

Engolir, como? Uma folha inteira de papel alma-
ço, dura, muito diferente do papel fino, flexível, trans-
parente de hoje.

Nenhum líquido, ao menos, para tentar amaciá-lo.

Afinal, amedrontada, fui retirando da boca os pa-
peIS secos . - pois o susto secara-me a saliva. Meu pai e
minha mãe puseram-se a recompor, sobre a cama e num
trabalho de quebra-cabeça, os escritos da folha. Retirei-
me para chorar em meu quarto. Não mais me falaram
daquilo. Era simples demais para incomodar.
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Parece que esse episódio motivou-me a aceitar seus
galanteios. E isso aconteceu em um chá-dançante no
Grupo Bernardo Monteiro em que eu era uma das
"vendeuses" da mesa dos crisântemos. O pretendente
galã, romântico e estrategicamente, arrematou um lindo
ramalhete e ofereceu-me publicamente. Achei-me, com
isso, na obrigação de capitular.

Namoramos cinco ou seis meses no portão, sob os
olhos de meu pai na j anela o

Não o amei. Mas quando terminamos, ficava um
pouco pensativa quando via a BARATINHA passar ...
a dor extinta voltava a doer o

* * *
Aí, aconteceu o romance mais lindo que se pode

imaginar. Foi quando me apareceu aquele que iria ser
meu marido, o companheiro amigo por trinta e oito anos
e que merece um capítulo à parte. 0'0

46

Aguinaldo

SINTO-ME bloqueada, mas enriquecida. A sur-
presa em plenitude o A carência, exilada. Sinto-me con.
fusa. Não consigo falar sobre Aguinaldo, meu grande
amor. Escrevo, leio, não gosto, rasgo. Reinicio. A mes-
ma coisa, apesar de lembrar-me de tudo. Talvez por
isso, pois as lembranças são muitas e se tumultuam.

Seis de janeiro de mil novecentos e trinta e um. Dia
de Reis.

Parece-me que foi ontem, agora mesmo, tal a for-
te e inesquecível impressão que me deixou naquela visi-
ta inesperada.

Sósia perfeito do gal. Juarez Távora, um dos mais
evidentes políticos do Nordeste do Brasil, à época: alto,
moreno, ombros e peito largos, viril, belo porte, cabe-
los lisos, untados de quina petróleo. Não fossem o Chll-
péu e a bengala, sempre causava a impressão de estar
saindo de um banho saudável, perfumado a sais.

Vi e senti, em seu olhar curioso, que eu, nos meus
quinze anos, mais alta que o comum das mulheres, ca-
belos bastos e negros, largo sorriso deixando aparecer
os bons dentes, vestido róseo de saia godê, para disfar-
çar a magreza, também o impressionara.

- Você é o Aguinaldo. Trouxe-lhe recado da Lu-
cila, sua namorada.

- Há um ano, acredito, época em que brigamos.
Estou só, à procura de alguém. o •
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E lançou-me expressivo olhar, que eu não tentei
entender.

Onze de janeiro. Grande festa no Hipódromo do Pra-
do, a "Tarde de Aviação".

Dependurados em um alpendre da casa de amiga
apreciamos a festa. Ou nos apreciamos?

Foi assim que se iniciou o namoro que durou oit,)
anos de grande lirismo.

Vestibulando, estudante de Medicina - que se re-
belara ao trote -, funcionário da 11.'" C. R., oficial d.')
Exército.

Muito organizado, arranj ava oportunidade par~
tudo. Estudava até tarde para sobrar-lhe tempo de nos
vermos três vezes diárias: no Bar do Ponto, na Av. Afon-
so Pena com Bahia, quando me esperava com um em-
brulhinho: ora uma fruta, ora um doce ou um salgado'
- para complementar minha merenda que, provavel-
mente, desconfiava ser precária. E levava-me, no mesmo
bonde, até à entrada do Colégio Sagrado Coração de Je-
sus, no Bairro dos Funcionários; à tarde, do Colégio a\~
Calafate; e, à noite, em nossa casa, levando-me uma em-
balagem das famosas balas coloridas, com recheios ma-
rasquinos: polpa de cereja ou seu próprio licor. Que
delícia!

Apesar da freqüencia dos encontros, o namoro era
sério, sóbrio, vigiado, mas cheio de poesia ..

Um ano e dez meses de romance. O primeiro bei-
jo. Confesso, mais do que desejado. Indescritível! No
dia seguinte, nem dei conta de ir à aula. Passei-o nn
meio do quintal, assentada em uma pedra, sob o sol es-
caldante, riscando e desenhando a terra com uma vari-
nha. Meu cérebro não conseguia recompor as emoções.
Aliás, eu era toda emoção, toda ternura, toda amor.
Sentia-me enriquerida por aquele afeto.
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Aguinaldo VIaJava duas, três vezes por ano. Ia
visitar a familia, mas seu comportamento era o mesmo,
sempre romântico. Ás vésperas de partir, sem que eu
percebesse, deixava-me uma carta entre as flores da j ar-
dineira, na janela do meu quarto. De Divinópolis ou
Garças, mandava-me a segunda carta, escrita no trem
da Rede Mineira de Viação. E, fosse qual fosse o horá-
rio de chegada em Campo Belo, sua cidade natal, expe-
dia-me a terceira. E assim continuava: trinta dias au-
sente, trinta e três cartas recebidas.

Agora, distante há tantos anos, acode-me a sau-
dade.

Releio as cartas. Daria minha vida para recebê-
las de novo. Impossível! Só possível quando em sonhos.

E sonho, às vezes .. o' até que, de olhos embaçados,
sinto-lhe o vulto másculo, tremendo entre as lágrimas
antigas, e sempre renovadas. o. e presentes.

Aguinaldo e as cartas ficaram presos entre o pran-
to e as lembranças. Vultos de um tempo que não con-
sigo sepultar.
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A cadeira de balanço

lIA em meu quarto uma cadeira de balanço. É
uma antiga cadeira austríaca, trançada em palhinha,
com belos desenhos de madeira arqueada. Levemente
reclinada, no seu todo solene ostenta certa dignidade.
Quase imponente! Um pouco orgulhosa, parece, do papel
que desempenhou.

Nada demais uma cadeira de balanço num quar-
to. Mas não se trata, apenas, de um móvel. Ela palpita,
ela respira, ela tem vida 1 Guarda uma história e muitas
reminiscências ..

Assentada naquela cadeira de balanço, vej o minha
mãe, de cabelos brancos, sempre penteados, até seus oi-
tenta e seis anos, quando nos deixou.

Era uma mulher extraordinária I Não apenas eu,
a filha, quem o diz: mas os parentes, os vizinhos, os
amigos, todos os que a conheceram. Era a mãe de todos.

Não se deixou abater jamais, apesar dos trabalhos,
que foram muitos. Pelo contrário: para cada pessoa ti-
nha sempre uma palavra amiga, de conforto, de fé, de
esperança. Pouco antes de morrer, lembrou-nos que suas
córneas estavam doadas.

Bonita, alegre, um sorriso sempre a aflorar-lhe os
lábios. Olhos profundos, um pouco morteiros mas ex-
pressivos, que quase se fechavam quando ria com von-
tade. Duas pronunciadas covinhas nas faces enfeitavam-
lhe o rosto entre o oval e o quadrado. Espirituosa, ma-
lnãe, daquela cadeira, comandava a casa, recebia seus
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clientes ávidos do seu "milagroso" remédio - como di-
ziam eles - para suas diversas doenças de pele, asma
e bronquite alérgica. Não confiava na bula. Lia-a para
cada doente para melhor explicar o regime rigoroso.
Mamãe curou gerações.

Era admirada e benquista por todos e por tudo.
Como moradora mais antiga, tornou-se também, a pro-
prietária da rua pequenina, de um quarteirão, o pontl)
de referência: "rua da D. Mariquinhas", "moro perto dr
D. Mariquinhas", "em frente à D. Mariquinhas".

Orgulhosa do seu bangalô antigo, sempre reforma-
do, pois ela o tinha como mansão, ali era procurada pa-
ra legalizar uma união, reconciliar casais, aplicar inje-
ções, socorrer um doente, providenciar internamento hos-
pitalar, medir a pressão ..

Dali, de sua cadeira de balanço, saíam ensinamen-
tos, palavras e conceitos, produtos de sua vIvencia, de
sua experiência acumulada. Sabedoria, enfim.

As pessoas bebiam-lhe as palavras, olhos fixos em
seu olhar entre profundo e alegre, em sua fisionomia,
mistura de santidade e carisma, dignidade e amor.

Quando se zangava, sabia ser enérgica.

Mamãe não vivia, apenas, naquela cadeira de ba-
lanço.

Ativa, corajosa, trabalhadora, era vista em sua idade
octogenária como jovial adolescente: ora sobre o telhado,
inspeccionando o trabalho do operário; do outro lado da
rua, fiscalizando o serviço de pintura nas paredes de sua
casa; no jardim, cuidando das rosas; no quintal, plantando
ou colhendo verduras. Era uma flor para seus santos,
uma "catinga de mulata" para a amiga; uma couve para
a vizinha, uma muda de manjericão para outra, balas
para as crianças. Muitas vezes encontrei-a de cócoras,
catando os caramujos que detestava. Jardineira do ca-
rinho.

o descanso era, sempre, em sua cadeira de balanço.
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.Minha mãe era uma mulher evoluída, que sabia rir
das piadas um pouco picantes dos netos adultos e com-
preender os jovens.

Naquela cadeira de balanço, lia os jornais, ouvia
seu rádio e via televisão, atualizando-se sobre os aconte-
cimentos não só locais, como seria natural, mas também
os internacionais. Sabia conversar sobre tudo. Era o "jor-
nal fonado" que, bem cedo, nos anunciava: - "Nair, a
Argentina acaba de invadir as Malvinas; Deus, tentaram
matar o Papa"! "-

Conservou, entretanto, alguns hábitos dd interior,
como o tradicional café para as visitas acompanhado na
mesa modestamente arrumada, mas limpa e farta. Não
tinha preguiça de ir para a cozinha e improvisar os boli-
nhos fritos, passados no açúcar canelado ou suas deli-
ciosas rabanadas para as visitas.

