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Retratos do passado

R

ECOMEÇAR

A travessia do Bojador
Bojad

Após pouco mais de seis décadas, falo de 1951, papai e mamãe resolveram imigrar para o Brasil, em busca de novas oportunidades, morávamos em Vieira de Leiria, Portugal.
Começava assim, a se escrever uma nova história a ser vivida em
terras de além-mar.
Poema Mar Português – Fernando Pessoa.
Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu
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As Histórias de Papai e Mamãe lá e cá
Mamãe gostava muito de falar de sua juventude em Portugal, mas
ao descobrir suas fotografias, pude ver o quanto era linda, ainda mais
quando se vestia com traje típico regional de Viana do Castelo. Fico a
pensar nas histórias que mamãe contava do seu tempo da juventude.
Mamãe falava que nessa época gostava de reunir as amigas e os amigos, e de madrugada irem ao mar, na Praia da Vieira.
Perguntava eu a ela:
– De madrugada?
Ao que ela respondia:
– Sim, porque de madrugada ninguém nos vê.
Mamãe sempre tinha respostas prontas, mas insisti:
– É porque à noite todos os gatos são pardos e a senhora aproveitava
para fazer as coisas às escondidas?
Como se estivesse a adivinhar o que lhe queria perguntar, ela respondeu:
– O teu pai também ia.
Suas lembranças não se restringiam as idas à praia; mamãe sempre
falava da “carregarosas”, e eu sempre ficava pensando, será que um dia
alguém vai me contar essa história?
Neste ano, nas minhas andanças pela minha terra “Vieira de Leiria”,
terra dos pescadores da arte *xávega (*pesca da sardinha com as redes
puxadas pelos carros de bois), para surpresa minha, esse momento tão
esperado estava próximo; eu aguardava na praia da Vieira o autocarro
para voltar a vila da Vieira de Leiria, quando vem ao meu encontro
uma senhora toda falante recitando versos. Perguntei-lhe:
– Quem é a senhora?
Para meu espanto ela disse:
– Eu sou a “carregarosas”.
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– Mas qual seu nome? – perguntei e ela retruca dizendo:
– Eu já lhe falei; mas tenho noventa e sete anos!
Não me dei por vencido e voltei a lhe perguntar:
– A senhora falou que é a “carregarosas”,mas qual seu nome? – e ela
responde-me:
– Era assim que meu querido paizinho me chamava, tenho muitas
saudades dele.
Fiquei pensando o que devo fazer para tirar o coelho dessa cartola
e perguntei:
– Qual seu sobrenome? - e responde ela:
– Não sei, pois meu paizinho me chamava por esse nome.
E eu com toda a paciência, porque Regina que estava ao meu lado
não aguentava mais essa conversa. Perguntei-lhe:
– Por que seu pai lhe chamava por esse nome? - e ela me responde:
– Quando eu era criança ajudava meu paizinho, e ele sempre me
dizia: ó menina vem cá carrega logo estas rosas.
Parece-me que mamãe não gostava muito de falar de certas coisas
da infância e juventude, mas não se furtava de falar das dificuldades
vividas durante as primeira e segunda guerras mundiais em sua terra
natal, que não foram capazes de destruir seus sonhos, e isso mostrava
para mim sua capacidade para recomeçar sempre que fosse necessário.
As conversas de mamãe deixavam escapar ardentes paixões pelos
amigos do seu tempo de juventude, o que para mim não é nenhuma
surpresa. Recentemente, ao ver um retrato da família, com papai aos
doze anos junto de sua irmã, (minha tia/madrinha) aos dois anos de
idade e de meus avós, pude compreender melhor porque essa paixão
se transformou em amor, e esse amor constituiu uma família.
Papai e mamãe casaram-se em fevereiro de 1946, e nasci em julho
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de 1946. Julho? Diante de tal descoberta que o retrato de seu casamento proporcionou, fico lisonjeado em ter participado da solenidade
do casamento, protegido pelo calor de seu ventre e afeto maternal, ao
pedir que pelo menos naquele momento do “SIM”, ficasse quieto.
Mamãe doceira: seu rocambole de cenoura feito com ovos era o
preferido de todos. Lembro-me de pedir-lhe a receita de rocambole,
mas ao fazer não deu certo. Mamãe ao saber disso falou:
– Mas eu faço sem receita e todos gostam, e bem sabes onde a Mariazinha e o Alexandre, esconderam-se com o rocambole, para que
os demais não o comessem.
Mamãe do lar, dos filhos, do carinho, bordou e pintou em tecidos
até os últimos dias de sua vida. Em 2012, por ocasião de seu falecimento, minha prima Lenise referia-se a ela afirmando:
– Tia Maria era inteligentíssima, falava com desenvoltura sobre todos os assuntos, era uma pessoa liberal para a época que nasceu.
Após a morte de papai em 1994, mamãe foi morar em Londrina
com meu irmão José. Ao nos visitar trazia uma listinha de compras
para fazer suas pinturas e bordados, e eu sempre perguntava:
– Mãe em Londrina não tem isso?
– Tem! - respondia ela. Mas, não quero aborrecer o teu irmão, ele
tem mais o que fazer.
Mamãe faleceu em 2012 aos noventa e quatro anos, deixou dois
filhos, seis netos e duas bisnetas.
Papai era um sonhador, pessoa de pouca conversa; de sua juventude