Ao aproximar-se o inverno, assentada na cadeira de
balanço, mamãe arregimentava a família para sua tradi-
cional campanha de cobertores para os pobres: filhos e
netos contribuíam ,com o que podiam para completar a
sua quota, que era a maior, conseguida com o produto
da venda dos jogos de cozinha que confeccionava. E fazia
questão de escolhê-los, pessoalmente, pois queria que
agasalhassem de fato. E era um sem-parar de tOC::lr
campainha: pobre pedindo cobertor. Distribuía dois, três
fardos.

E a novena de Sanl' Ana? Era sagrada. Todo dia
18 de julho, às dezenove horas, sua casa enchia-se de
gente.

Assentada ou em pé frente à cadeira de balanço,
tirou, enquanto pôde, a novena cuj a devoção difundiu no
bairro. Com que entusiasmo comprava imagens da Santa,
embrulhava-as em papel celofane para sortear entre os
presentes!

O altar, carinhosamente forrado com toalha branca,
bordada por ela em "Richelieu" à máquina, forrada de
cor rósea, era completado com flores e velas acesas.
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o "difícil" estava sempre no final: um terço, e não
sei quantos "Pai-Nosso" para todos os presentes, para os
ausentes, para os falecidos, para não sei quem sarar, para
livrar nossos descendentes e amigos de vícios diversos,
para nos livrar de assaltos, de desastres, de doenças con-
tagiosas e incuráveis; orava para ninguém morrer sem os
sacramentos.

Afinal, se Sant'Ana fosse atender a todos os seus
pedidos, todos seríamos saudáveis e a morte não acon-
teceria.

Para terminar, levantava os braços, dava vivas a
Sant'Ana e São José e entoávamos um hino gravado, muito
treinado, ,cantado por todos, mas sempre desafinado.

Doce e mansa, exuberante de fé, retornava à cadei-
ra de balanço para orientar o sorteio das imagens e a
distribuição de balas e biscoitos.

Por tudo isso, essa cadeira me emociona.

Nela, balançando, estão, agora, nossos corações, numa
imorredoura saudade. Saudade inviolável e dolorida, im-
ponderável e silenciosa de D. Mariquinhas.

De sua pobreza honrada, sua gratidão, suas prendas
domésticas.

De suas mãos laboriosas fazendo quitandas antigas,
crochês em sacos alvejados. Manipulando remédios. Aben-
çoando.

Ah! mãe, bendito seja o momento em que me tornei
sua filha.

Sentar-me em sua cadeira de balanço é reivindicar
suas virtudes. Almej ar seus talentos.

A que distância, a que lonjura deles eu estou!

Seu vulto me segue. Sua sombra me acompanha.

Sinto-a nos lírios roxos dos jardins, nas quaresmei-
ras da cidade.

Menos roxos do que a minha saudade ...
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Geraldo

ÉRAMOS três: Aparecida, eu e Geraldo, o caçula.

Da infância de Geraldo, já dtei alguma coisa: em
seus sete anos, na rua, touca de meia prendendo os ca-
belos lisos, vendendo tij elinhas de arroz-doce; perto de
casa, engraxando sapatos com banca de caixote que ele
mesmo fizera; na plataforma da estação, vendendo café
e quitandas feitos por minha mãe. Tudo para somar aos
ganhos do casal para a manutenção dos filhos nos colégios.

O menino foi crescendo, estudando e trabalhando.
Cabelos negros e fartos, sorriso atraente. Belo rapaz. Tinha
muitos amigos e não dispunha de tempo nem havia mo-
tivos para inimigos.

Pelo galã, disputavam as moçoilas. Mas Geraldo,
cedo, apaixonou-se por Rita Diniz, namorada de grupo
escolar, com quem se casou e teve logo uma filhinha: Ana
Maria.

Era feliz, apesar das aperturas financeiras que pro-
curava ,contornar: estudante de Odontologia da Universi-
dade Federal, cursando o CPOR, montou seu modesto con-
sultório - o que era permitido naquele tempo - traba-
lhando em bairro pobre, atendendo a preços módicos.
Quinzenalmente, de bicicleta, percorria o seminário e hos-
pitais à procura de seringas de inj eção para consertar.

Faltando dois meses para formaturas nas duas es-
colas formandos euféricos, fotografias de beca, planos de, .
festas, escolha de paraninfo, homenageados e orador, au(lI-
tório para a colação de grau, missa, música, baile, home-
nagem póstuma aos colegas e mestres falecidos, Geraldo,
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em plena sala de aula, surpreende a todos com um san-
gramento entre os dentes, resultando em forte hemorragia
gengival, agravada pela extração de um dente, feita por
ele próprio, uma vez que os professores se recusaram a
fazê-la, dentes dos riscos possíveis ao caso.

Daí em diante, consternação geral, pois o diagnós-
tico foi fulminante: leucemia linfática. Prognóstico para
dois meses de vida.

Família, colegas, professores e amigos inconforma-
dos. Era como o mundo desabando sobre a cabeça de
todos.

Tomando ,conhecimento de sua doença, falou ao mé-
dico:

- "Doutor, sou moço, sou forte, casado e tenho uma
filhinha. Preciso conhecer meu prognóstico, pois tenho
negócios a organizar".

O médico mandou levá-lo à biblioteca do Hospital
Militar e rodeou-o de tratados sobre a doença. Leu em
um deles: "desgraçado o portador desta doença. É um
condenado à morte, com a diferença de que não há um
juiz para julgar e nem um réu para ser julgado".

Apesar das dificuldades financeiras, Geraldo teve o
tratamento necessário: colegas e professores se revezaram
em doações de sangue, cuj as transfusões eram em dias
alternados. Entre seus amigos, destacavam-se Adolfo Diz
Ventura e Geraldo Grossi, colegas dele desde o curso pri-
mário.

Ambos marcaram presença neste episódio triste:
Adolfo foi o primeiro e o último a doar sangue e Geraldo
Grossi, o orador à beira do túmulo, cumprindo a progra-
mação de formatura, cujo discurso ainda guardo em meu
acervo, quando ele disse, emocionado, da homenagem sin-
cera, de ,coração, que lhe traziam ao ensejo da forniatura
que Geraldo não logrou atingir.

Grossi falou da perturbação da mente de todos pela
rapidez com que tudo se consumou. Da ilusão que pro-
curaram alimentar de que ele voltaria para fruir, com os
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colegas, as justas alegrias da formatura, para col~er os
frutos cujas árvores ninguém, como ele, soube cultIvar.

Mas, caindo na realidade, viam que ele se f~ra,
realmente, deixando-nos a lição de ser bom e de ser amIgo.
Soube sofrer e, por isso, deve ser bonito o seu sono eterno.

Foi emocionante quando Grossi lembrou a luta, com~
herói contra os obstáculos que lhe atravessaram o canu-
nho, 'da coragem indômita face aos embaraços da vida,
mas que a todos logrou vencer galhardamente. E quando,
afinal ele estendia, ansiosamente, os braços para 1colher os
louro; da batalha árdua, a morte ceifa, violentamente,
aquela jovem vida promissora.

Geraldo partiu, como tantos outros Geraldos par-
tem ... Após esta partida, todos permanecem perfeitos. É

a morte santificando, purificando.
Mas Geraldo era mesmo bom. E se aperfeiçoou

através do sofrimento que a enfermidade lhe proporcionou.
Parecia uma estátua olímpica. Nosso príncipe, Geraldo!

Os olhos fulguravam mais através das olheiras acen-
tuadas e da palidez, mas, nos lábios, levou o sorriso de
vitória.

Às vezes, um súbito clarão em suas pupilas e um
leve rubor nas faces, como "a febre das geleiras diante
das auroras boreais". Transitória l

Geraldo, lentamente, foi apagando e acendendo, em
nós, uma saudade que, até hoje, depois de tantos anos,
não se cansa de doer.

É que lutara tanto, e tanto se sacrificara para partir,
exatamente no momento em que tudo seria compensação
do sonho realizado.

Geraldo foi, por muito tempo, nossa cantiga de ex-
trema solidão.

Luz que até hoje nos iluminou porque, sem ele,
fumo e névoa invadiram nossos ,caminhos.

Geraldo é uma saudade em nossas vidas. Uma luz
que não se apagou.
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Aparecida

LEMBRO-ME de Aparecida, minha única irmã, mais
moça que eu, quando se internou no curso primário do
Colégio São José, em Campo Belo.

Já alfabeti7ada por minha mãe à luz de lampião,
numa cartilha pequena, de papel bege, ordinário, áspero
- a mesma em que estudei com letras grandes, em
negrito: a- e - i - o - u.

v - a = Va; V - e Ve; uva; ave

A ave vê o ovo.

Silenciosa, sisuda, segurando a saia de mamãe, amas-
sando ao colo e mordendo a boneca, olhos redondos, gran-
des e arregalados, sempre alheia às instruções da irmã
superiora.

Logo foi introduzida à sala de estudos. Sinal para
o chá, pão alemão.

Colocadas em fila, fizemos ligeira prece e, ao meu
lado, duas a duas, em absoluto silêncio, só quebrado pelas
pisadas na escada de madeira, subimos para o dormitório:
camas enfileiradas, um porta-camisola bordado em ver-
melho, um criado mudo, uma pequena bacia com água,
o sabonete e copo com a escova de dentes.

Tudo isso a assustava.

No dia seguinte, acordada bem cedo com o tilintar
do sino, de uniforme e chapéu, íamos à missa na matriz
da cidade.
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Era uma tragédia para Aparecida dar cabo do feijão.
Misturava-lhe muita farinha, para escondê-lo no bolso, no
peito oculto pela blusa, para jogá-lo fora, pois era proibido
deixar comida no prato.

Preguiçosa para trabalhos manuais, passava o ano
"bordando" uma toalha enorme e a mais trabalhosa de
todas. Aliás, "enrolando", pois o bordado, manuseado o
ano inteiro, tornou-se encardido e sempre inacabado.

Em cada periodo de férias, era aquela peleja: Apa-
recida, chorando, recusava-se a voltar ao internato.

Lembro-me, também, de uma passagem interessante
no colégio: os banheiros, em número de oito, eram sepa-
rados por meia parede e uma cortina servia de porta para
cada um. O banho tinha que ser de camisola. A freira,
andando pelo corredor, de vez em quando fiscalizava se
a menina estava vestida. Foi assim que a apanhou toman-
do banho completamente nua. Disse a Irmã: - Aparecida,
vou contar à Superiora que você está tomando banho sem
roupa.

- E eu vou contar ao Monsenhor que a senhora
está me olhando tomar banho.

A freira não contou!

Crescendo, bonita, cabelos negros e lisos, olhos pa-
recendo sempre espantados, cintura muito fina, logo se
revelou grande namoradeira. E sua estréia não foi nada
mais, nada menos, que um jovem e belo seminarista.

Vindo para a Capital, matriculando-se no Colégio
Sagrado Coração de Jesus e depois no Instituto de Edu-
cação, encontrou-se como "uma mosca no mel". Não per-
dia tempo: a cada momento, um namorado ananjado no
"Bar do Ponto" ou nas horas dançantes do DCE, União
dos Estudantes ou Clube Belo Horizonte: Francisco França
Jr:; Olinto Ottoni, Geraldo Starling, José Geraldo Faria,
HélioVaz de 'Melo, Vicente Paraíso e não sei mais quan-
tos. Freqüentemente, namorava dois de uma vez.
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Leve e graciosa dançarina, sumia num salão de baile,
protelando a saída. Chegando em casa, tarde da noite,
lembrava-se da prova que teria no dia seguinte: - Ih, _só
sei três pontos. Deus há de ajudar que caia um deles.
E caía ...

Recusou pedido de casamento e, COm vinte e dois
anos, apaixonou-se por um charnlOso viúvo cinqüentão,
com sete filhos - a primogênita mais velha que ela -
com o qual se casou e viveu muito feliz, numa verdadeira
convivência amiga ,com os sete enteados, quase todos mais
ou menos de sua idade.

Casamo-nos com um dia de diferença, com o mesmo
vestido, o mesmo véu e grinalda, e nossa lua-de-mel foi
no mesmo hotel no Rio de Janeiro.

Aparecida era interessante: seus minguados venci-
mentos de professora não esquentavam a bolsa: recebia-os,
comprava imediatamente um tecido para roupa nova.
Um vestido novo - sempre um metro a mais por conta
dos estragos - cortava-o sem molde, sem medidas e sem
feitio, sobre os joelhos, confeccionava-o e, em duas horas,
j á o vestia para encontrar-se com o namorado da época.
Debaixo do colchão, escondia os retalhos grandes, danifi-
cados. No mês seguinte, tudo se repetia. Só o tecido era
de outra cor. Mesmo feitio e retalhos estragados sob o
colchão.

Supermãe, superavó, compreensiva e muito humana,
amiga leal de seus amigos, prestativa, andarilha, fé ina-
balável em Deus e em todos os santos, Aparecida só admitia
doença grave e a morte depois de consumadas: o médico
está sempre "enganado" no seu diagnóstico e, "para Deus,
nada é impossível."

Conceição Aparecida - seu verdadeiro nome - por
tudo isso que é e pela sua religiosidade, pelo seu espírito
solidário - quase santidade - lembra em muito a nossa
mãe.
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É amada por todos que com ela convivem, querida
pelos netos. Uma criança entre os pequenos e uma jovem
entre os adolescentes.

Uma pessoa fora-de-série, pela grandeza do coração.
Uma dignidade magnífica.

Uma postura perfeita diante da vida. Alguém que
nos inspira a confiar nos semelhantes.

Recentemente desaparecida, não mais convive entre
os vivos.

Deu preferência aos anjos, deixando-nos muito en-
ciumados.
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Minhas primeiras lideranças

NO COLÉGIO Sagrado Coração de Jesus, fui sur-
preendida pela reforma de ensino.

A Matemática, que me dera distinção - nota dez -
no exame final do 1.9 ano normal, em Campo Belo, passou
para o 2'1. ano.

Éramos três as prejudicadas, todas transferidas.

No final, nós três estávamos carentes de média, pois
a mestra não a,ceitava as soluções de problemas fora do
seu processo de raciocínio.

Faltava-nos, por isso, solução para o caso. O mínimo
que nos poderia acontecer seria a 2.' época. E isto empa-
nava a alegria do término do curso. Recorri ao secretário
de Educação, dI'. Noraldino Lima. Sozinha e Deus, solicitei
audiência, sendo atendida.

Aos dezesseis anos, apenas, consegui justiça pela n11-
nha coragem.

Valeu-nos um ofício do secretário, que levei em mãos
à diretora do colégio, uma austera freira alemã, isentando
as três alunas do exame final, pois já o havíamos prestado
anteriormente.

Narrando este fato, o faço para evocar minha ju-
ventude alegre, arroj ada e irrequieta, em meu passado
saudoso, em idos antigos.

Foi aqui em Belo Horizonte, neste solo bom, neste
chão fecundo, que finquei meus pés para o futuro. Iniciei
os passos para caminhadas. Foi aqui, em Belo Horizonte,
que aconteceram os fatos mais palpitantes de minha vida.
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Desta eleição, resultaram fatos importantes que mUl-
to motivaram meu comportamento no futuro.

A eternamente viva Helena Antipoff, professora de
Psicologia, valorizou muito aquela eleição unânime de
última hora e, com seus elogios e estimulos, fez-me segura
e confiante, impulsionando-me para vitórias futuras na
área de liderança.

Pensei: "Se D. Helena me valoriza, é porque posso
prosseguir" .

E daí, a autoconfiança.

Marieta Leite, igualmente de saudosa memona, con-
cedeu-me nota máxima em sua matéria, considerando
aquele pleito unânime e vitorioso como liderança inata,
natural e autêntica.

Tudo isso aconteceu no período lírico de Belo Hori-
zonte, minha terra de adoção.

Com o diploma do "Curso de Aperfeiçoamento Peda-
gógico", verifkamos, pesarosas, que seis colegas de turma
não tinham direito ao diploma nem à repetência, vedada
pelo rigoroso e autoritário regimento interno da escola.

Já estava formada e nada mais tinha com o curso
nem com o Conselho.

Mas não importava!

Iniciei um trabalho intenso junto ao secretário de
Educação, dI'. Cristiano Machado, para que nossas colegas
tivessem nova oportunidade.

Foi um trabalho consciente em que nos defrontá-
Yamos numa batalha desigual: de um lado, a diretoria
que se opunha; do outro, eu, sozinha, teimosa, obstinada,
na defesa de meu ideal de dar novas oportunidades às
colegas.

Afinal, o governador publicou portaria no órgão
Oficial, "l\Iinas Gerais", abaixando o conjunto, permitindo
às companheiras novos exames, o que lhes possibilitou o
término do curso.

por con-
cargo em

Gerais, per-

Terminado o Curso Normal, fui lecionar,
curso, no Grupo Escolar Caetano Azeredo,
que, com as demais companheiras em Minas
manecemos por nove anos, como estagiárias.

Fui colega de dez brilhantes professoras gaúchas, ha-
vendo uma delas se candidatado à presidência do Conselho
de Administração Escolar, órgão que ligava alunos e mes-
tres.

Sabendo que o ministro da Educação, dI'. Gustavo
Capanema, daria audiências no Grande Hotel, onde se
hospedara, para lá me dirigi, pedindo-lhe seu interesse
junto ao dI'. Benedito Valadares, então presidente do Es~
ta do, no sentido de que ele publicasse as nomeações.

Dias depois, recebi atencioso telegrama, prometendo
publicação rápida dos atos, o que, de fato, aconteceu!

Também por concurso, ingressei na famosa Escola
de Aperfeiçoamento Pedagógico, a única, no gênero, na
América do Sul.

As coisas mais emocionantes, vej amos:

Estado Novo.

Governo Benedito Valadares.

Ditadura. Ninguém reclamava nada!

Mas Belo Horizonte me inspirava.

E fui em fren te !

A última hora, e sem prévia consulta, fui lançada
candidata de oposição.

Encontrava-me de luto recente pelo falecimento de
meu irmão, o nosso queddo Geraldo, e ,com filho recém-
nascido.

Por isso, a candidatura não me interessava.

Houve a eleição. Apenas não recebi o voto da con-
corrente.
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Por essa realização, nomeou-me orientadora do Grupo
Escolar Barão do Rio Branco, como prêmio ao meu espí-
rito "salvacionista", segundo ele. Esse grupo, àquela época,
sendo o primeiro fundado na capital, era o melhor, o
modelo, o padrão, para onde só eram designados orienta-
doras de notável experiência. Apesar de tímida e assustada,
lutei por conduzir-me à altura do mesmo.

As coisas iam acontecendo ... abastecendo-me o curri-
culo.

Tudo em Belo Horizonte! ...

Tiro pela culatra

NUM dia letivo qualquer, nós, alunas do meu colé-
gio, no Bar do Ponto, na Av. Afonso Pena com Bahia,
esperávamos o bonde que nos conduziria à rotina escolar
em nossa Capital.

Havia um burburinho diferente por todo lado: aglo-
meração, entusiasmo e alegria que me contagiaram. Inda-
guei. E soube que representações de todas as escolas se
dirigiam à Estação Ferroviária onde, dentro de alguns
momentos, chegaria o ministro da Educação, dI'. ,Vashing-
ton Pires.

Certifiquei-me. Eram, mesmo, delegações estudantis,
em uniforme de gala, todas vibrando.

O centro da cidade estava em festa. Foguetes. :M:ú-
sica. Bandeirolas.

Vibravam-me, também, as emoções.

Apreensiva, constatei: meu colégio não estava ali.
Com certeza as freiras não tinham tomado conhecimento
do fato. Naturalmente o ignoravam. E meu Colégio, tradi-
cional, não poderia ficar de fora, esquecido. Omisso.

Apressei as providências. Ali mesmo, assumi a res-
ponsabilidade. Agi rápido, à revelia das freiras, rumando
com as colegas - eu à frente representando aquele
educandário. Chefiando a turma.

Apresentei, orgulhosa, n comissão ao ministro; aper-
tei-lhe as mãos, em U'.:lmedas religiosas "Servas do Espírito
Santo" e do meu colégio.
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E partimos, atrasadas, mas eufóricas - para as
aulas, certas de havermos praticado uma boa ação. Um ato
meritório, digno de nota especial na matéria Educação
Moral e Cívica. Que desaponto! As freiras haviam se
omitido, conscientes, porque o ministro era um ateu, fato
grave àquela época.

Como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes,
inocentei minhas colegas. Libertei-as da culpa e ofereci,
como sempre, o pescoço à forca, as mãos à palmatória.

Não me enforcaram Nem me flagelaram. Mas ganhei
um enorme e chamativo ZERO em comportamento, escrito
em cartoli.na, em letras garrafais e pregado à parede, bem
atrás da cátedra das mestras: "Marta Nair Maia - com-
portamento: "ZERO".

Confundiram - como costumam confundir os pro-
fessores, até hoje, LIDERANÇA com PERALTICE.

Disso me restam as atitudes corajosas, como se aven-
tureiras fossem, daquele temperamento irrequieto, hoje in-
terpretado como liderança precoce.
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A vida e o sonho

MUDEI-ME do arraial de Cana Verde, como já
contei, para a metrópole Belo Horizonte!

Tornei-me adulta, cheguei à maturidade, formei-me,
constituí família.

Os anos foram passando. Muito tempo. E eu não
mais voltei ali, apesar das agradáveis recordações, princi-
palmente das boas amizades que meus pais lá deixaram
e da MONTANHA, ao pé da qual estava fincada a esta-
ção ferroviária, anexa à nossa residência e onde meu pai
era chefe. Impressão de menina que me não saía da
cabeça.

Faltou-me oportunidade. E esta apareceu um dia:
viaj ando de kombi para Campo Belo, aonde ia para um
compromisso em sociedade, forcei o desvio da estrada
municipal que a limitava, entramos por uma vicinal e,
emocionada, cheia de saudades e romantismo, -cheguei à
cidade. Percorri o centro. Tudo diferente: ruas iCom cal-
çamento, bonitas casas perfiladas com as antigas, linda
praça. Observei as pessoas conversando às portas das
casas comerciais. Abordei-as, perguntando-Ihes sobre gente
de nossa época, mais para ouvir suas vozes. Surpreendi-me
com a urbanização da pequenina cidade, que pouco lem-
brava o antigo arraial.

Inutilmente, procurei pelo antigo hotel no sobrado
da esquina e pela casinha pobre à entrada de Cana Verde.

Sua proprietária, a Donana, se não me falha a me-
mória, era uma senhora simples, ,com um grande papo
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dependurado. Um bócio cm .nódulos de difcrcntcs tama-
nhos com os quais ela não se preocupava. Aliás, era
comum pessoas papudas no lugar, dizem que pelo fato
de cstar o arraial em rcgião calcárea, além da prcscnça
de barbeiros infetados.

Era ali, naquela casinha hospitaleira, que laváva-
mos os pés sujos da estrada de terra poeirenta, em bacia
com água limpinha e sabão preto de soda, feito em casa.
Trocávamos as sandálias ou chinelos por sapatos mais
bonitos, sapatos de se ver Deus, para chegarmos ao arraial.

Infelizmente, não ideniifiquei o chalczinho caiado
de hranco, com duas pequenas janelas na frente, porta
lateral com um degrau de pedra rústica, pés de arruda
e um chifre de boi em cima para afastar os males. Casa
de chão batido, telhas velhas servindo de teto, deixando
vazar estrelas, sóis e luas pelas frestas aparentes. Bancos
toscos para sentar na vivenda poética rodeada por um
jardim de hortaliças entre flores variadas, bem ao gosto
de sua dona: cravinas, beijos, dálias c crisandálias; couve,
girassóis, rosas simples c miudinhas; malva, brinco-de-
rainha, pimenta, crista-de-galo, jiló e plantas mcdicinais.
Tudo tão limpo, tão fresquinho, principalmcnte a água
de beber, tirada com uma caneca artesanal de lata e
servida na pequena cuia. Tudo silvestre, pastoril, quase
rural.

Mas eu queria, mesmo, era rever a ,MONTANHA
que tanto me impressionara em criança.

Orgulhosa e impaciente, para lá nos dirigimos: éU,

Aguinaldo e filhos. Ansiava por mostrá-la de perto.

Aí, sim, a triste decepção! Ou havia eu crescido
muito em altura ou a MONTANHA havia se minrruadob ,

transformando-se em uma bela serra com muitos a tra-
tivos.

Meus filhos, crianças e adolescentes, logo a identifi-
caram como um monte que, na realidade, o era. Riram
de mim.
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Constrangida, sorriso sem graça, procurei justificar
como fantasia e com a lci da relatividade: o conceito da
mcnina da roça, naqucle tcmpo, e as crianças da cidade
grande, anos depois. No crescendo da decepção da mon-
tanha, mistificação de ,criança, valeu a surprcsa com o
desenvolvimento da cidade.

Em janeiro de 198G, regressando dc minha viagem
de núpcias do segundo casamcnto, quis rever Cana Verde
e apresentá-la ao meu marido. Percorremos a cidade.
£, num milagre de sensibilidade e de saudosa emoção,
consegui revê-la com olhos daquela menina-moça do tempo
em que ali morei. A mesma emoção tomou conta da mu-
lher dc 70 anos, ainda adolescente em seu romantismo.

O carro rodava devagarinho. Perguntei por Hosana,
Gcralda, Marília, Otaviano, Nenê, minha madrinha Chica,
a moça bonita de grandc pinta na face, e ninguém me
deu notícia de ninguém.

Parece que reconheci o hotel, apenas.
Descemos para a estaçãozinha. A saudade fazia-me

vibrar o coração. Não vi o curtume nem a casa do sr.
Chiquinho Corrêa; não vi, também, a casa da familia
miserável do Ginico, bem debaixo da serra. Mas vi a casa
do Chico Anastácio, quc me pareceu muito menor e muito
mais perLo da cstação. Desci do carro. Subi a plataforma.
Tudo abandonado. Não mais existe o saguão, a passagem
que dava saída para os fundos. No quintal, a antiga cis-
terna, uns vasos de flores que mostravam vida, as linhas
que pareciam abandonadas sobre os dormentes velhos e o
monte bonito, tão verdc, que não saiu do lugar.

Em minha imaginação, revi meu pai recebendo e
despachando os trens; minha mãe, bonita, nós duas me-
ninas na j anela e mcu irmãozinho Geraldo vendendo café
na plataforma. As lágrimas correram-me pela facc e me
calei de saudades, numa ternura que passei a todos.

Naquele momento, eu cra só coração, com saudades
do sereno, da Icatinga de mulata, do alecrim, das minas
dágua da serra e das andorinhas nos fios.
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A casa

TENHO saudades de minha casa grande.
Arejada, clara, alegre.
Um quintal com muitas árvores.
Era bom vê-lo do alto do sobrado pela j anela dos

fundos.
Hepousante ver o acender das luzes do bairro em

frente. E o vermelhão arroxeado do pôr-do-sol.
Edificante ver voeê, Aguinaldo, sob um chapelão

de palha, sem camisa, suado, a subir, lentamente, os trinta
degraus do fundo, com uma cesta de arame trançado,
eolorida de frutas do pomar.

Aquilo representava vida, pois foi você quem as
plantou; entre outras, as jabuticabeiras, a serigüela (fruta
do Norte), ambas tão preguiçosas no seu desenvolvimento.
Ah, meu querido, que falta você mc faz!

E as margaridas eor-de-ouro e os cravos silvestres,
convivendo, numa irmandade sublime, com as couves e
taiobas. Essa belcza, entre o capim, formava um extenso
tapete auriverde.

Dali da janela, eu me quedava, vendo os filhos tra-
vessos "plantando" as galinhas e pintainhos no monte de
areia úmida, ou correndo atrás dos gatos - pohres víti-
mas das experiências dos pequenos "cientistas".

Mas, sem que eu percebesse, tudo foi se acabando.
A casa se esvaziando, tornando-sc cada vez maior.

Casou-se o primogênito, depois o outro, mais outro, a
moça, o caçula.
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Ficalnos 110' s <IOl'S, so' no's 101'< s, como começamos:
você e eu. Por pouco tempo.

E veio o dia em que você, Aguinaldo, também me
deixou, indo para muito longe, sem passaporte de volta.

Eu fiquci só. E tudo sofreu. Tudo chorou. Até o
telhado, sempre perfeito, trincara e a chuva, vazando a
lage, descia pelas paredes, como pranto ,copioso por sua
ausência.

As plantas ressentiram-se e deixaram de dar flores
e frutos.

Ou fora eu que não dera conta delas? ..

Já não havia aquelas riscas luminosas em desenhos
geo~étricos, penetrando pelas frestas de portas e janelas,
enfeItando as paredes e o chão dc nossa casa. O sol desa-
pareceu ou fui eu quem não mais dera conta dele? ..

O silêncio tTcsceu. E me incomodava.

Nem o rumor, antes ensurdecedor, dos carros da
rua, era percebido.

A casa, tão barulhenta, tão grande, tão clara, tão
querida não mais me ,cabia.

O medo a poderou-se de mim.

Faltava-me você, o companheiro que, mesmo doente,
me infundia confiança.

Levantei o muro. Coloquei tranca nas portas, mas
continuava só, triste, com medo. Revesti-me de uma cou-
raça da qual não me julgava capaz. E tornei-me forte
para tranqüilizar meus filhos.

Não mais continuei ali. Mudei-me!

Mudei-me para um apartamento pequeno e acon-
chegante, mas sem os frutos e as flores silvestres. Sem você
principalmente. '

Muito frio no inverno; muito quente no verão. Pouco
sol, pouca luz em relação à casa.
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Por isso, talvez, me encante o pé de hibisco que a
Prefeitura plantou em frente à j anela do quarto. É um
ramalhete a enfeitar-me a casa, que já não é lar. Aquelas
flores me alegram a vista. De dentro, vejo o ramalhete a
querer entrar pela janela. Ambiciosamente, temo que ele
cresça, suba e vá enfeitar, apenas, o apartamento de cima.

E as cortinas, por isso, permanecem abertas.

Preciso ver as flores que mc fazem vibrar o coração,
que me alimentam a alma.

Esse milagre do asfalto me fez voltar ao passado,
vendo você, vitorioso com a cesta de arame, cheia das
coloridas frutas e flores do nosso pomar.

E, num outro milagre, o da memória, me beija,
suado, de camisa aberta ao peito, fazendo meu aparta-
mento, nessas horas de beleza Ímpar, tornar-se, de novo,
a casa grande, arejada, clara e alegre.

Um lar novamente.

Milagre de Aguinaldo!

Por que não dizer milagre de amor?
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Aguinaldo, o pai

NÃO gosto de debruçar-me sobre o passado.

Não gosto mesmo. Mas, às vezes, num comentário
de família, lembranças vão surgindo. E, com elas, a sau-
dade, a gratidão, o carinho e um pouco de pesar pelo que
se deixou de fazer ou que não se fez bem para uma pes-
soa nossa que já se foi. Um sentimento de autoculpa.
Hefiro-me ao Aguinaldo.

Um dia desses, ao redor da mesa de almoço, meus
filhos e eu ,começamos a recordar, com admiração, daquele
pai por inteiro à moda do tempo. Um pai muito especial.

Em seu jeito, muito dele, de ser carinhoso: assis-
tente, orientador, presente, coruj a enquanto os filhos eram
crianças. Fechado, austero, enérgico e até bravo, quando
davam algum trabalho na adolescência.

Aos sábados, domingos e feriados, levava a penca
de filhos, ,cada vez aumentando mais, para passear no
parque, no zoológico, a malinês no Cinc Brasil, a Cil'COSe
outras <TIversões.

Eu não ia j unto, pensando que estava certa ao ficar
em casa para preparar, pessoalmente, um almoço mais
sofisticado, consertar uma roupa, colocar as coisas em dia
para compensar minha ausência no trabalho doméstico du-
rante a semana. Voltava com a revista "Tico-Tico", "Era
uma vez", revistas em quadrinhos e as tradicionais balas
de frutas coloridas. Para mim, frutas diferentes, umas
flores, ou um doce para sobremesa. Aguinaldo era um au-
têntico e nobre cavalheiro. Um magnífico marido.
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T •
..•amaIS eu ou a emprcgada fizemos o café da manhã.

I~to cm trinta e oito anos de casados. Aguinaldo fora mi-
1Jtar do Exército e habituou-se a levantar-se às cinco horas.
Manso e educadamente, pé ante pé, para não me acordar
em silêncio, cerrava as cortinas para fazer o quarto mai~
escuro, cuidava-se e fazia o café para tomá-lo bem cedo e
l"on~o dizem no inlerior, fazer a boca-de-pito. Usou, POl:
mUltas .anos, o cigarro de palha com fumo de rolo picado
e amacIado com o canivete, tudo com muito zelo e ternura.
Era um homem do antemanhã.

Diferente de mim. Eu, agitada, extrovertida, sempre
~om pressa. Ele, lento, calmo, sóbrio, meticuloso, discreto,
IIltr.overtido. Não dava trahalho nenhum. Independente. La-
borIOso. Mas, como dizia, quando acabava de arrumar tudo
j á era~l seis e meia, sete horas. Dava gosto ver: par~
cada filho um copo de café com leite, ou nescau, ou toddy
ou chocolate. Farta fatia de pão serrado com capricho
n~ant~iga de um lado e de outro, cortado em cubos, propor~
clOnaIs,. cad~ qual coberto por um quadrado de queijo.
Para num, D-lIldano leito, a mesma mordomia. A diferença
era que o meu café ia em bandeja forrada com guarda-
napo ou paninho bordado, arrumada, na véspera, pela
empregada.

O abacate era preparado segundo o gosto de cada
filho: com limão, sem limão, amassado com o garfo, cor-
tado em pedaços pequenos ou mais graúdos.

A laranj a parecia descascada por essas maquininhas
dos laranj eiras de rua: com a faca muito amolada, dava
pequenos c rápidos cortes na casca, de dentro para fora,
sem ferir um nada. O mais importante era a fila furada
pelos maiores, à espera da sua com a tampa em forma
de caprichado cone.

Ao voltar do serviço, havia sempre o tradicional
saquinho de balas de frutas coloridas. Às vezes figurinhas
para coleções.
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Nas noites da semana, enquanto eu dirigia meu gru-
po escolar noturno, Aguinaldo rodeava-se da criançada já
acomodada, ávida das estórias peraltas que ele inventava,
no quarto grande, com quatro camas iguais. Sandra, a
única e querida filha, no seu colo ou no canto de algum
irmão, era levada dormindo para os seus aposentos. Aos sá-
bados e domingos, essa tarefa cabia a mim: contava-lhes
estórias de Andersen, de Monteiro Lobato, da Carochinha.
de Perrault ou Grimm.

Para Aguinaldo, a tarefa era mais difícil porque ti-
nha que repetir as estórias imaginadas. Não perdoavam uma
omissão ou retórica modificada. Cobravam. E elas próprias
as corrigiam.

Essas lembranças lindas ficaram gravadas ,com gran-
de saudade. Mas Aguinaldo não foi sempre essa doçura.
À medida que os meninos iam crescendo e dando preo-
cupaçõcs, ele ia se calando. Fechava-se. Parecia solitário,
melancólico, pensativo, sorumbático.

Não era de diálogo. Lembro-me de passagens humo-
rísticas: nossa casa antiga só contava com uma instalação
sanitária e a da empregada, como se usava antigamente.
É fácil imaginar a confusão que dava porque ali era o
gabinete de leitura dos quatro filhos homens. Outra falta
que ele não perdoava: sentar-se e colocar os pés sobre a
mesa da sala de visitas, mau hábito de um deles. Agui-
naldo índignava-se e dizia: - "Vocês me pagam. Quando
se casarem, vou às suas casas, ficarei o tcmpo que quiser
nas instalações e não respeitarei a mesa da sala, seja ela
de que estilo for".

Bem, casou-se o "tal" e convidou-nos logo para um
almoço. Não deu outra: o recém-casado colocou, carinhosa
e brejeiramente, os pés do pai, calçados, sobre a mesa de
vidro. Levou-o para ver o apartamento e, chegando às
instalações, mostrou-lhe um monte de revistas sobre uma
banqueta, dizendo-lhe: - "Papai, quando o senhor quiser
usá-las, fique à vontade, o tempo que desej ar. Aqui estão
as revistas para se divertir. Vai ver como é bom".
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Com o casamenlo de cada um, ludo se modificava:
alegre, bem-humorado, amigo dos fi 11:os como quando em
crianças, dialogando, rindo das piadas, jogando buraco.
Essa é a recordação viva que guardo dele, o pai por inteiro,
naquela fase de nossa vida.

Do fundo vazio do tempo e de denlro de cada
coração, ele retorna. Seu vulto vai crescendo... sua figura
máscula Se impõe, sua voz aconselha e acaricia... pa-
triarca da bondade e do amor.

De repente, certa névoa envolve-nos os olhos.

E nos surpreendemos: estamos chorando!
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A irresponsabilidade

LEIO, vejo, ouço e me sensibilizo pela campanha de
doação de sangue. Tenho impulsos de doar o meu - o
que já fiz algumas vezes no passado - mas, em minha
idade e com problemas de saúde, torna-se impossível.
Contento-me em já haver doado as córneas. Quando não
mais estiver aqui, continuarei enxergando. Isto me grati-
fica.

Lembro-me do encontro de família e de mais uma
passagem de nossos filhos.

Adolescente de quatorze a quinze anos, forte e sau-
dável, começou a preocupar-nos - a mim e ao meu ma-
rido - pela palidez das faces, olheiras profundas e grande
abatiment() aparente.

- O que você tem, meu filho? Sente-se doente?
O que anda fazendo, chegando tarde, mal estudando, sem-
pre acompanhado de tantos amigos, alguns dos quais nem
conhecemos?

- Onde está arranjando dinheiro para cinema, si-
nuca, jogo de futebol, para suas andanças, se você não
está trabalhando, se a mesada está suspensa até que nos
traga um boletim satisfatório? Diga, de onde está vindo
este dinheiro?

- Daqui, Ó, graças ao meu sangue. Não preciso de
dinheiro de ninguém. O meu sangue me dá, tá bom? Estou
vendendo o meu sangue, nos disse ele, batendo com força
a mão direita espalmada sobre o braço esquerdo, bem donde
se retira o sangue para exames ou transfusões. Suas na-
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rinas - dilatadas, sinal característico de raiva -, con-
firmavam a confissão que nos deixou atônitos e pensativos:
Quais os responsáveis? Ele, um menor, uma criança ou
o banco de sangue? Pensei eu.

Dissemos-lhe, ,com carinho, do perigo que estava
correndo e se expondo a outros; da falta de responsabili-
dade dos que abusavam de sua juventude, comprando-lhe
o sangue quase diariamente, mesmo porque ele, nessa
época, era portador de esquistossomose.

Mas, infelizmente, o problema perdura. Por isso,
a aids, a hepatite, a sífilis, a doença de Chagas e outras
moléstias infecto-contagiosas continuam sendo dissemínadas.

Depois de adulto e curado, ele o faz graciosamente,
porque é bom para seus semelhantes.
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As aparências enganam

DIZEM que "precisamos ser e parecer que somos".
Também penso assim, apesar de algumas pessoas acharem
que se deve, apenas, estar bem com a consciência, pouco
importando o conceito dos outros.

Daquela reunião ao redor da mesa, em reminiscên-
cias familiares, lembramo-nos, entre outras, de uma bas-
tante "comprometedora" para mim.

O filho, já com seus 20 anos, de terno azul-marinho
contrastando com sua tez dourada, gravata de nó bem-feito
completando sua elegância viril, pediu a chave da kombi,
avisando-me: - "Mamãe, vou a um casamento com Inês,
a namorada. Fale com papai que chegarei mais tarde".

Beijou-me e, como de costume, fui para a janela
vê-lo partir, acompanhando, enternecida, o carro pela rua
afora.

A medida que a noite avançava, não mais me sepa-
rei do relógio. Doze horas. Uma da madrugada. Duas ...
e o filho, nada!

Cansei-me do deita-levanta para espreitar da janela.
Um pouco míope, tendo, por isso, certa dificuldade para
distinguir pessoas a alguma distânda, especialmente com
o lusco-fusco da hora, continuei vigilante. Preocupava-me
a demora do regresso e, conseqüentemente, o medo de o
marido acordar e dar pela falta do filho. A cada farol de
carro que aparecia na curva da rua, meu coração acele-
rava, quase saltando do peito. Minha premonição de mãe
antevia o choque entre pai, ex-militar, e filho bastante
rebelde.

83



Às três horas da madrugada, por aí, uma kombi foi-se
aproximando, reduzindo a marcha até estacionar do lado
oposto, em frente à nossa casa. Dela saiu guapo rapaz.

- "Psiu"! Chamei-o por entre as mãos em concha
nos lábios, com voz abafada, para não a,cordar o marido.

Suba calado. Não toque a campainha.

Senhora ?!

Aguinaldo está dormindo. Não faça barulho!

- Senhora?! - dizia o moço, olhando para CIma.

A porta está aberta. Entre depressa.

Oh, desculpe-me. Pensei que fosse meu filho, ex-
cusei-me com o agora estranho, um homem alto e forte,
tal qual meu belo rapaz, que descobri estar em mangas
de camisa, quando meu filho saíra de terno.

Meu rosto pegava fogo, não sei se pela antevisão
do choque domiciliar ou pelo incidente comprometedor.

Dias depois, da varanda da sala, vi, à luz do sol,
a malfadada kombi à porta de nossa casa, dirigida por
um jornalista da "última Hora". Era Raul, meu conhecido
de campanhas classistas, recém-:casado, que passara a re-
sidir numa vila de chalezinhos, bem ao lado de minha
residência.

Pressurosa, desci rapidamente a escada, na ânsia
de desfazer o engano.

Entre risos uníssonos, desculpei-me lembrando-nos
da máxima tão conhecida: "As aparências enganam".
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Cara e coragem

ONTEM, ao redor da mesa da sala de jantar -
marido, filhos e eu - começamos, novamente, a rememo-
rar as peraltices de crianças e aventuras de adolescentes.
Foi engraçado, e rimos muito. Na maioria, eram do se-
gundo filho, que é um meninão até hoje, apesar de muito
responsável.

Sua propalada atração física levava-o a ter muitas
namoradas. Sempre tinha uma pela qual ficava perdida-
mente apaixonado.

Dezoito anos, ginasiano, mau estudante, mas já tra-
balhando em modesto emprego de carteiro e iniciante ban-
cário. Filho de médico e deputada - logo "um bom par-
tido" - decidiu ficar noivo de uma excelente e formosa
moça, colega e da mesma idade, ambos integrantes fun-
dadores do famoso conjunto folclórico "Aruanda", de cuja
diretoria, ainda há pouco, com seus quarenta e um anos,
fazia parte.

Não entendíamos o noivado de duas crianças, ele
ainda adolescente no comportamento, atrasado nos estudos,
mal ganhando para suas pequenas despesas, mas - ou
apesar de tudo - muito interessado em assuntos sérios.

Surpreendemo-nos com o convite para a oficialização
do noivado. E o pai teria que formalizar o pedido, cos-
tume da época, pois a família da noiva, fazendo gosto,
porque a filha havia encontrado um "bom partido", pre-
parara tudo.
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Mas, .como? Se se tratava de um ginasiano, com dois
pequenos empregos que eram, apenas, uma desculpa para
ocupá-lo, sem a menor perspectiva de ascensão nas car-
reiras!

Iríamos ou não? Faríamos o pedido? Mas com que
cara apareceríamos à frente dos pais que nem conheCÍa-
mos? Dialogamos: se não fôssemos, a família e a jovem
se decepcionariam. Teríamos esse direito? E nosso filho
como ficaria perante todos'? Se fôssemos, estaríamos, impli-
citamente, concordando com o noivado irresponsável. Mas
decidimos ir com a cara e coragem, na expectativa de
mais responsabilidade dali para frente. Quem poderia
saber?

Lá fomos nós bater à porta da futura noiva. Não foi
difícil dar com a moradia-bangalô recentemente pintada
para a festa, luz esbanjando calor, profusão de verdes
samambaias. Radiola quase no maior volume, traduzindo
o entusiasmo e alegria, com suas músicas románticas, fa-
mília com roupa festiva, bebidas, salgados e docinhos.
Muita euforia da parte de lá e muito desaponto c constran-
gimento da parte de cá.

Aos poucos, à medida que nos adaptávamos e nos
descontraíamos, fomos nos surpreendendo com a apresen-
tação dos presentes que já haviam sido oferecidos à noiva
pelo não menos belo pretendente: geladeira, televisão, li-
quidificador, máquina de costura, ferro de passar, tudo
para o remoto ninho dos dois pombinhos.

E o noivado foi acontecendo entre os jovens estu-
dantes ...

Durou tanto quanto a precipitação em oficializar o
ato, pois veio, logo após, o rompimento por motivos ima-
turos.

Porém, a felicidade nos anos dourados é sempre
mais intensa, mais receptiva e mais bela. Interrompidos
ficaram o sonho e as lembranças em nossos corações.
Os ex-noivos partiram para perspectivas mais duradouras.

Verdes anos. Verdes vidas.

86

Pelas alamedas que ficaram para trás, pelos deva-
neios que se esfumaraI~, pelas promessas que o vento car-
regou para longe, acodem-me, às emoções, os pedaço.s de
papel rasgados que atiramos ao léu. Têm seus destlll.os:
às vezes vão cair no charco distante, sem luzes ou paIsa-
gens. À~ vezes, num lago translúcido, orla florida, por
onde nadam solitários cisnes enternecidos.

Papéis picados também têm sua sorte.

Acreditamos que o primeiro noivado de José Eymard,
embora frustrado, alcançou a compensação do lago cris-
talino.

Inofensivo, puro, transparente, tocado de leveza.

Um amOr espiritualizado.
Tão simples e tão carregado de nobreza, que me

inspira a escrever... e, escrevendo, indago: por onde
andará a ex-futura e bonita nora?

Ah! os longes da vida!
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A aiiança por uma passagem de ônibus

OUTRA vez, e ainda com o mesmo filho, houve uma
coincidência que até hoj e não consegui desvendar. Apesar
de que, a esta altura, tenho minhas desconfianças ...

Nossos filhos não tinham chaves da casa. Era eu,
principalmente, quem os recebia, evitando aborrecer o pai
que fazia questão de controlar a hora da chegada.

1959. Eu liderava, então, como presidente da Asso-
ciação de Professores de Minas Gerais, a primeira greve
de professores no Brasil.

Atônito ,com as notícias da imprensa, com as amea-
ças que pesavam sobre a liderança da mãe, deslumbrado
com' as assembléias de quatro a cinco mil professores,
com todos os riscos e complexidades do movimento, o
adolescente de dezessete anos se esqueceu de que a mãe
não estaria em casa para abrir-lhe a porta. Teria que ser
o pai. Hevestindo-se de coragem, pois não havia outra
alternativa, tocou a campainha. Nem bem entrou, houve o
confronto: admoestações severas, carranca, ameaça de cas-
tigo e, a uma resposta atravessada, pescoções à moda
antiga.

Ferido em seu amor próprio e em sua dignidade
viril de pré-homem, com ares de quem já namorava, pen-
sando em se ,casar, o rapaz volta da porta, tendo, porém,
o cuidado de "ameaçar" vir às 9 horas da manhã seguinte
buscar seus pertences, na expectativa, certamente, de en-
contrar a mãe.
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É fácil imaginar como a notícia me chegou, ao
entrar em casa pouco depois do incidente, após exaustiva
assembléia em plena greve! Numa explosão pelas preo-
cupações acumuladas, chorei.

- Vou procurá-lo. Mas onde? perguntou o marido
querendo tranqüilizar-me.

- Não, respondi. Se formos atrás, ele voltará a
repetir a chantagem.

Era grande demais a sobrecarga: a responsabilidade
de uma greve inédita e total, e assistir ao primeiro bater
de asas do filho que buscava a liberdade.

Nove horas em ponto. A ovelha desgarrada, muito
pálida e abatida, cumpre a palavra: vem buscar a roupa
para, de vez, ir-se embora. Para isto, já estava com uma
passagem para São Paulo.

Foi aí que aconteceu a inexplicável coincidência: a
um forte soar de campainha, abri a porta, sem, ao menos,
procurar disfarçar as lágrimas e o meu estado emocional.

Era um modesto rapaz, mulato, de seus vinte e pou-
cos anos.

- Lembra-se de mim, d. Marta? Ia passando por
aqui e quis aconselhar-me com minha ex-diretora. Fui alu-
no do grupo noturno que a senhora dirigia. Não sei como
dizer-lhe. O certo é que estou muito nervoso, necessitando
de sua aj uda.

Tirando do bolso uma aliança, continuou:

- &tou meio desorientado. Briguei com minha
noiva ontem, joguei a aliança dela fora, nem fui trabalhar
hoje, não sei o que faço.

Foi o bastante. Antes mesmo de ajudá-lo, aproveitei
a idéia que, num relance, me ocorreu. Era outra chan-
tagem do lado de cá. O rebelde filho tinha uma namora-
dinha, aliás uma namorada durante os quatro anos de
grupo, pela qual era apaixonado.

90

- Pois é, meu filho, ouvindo este rapaz, lembrei-me
do seu namoro já de tanto tempo. Vamos pensar no seu
casamento. O terreno de nossa casa é grande e vou ver
se convenço seu pai a construir, no fundo, um barracão
para vocês. Será difícil no princípio, mas nós lhe daremos
o empurrão inicial.

Entrei para os fundos da casa, deixando os rapazes
sozinhos, mesmo para dar tempo ao tempo.

Voltando, deparei com os dois em pé no meio da
sala, sorridentes, conversando.

Disse-me o ex-aluno:

D. Marta, a senhora fique calma. Eu acabo de re-
solver o meu problema. Vou tentar a vida lá fora e seu
filho vai voltar para casa. Fizemos um negócio: como a
senhora e seu marido vão ajudá-lo a se casar, nós fizemos
um trato: eu lhe dei a minha aliança em troca da passa-
gem que ele havia comprado para São Paulo. Eu vou e
ele fica.

Dias depois, um alfaiate vizinho abordou-me:

- iDo Marta, seu filho esteve em minha loja, escolheu
um corte de tergal azul-marinho e encomendou-me um
jaquetão para seu próximo casamento.

Um riso nervoso apoderou-se de mim:

Casar como?

Uai, ele disse até que já comprou o colchão.

Para ele, colchão e terno eram suficientes para o
casamento ...

Bons tempos, que nunca mais voltarão!

Mente limpa, do meninão!
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Assusta-me o tempo

POR obra e graça de uma propOSlçao do vereador
Antônio Carlos Flores Carone, aprovada por unanimidade
na Câmara Municipal, sou cidadã honorária de Belo Ho-
rizonte desde 1984.

Através dela, surpreendida e gratificada, passei à
história cívica e social do território belo-horizontino.

Não tive palavras suficientes para agradecer-lhes.
Ao primeiro impulso, quis achar que não a merecia. Mas,
pensando um pouco, achei-a justa, porque quero muito hem
a esta cidade.

E me sinto muito feliz. Claro que me sinto, pois as
coisas que me envolveram foram impulsionadas pela força
des~a cidade. Sucederam em seu cenário atraente. Engran-
deceram meu histórico.

Mas, voltando atrás, acho que não seria Belo Hori-
zonte a conceder-me algum título. Eu, sim, deveria fazê-lo.
E o faço, amando-a. E o faço agora, depois da cidadania,
já ilustre. Pela primeira vez, importante. E o faço de
coração aberto. Porque, para participar de Belo Horizonte,
não o conseguimos apenas de olhos abertos. É preciso que
se abra, também, o coração.

Assim, assalta-me a saudade das boiadas na rua
Piatina, onde morávamos, entrando pela avenida Augusto
de Lima, atravessando o Centro, fazendo todo mundo
correr; do "footing" nos bairros, na avenida Afonso Pena
e na Praça da Liberdade, ao som das inesquecíveis retre-
tas; das batalhas de confete; dos carnavais na rua da
Bahia, na Floresta, no Calafate; na avenida Paraibuna, hoj e
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Cristóvão Colombo; do corso de carros abertos, ligados
todos, um ao outro, com serpentinas, cheios de moças e ra-
pazes fantasiados, alegres e cantando sob a fragrância do
lança-perfume, hoj e proibido; dos flertes nos "footings"
e nas igrejas, principalmente; do Bar do Ponto, passa-
gem obrigatória de todos os bondes da cidade, onde os
rapazes se postavam para ver as pernas das moças ao
tomarem o transporte; das barraquinhas do Orfanato Santo
Antônio; dos concertos, aos domingos, no Teatro Municipal,
ex-cine Metrópole; das brincadeiras das mocinhas nas águas
límpidas e transparentes do Ribeirão Arrudas. Pasmem!
J á foram cristalinas, eu as conheci; dos bailes de forma-
tura no Automóvel Clube, no Clube Belo Horizonte, no
DCE, na União Universitária e das horas dançantes, aos
sábados, nas casas de famílias; ao som de músicas das vi-
trolas, de rádio, especialmente programadas para elas; das
serestas em frente às casas residenciais; das procissões de
Semana Santa; da queima de Judas no sábado de aleluia;
das quadrilhas e dos balões no mês de junho; do bonde
lento e lotado até nos estribos com seu famoso anúncio:

"Veja ilustre passageiro
O belo tipo faceiro
Que o senhor tem ao seu lado.
E, no entanto, a,credite:
Quase morreu de bronquite.
Salvou-o o Rum Creosotado".

* * *
Tantos anos são passados 1
Assalta-me a saudade!
Assusta-me o tempo!

Como vêem, tenho motivos para idolatrar a cidade
e trazê-la no peito, cultivando-a sempre com orgulho e
carinho.
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Se Belo Horizonte em nada me engrandecesse, ainda
assim, seria a cidade dos meus encantos, pois foi aqui que
nos conhecemos: Aguinaldo e eu!

Aqui namoramos, noivamos e nos casamos.

Muito amei e fui amada. Há anos partiu para o pais
do grande silêncio, deixando-me cinco filhos maravilhosos:
quatro homens: Vinicius, José Eymard, Fernando Luis,
Aguinaldo e uma única mulher: Sandra Maria. Todos casa-
dos, enriquecendo-me a família de noras, genro e dezesseis
netos, igualmente maravilhosos. E todos nascidos aqui,
nesta cidade, onde meus sonhos explodiram e se realizaram.

Cidade pela qual perdi-me de amores. Cidade gene-
rosa, que me acolheu, amiga e hospitaleira, onde me vesti
de noiva e onde vesti de noiva minha filha. E a vida con-
tinuava. .. e continuava minha vida irrequieta.

Na realidade, sempre que posso, procuro ajudar Belo
Horizonte, Mas, e dai? Não será isso um dever de cada
um de nós?

Quanto a mim, chego a pensar que Belo Horizonte
inverteu valores. Agradece-me como se não fosse eu que
estivesse sempre a lhe dever.

Por maior que seja minha gratidão, não encontro
palavras para retribuir a esta cidade, e a este estado tan-
tas dádivas, tantas emoções, tantas oferendas.

Aos setenta e um anos de idade, a cidadania veio
coroar minha vida.

Valeu a pena ter sempre investido nos outros, pro-
curando e enfrentando dificuldades, vivendo cada minuto
de minha vida, buscando lutas.

Enfim, vivi ansiosamente, inconfornlada, repito.

'Por isso, sempre feliz.

E, como um poeta, minha Belo Horizonte, não posso
deixar de conversar mais um pouco ,com você. E me de-
claro:
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Eu amo você, no sacramento do amor que é perene,
porque amar você é uma lei, um estado d'alma.

Foi por você que fiz alguma coisa. Prova de que não
a esqueço. Revejo-a adolescente, cheia de bogaris nos jar-
dins e margaridas silvestres no mato, nos terrenos vagos
que nos levaram à caixa d'água no Morro dos Pintos, no
Prado, onde fazíamos piqueniques.

Do nascente dourado e do poente avermelhado, tin-
tos pelo sol no horizonte, vistos de qualquer parte da cida-
de, porque não havia prédios altos.

Do vergel dos ficus capados da avenida Afonso Pena.
Onde hoje há lixo, outrora havia florinhas.
Parece que foi ontem!
Para onde foram nossas margaridas amarelas?
As andorinhas enfileiradas nos fios?
Os velhos e antigos prédios?
E os córregos '?

E os apitos dos trens e das fábricas que eram ouvidos
de qualquer lugar?

E as retretas nas praças?
E as visitas mensais ao Palácio da Liberdade, que

se abria para o povo, sem o sufoco cerceado das grades
de ferro, sem a idéia sinistra de presídio, contraste à nossa
bandeira, onde impera a soberba e mineiríssima inscrição
"Libertas quae sera tamen"? Mas continua bonito, lindo
e imponente.

Tudo ficou morando em nossa saudade.
Veio o progresso.
Não mais estou bebendo água de mina na concha

da mão!. ..
Não mais existem as minas do velho Bairro do

Prado ...

Nem as inacreditáveis, brancas e límpidas águas do
Ribeirão Arrudas, que passava no fundo do quintal de nossa
casa.
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Nem o brejo coberto de lírios e avencas nativas onde
hoje estão a avenida Francisco Sá e a praça Clemente
de Faria.

Eu morava lá perto.

E todo mundo se conhecia!

Você se lembra, Belo Horizonte '?

Eu a imagino de joelhos. Porque somente ajoelhada
posso cantar com você o salmo da paz, do reconhecimento,
da alegria e da felicidade.

Obrigada, Senhor, por toda esta alegria!

Obrigada, Antônio Carlos Carone!

Obrigada, minha gente que me prestigiou.

Obrigada, meu lindo e querido coral da família ma-
ravilhosa do sr. Chiquinho Fonseca.

Além do salmo, cantarei, captando os horizontes lon-
gínquos desta terra, até onde os olhos não alcançam mais.
Todos os caminhos me levam a você.

Todos os caminhos me conduzem de volta a você,
Belo Horizonte!

Eu, cidadã honorária, continuarei a respeitá-la,
anui-la e defendê-la até que meus olhos se fechem para
se ahrirem de novo, numa outra cidade, aquela onde me
esperam entes queridos que já se foram.

Mesmo assim, ainda assim, continuarei a amá-la,
além do além.

Sãbe por quê?

Porque não posso, não ,consigo viver sem você, longe
de você.

Só me resta, agora, voar com o vento, alcançar as
estrelas e dizer com os olhos molhados, numa grande
alegria:

"Sou filha de Belo Horizonte I"
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Árvore à janela

.TA FALEI muito sobre o hibisco da rua, enfeitando
a j anela do meu quarto.

Cortinas de pano arreda'das, era repousante ver
as manchas róseas de suas flores por entre a ramagem
verde. Parece que já contei que, amarrando seus galhos,
eduquei-os para entrarem através 'das grades de ferro,
em minha casa.

Minha árvore tão bonita era disputada pela vizinha
de cima, que torcia pelo seu crescimento, para que
também enfeitasse sua residência. E eu, torcendo, egois-
ticamente, para que ela não passasse dali. .. da janela.

:Mas cstou, agora, inconformada ...

Minha árvore foi tombada por forte chuva de gra-
nizo.

Há alguns meses, notávamos que pendia para o
pôr-do-sol, cedendo ao peso de seu viço. Mas teimava em
não cair. Ou, por outra, qucria morrer de pé.

,MeslI1o no chão, suas flores permaneciam colori-
das, viçosas.

Rcsolvcmos tentar a recuperação: erguemo-la sus-
tentada por algumas escoras de madeira e ela, ao passar
dos dias, parecia agradecer o carinho, apesar de sua seiva
estar passando por uma frágil parte do tronco, quase
esfacelado, que a prendia à raiz. Tratamo-la como a um
querido doente. Demos-lhe água diariamente e, da janela,
eu a namorava, conversando com ela.
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Confesso: quase tombei com a minha árvore que-
rida, que me inspirara algumas fantasias.

Chamado o socorro da Prefeitura, seus insensíveis
homens arrancaram-na, deixando, em seu lugar, outra
muda de planta.

E lá se foi a cortina verde salpicada de hibiscos
quase transportes, levando consigo um pedaço de mim.

Lá se foram os galhos floridos que compartilhavam
minha privatividade no quarto que ela enfeitava. Era a
natureza que me ornamentava a vida.

Eu e a árvore! A árvore e eu! Ciclos de quem está
vivendo. Suj eitos a perdas e danos.
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Tudo tem sua hora

1984 - Recebi, pelo correio, um livro, fato corri-
queiro em minha vida de mulher pública. Leio o título,
abro-o e acho agradável a apresentação, o prefácio. Poesias.
Folheio-o, vejo o final. Reparo o retrato. É de um des-
conhecido. Pouco me importa.

Vou declamando, mentalmente, alguns poemas.
Gosto de uns, não aprecio outros. Mas eu, a incorrigível
romântica, coloco-me, imediatamente, no lugar de cada
musa, o que não é novidade, pois é esse o meu comporta-
mento quando leio, ouço ou vejo algo que me interesse,
seja no romance, nos versos, nos filmes, na música e em
teatros. É importante que se registre: fui, sou e serei
sempre a musa quando me convier.

Apesar de sempre me colocar ao lado do escritor,
do poeta, do músico e do pintor - achando que disse ou
fez aquilo que eu poderia ter dito ou realizado, volto-me,
também, para o outro lado e, então, vejo e sinto as coisas
como costumo dizer - a meu modo. É quando uma flor
se torna um jardim; uma árvore, uma floresta; uma
palavra, uma poesia. Tudo foi feito, dito e cantado para
mim. E isso só me traz o otimismo, felicidade, alegria
de viver.

Quanto ao livro. certamente, fui uma entre muitos
a recebê-lo. Alguém recomendou-o a outro alguém.

E assim chegou-me às mãos.

Segundo a etiqueta, agradeci-lhe formalmente atra-
vés de um sóbrio cartão, como é costume fazer-se. E
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pronto, assunto encerrado para mim. Mas ele telefona para
agradecer o cartão. E conversamos. Os telefonemas torna-
ram-se freqüentes e iniciados sempre do lado de lá. Eles
nada me falavam, mas agradava-me ouvir poesias, o falar
de tudo e do nada; dos acontecimentos mais palpitantes,
das respectivas famílias, de nossas cidades e afazeres.
Aquelas conversas, sempre às mesmas horas da noite,
iam-se tornando um hábito agradável, um passa-tempo
mais rápido e desejado.

Conhecemo-nos e tornamo-nos amigos.

Mas. .. como veio, se foi. ..

E o silêncio do telefone voltou a incomo'dar-me as
horas cansadas e solitárias.

Senti saudades daquela "ocupação", não do interlo-
cutor a quem devo, no entanto, o hábito da conversa.

Foi assim que, numa noite de solidão, telefonei para
um homem que, inconscientemente, deve ter-me impres-
sionado o coração e... daí, nasceu um suave romance -
"Maria" .
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Maria

ABRO a janela para dar um bom-dia ao meu pé de
hibisco, plantado no passeio, meu amigo intrometido, é
verda'de. Ou carente, quem sabe? Sempre querendo en-
trar pela j anela, curioso, bisbilhoteiro. Antes que lhe diga
algo, o sol banha-me o rosto. Dádiva e alegria para uma
pessoa ingrata.

Por que intrometida, a flor?

Por que bisbilhoteira e curiosa?

Não seria melhor julgá-la solidária, querendo en-
feitar-me a vida? Conviver comigo? Lembrar-me que ain-
da vivo, que ainda vibro? Como o admiro! Suas flores,
também, estão vivas, alegres e são simples. Nada exigem
para viver. Nem água, ao que parece.

E avalio a natureza, a sabedoria e bondade de
Deus. Sua arte. Como se não bastasse, a terra, o céu, o
mar e o ar.' Ele semeia tantas e variadas flores! Sempre
demonstrando amor, carinho, romantismo, poesia.

A ternura invade-me a alma.

Outra vez ingrata!

Pára o pensamento.

De repente, transfiro-o de Deus para alguém, um
ser humano, um homem.

E por que esse alguém'? Que associação de idéias
entre a flor e ele? Belo, também, em sua idade vivida a
duras penas, transpirando dignidade em seus cabelos
brancos, levemente ondulados, amoldurando um porte de
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1,86 m bem equilibrado numa postura invulgar. Sóbrio,
inteligente, boa cultura, alicerçada naqueles cursos antigos
'de colégios mini-universidades, em que o latim era maté-
ria indispensável para o bom conhecimento de nossa lín-
gua. O lado avesso de seu mundo interior é tão transpa-
rente quanto o sol que me banhou o rosto. Tão simples
como as pétalas do hibisco.

Eu, que parecia imune a qualquer sentimento novo
que não fosse da família, deixo-me embalar pelo roman-
tismo - meu traço bem feminino. E divago em sonhos,
e me personalizo em suaves quimeras.

A noite, diante da televisão, lendo ou bordando,
tudo de uma vez, descubro que não presto atenção em
nada. Percebo que estou só. Sozinha comigo mesma, com
meus pensamentos vagando daqui para ali.

Outra vez é ele que me aparece de corpo inteiro no
espelho da mente impressionada: olhos límpidos, pene-
trantes, sorrindo quando os lábios mandam. Solidários
um imitando o outro.

A televisão, companheira quase humana e cristã,
fala-me para que eu escute sua voz. Procura, sem. o saber,
sacudir-me para que eu não fique tão ensimesmada, tão
sozinha. Nem sempre lhe presto atenção, mas ela insiste
em falar. É só ligar e ela, dócil, procura fazer-me compa-
nhia. Teimo em continuar só.

Um estalo! Os meus "repentes" muito próprios de
mim.

Consulto a agenda. Ligo o telefone. Uma voz firme,
mas solitária, um pouco triste, me responde ao longe:

Quem fala?

Adivinhe. Eu o conheço. Você me conhece.

Como se chama?

Meu nome é bíblico.

- Rachei? Sarah? :l\Iadalena? Judith? Isabel? Ruth?

_ Não. As iniciais estão nas palmas 'de suas mãos.

- Maria?

Sim, Maria.

Por que Maria?

Talvez fossê porque, no caso, qualquer coisa inde-
cisa, incorpórea, perdida no ar, levada pelo vento, diss?l-
vida no éter, sacudida pelas folhas, enfim, qualquer COIsa
espiritual, imponderável que, ainda, faz parte de um c?n-
texto, concreto, como talvez a dona da Casa de LoterIas,
a doceira vizinha, a mestra, a babá do menino, a mulher
do soldado, a mulher importante, a mulher humilde.

Mas a Maria, sempre.

Sempre Maria.
Desenrola-se, então, uma série de mentirinhas ino-

centes e bem tramadas para nunca serem identificadas.
Noites e noites de conversas telefônicas. Coisas amenas,
de brincadeiras pueris. Dois adolescentes de cabeças
brancas.

Ele, em situação desigual, porque não conhece Ma-
ria. Inseguro. i\las vivo, ouvindo, falando, raciocinand~,
rindo, apesar de também estar só. Sempre reservado, P~IS
o jogo era estranho, falava com alguém que se escondI~,
talvez atrás de uma fictícia Maria, aquela que poderIa
ser, a~enas, a nuvem que passa, a estre~a distante, a .n0r
que se cultiva; o apelido da companh~Ira do passaI:mho
que vive com ele no mesmo galho da arvore. Ou,. amda,
alguém muito lírica, muito poética. Sempre MarIa afe-
tuosa e ávida de ternura.

b. I' " nos f'azI'am rirContinuavam as rmca( eIras que ]a
maIS 'descontraídos.

A noite j á não era tão solitária. A gente falava
com gente. Alguém se lembrando de alguém. Aquele mo-
mento era ansiosamente aguardando.

- Alô, querido. f~ Maria.
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que converso com

- Oi, meu bem. Como você demorou a 'discar! Es-
tou ao lado do telefone, aguardando, impaciente, os minu-
tos passarem para falar com você.

E as histórias se repetiam felizes. Ás vezes, até in-
fanto-juvenis com a beleza e os ideais da juventude que
j á vai longe.

Você pensou em mim?

Pensei, querida, tanto que mandei buscar um
li~ro em Paris, para você. Não o encontrei aqui, nem em
Sao Paulo. É um livro de poesias que fala por mim:
"Moi et toi".

Logo, logo, 12 de junho de 1985. Dia dos Namo-
rados. Maria não dá por menos: envia-lhe, também, um
livro: "Esta lembrança tem o sabor do incógnito, do des-
conhecido, da fantasia e um pouco de lirismo, próprios de
nossa idade."

Estamos sós. E os momentos em
você me fazem sentir acompanhada.

Obrigada, com abraços da

"Maria", por enquanto.

Até quando?"

Foi assim que, aos poucos, fui descobrindo que Ma-
ria tem coração, tem alma, tem emoções.

Maria é, ainda, capaz de amar intensamente, capaz
de eleger seu príncipe encantado.

Descobri que l\Iaria transformou a brincadeira em
coisa séria. Coisa, talvez, de um romance. Para Maria
não há nada impossível.

Maria sabe o que quer.

Maria existe.

Maria conversa embevecida com o hibisco.

Descobri uma outra Maria.

Descobri que Maria sou eu!
E foi assim que em 28 de dezembro de 1985, aos se-

tenta e um anos, precedidos de vinte e sete netos meus
e de Júlio, cada um levando um botão de rosa champanhe,
entramos, emocionados e felizes, na igreja Santíssima
Trindade, 'do Gutierrez, repleta de parentes e amigos,
não convidados, mas que ali compareceram para apoiar-
nos com seu empenho, ao som úJa romântica valsa "Fas-
cinação", de F. D. Marchetti, e das batidas não tão cansa-
das de nossos corações.

Mãos e lábios trêmulos, olhos rasos de lágrimas, sor-
risos de felicidade, ouvindo a romântica música maestral-
mente tocada ao órgão pelo seu vigário, padre José Cân-
dido, acompanhado pela flauta de Juvenal Dias da Silva,
chellamos ao altar à heira do lago rodeado de netos.~

Conscientemente, nos unimos sabendo que era por
poucos anos, dada a nossa avançada idade.

Celebrou a cerimônia o querido padre Jairo Bousada
cujas palavras tornaram aquela cerimônia inesquecível:

... "O amor é paciente; o amor é prestativo; o amor
é sem invej a; não se vangloria, nem se incha de orgulho.
O amor não age pequeno, não é interesseiro; não se irrita,
nem guarda rancor. O amor não se alegra com a injus-
tiça, mas fica feliz com a verdade. O amor tudo de~culp~,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor ]amaIS
passará" .

(S. Paulo, V Coríntios, Cap. 13)

Maria
barulhen tos,

Maria
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trocou a solidão por um punhado de guisos
dentro do seu existir pacífico.

perdeu o medo de amar outra vez.

107


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055