pouco sei, mas sempre falava do tempo que morávamos em Monte
Real e em Xabregas, Lisboa, quando utilizava bicicleta para ir ao trabalho e ao Liceu onde fazia o curso técnico de marcenaria.
Papai, dentre os vários móveis que fez, confeccionou um púlpito
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que foi doado ao saudoso Frei Guilherme da Igreja Matriz de Santo Antônio da Platina. Certa ocasião conversando com tio Jorge, ele
disse:
– Quim, teu pai era um perfeccionista em sua profissão, e incapaz
de dizer não a algum pedido que lhe fizessem.
Quim - O reencontro e a infância em Santo Antônio da Platina,
Paraná, e no povoado de Osso do Porco, distrito de Monte Real,
e o recomeçar.
“O tempo nada mais é do que uma obra inacabada que nos conduz à
doces e eternas lembranças.”
Em Osso do Porco reencontro minha querida avó materna Emília
Silva e meus tios, que já tinham deixado Portugal para encontrarem-se
com meu avô José. Vovô vivia em Osso do Porco desde 1930 e lá tinha
um armazém de secos e molhados.
Após curta estada, fui morar em Santo Antônio, onde cursei os três
primeiros anos do ensino fundamental (antigo primário), e tive a felicidade de ter como professora, a Terezinha, de quem guardo muitas
lembranças. Terezinha era uma pessoa rígida para ensinar, mas humana para educar; com certeza nos dias de hoje seus métodos para
ensinar seriam manchete de jornais. Confesso que nada perdi quanto
aos seus métodos, apenas aprendi a separar o Joio do Trigo.
A passagem por Santo Antônio trouxe decepções e alegrias. Decepções por ver que os sonhos do papai não se concretizaram em sua
plenitude. Mas nada acontece por acaso, e como que a compensar
essa frustração, surge a alegria pela gravidez de mamãe, o nascimento
do mano José; a convivência com os tios, primas, primos e amigos
de infância, e pelo surgimento de um anjo da guarda: o anjo a que
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me refiro é a minha querida tia Tina (in memoriam), esposa do meu
tio Jorge (in memoriam). Tia Tina com sua sensibilidade transmitia
muita segurança e carinho, para aliviar o processo de frustração dos
sonhos que não se concretizaram. Saudades de ambos.
Diante dos fatos ocorridos, o que passaria pela cabeça dos meus
pais com relação ao futuro. Voltar para Portugal? Possibilidade essa
remota, pois no primeiro momento papai tinha abdicado da presença
de seus entes queridos.
Será que mamãe deixaria seus entes para retornar à sua terra natal?
Certo é que vamos para Osso do Porco, não por muito tempo, porque
papai não aceitava a derrota e resolveu tentar a sorte em São Paulo.
Na ocasião moramos em Vila Nova Manchete. A aventura não durou
mais que seis meses, a sede e a ganância pelo dinheiro era uma característica dos negócios na selva de pedra e papai não tinha “estômago”
para suportar essas coisas.
O retorno a Osso do Porco fazia-se necessário, e acabou acontecendo. Mas não por muito tempo. Mas enquanto era tempo concluí o
ensino primário e fiz a quinta série. Saudades eternas me deixaram as
professoras Anália e Guiomar, dois seres iluminados que cumpriam a
missão de ensinar com a preocupação de formar cidadãos. Em 2016,
por ocasião do dia do professor, fiz uma justa homenagem a elas através do Facebook. Como afirmei anteriormente: “Nada acontece por
acaso”, assim sendo, recebo uma mensagem de agradecimento de sua
filha Dulcinéia. Conheci Dulcinéia em Osso do Porco, após minha
saída de lá, e nunca mais nos vimos. Lembro-me que na década de
1970 estive em Santo Antônio e falei com sua mãe Guiomar.
Na verdade esse reencontro em 2016 através da rede social foi marcado por muita conversa e pela oportunidade de fazermos um breve
histórico familiar, posso dizer que foi uma luta de resistência para ver
quem tinha coragem de terminar o papo.
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Na ocasião ela disse lembrar-se de minha avó materna Emília Silva,
a qual adorava visitar, e toda a vez que lá ia minha avó lhe perguntava:
– Afinal de contas, és uma cabrita ou uma rabina?
Minha avó era assim. Quando eu resolvia tirá-la da zona de conforto, ela dizia:
– Vai à porra, não me amoles!
Dulcinéia é neta de portugueses e bem sabe o porquê dessa forma de
se expressar de nossas avós.
Adelinda, sua avó, era amiga de minha avó desde os tempos de Portugal. Percebi em nossa conversa que Dulcinéia desejava saber mais
sobre a aproximação dos seus antepassados com os meus, e perguntou-me qual o sobrenome de meu pai e dos meus avós paternos. Ao
dizer-lhe, surge, a possibilidade de sermos primos. Será? De qualquer
maneira passamos a nos chamar de primos.
De Osso do Porco, com sua rua principal e única de chão batido
(terra vermelha) - que quando chovia o barro vinha até o joelho, e
quando fazia sol, a poeira nos transformava em seres irreconhecíveis.
Tenho boas recordações do tempo que lá vivi, que com certeza não
era só a Sorveteria do tio Joaquim, mas também tantas outras como:
– o caminhão de doces da Bela Vista, com seus deliciosos doces, era
uma festa para nós crianças. O doce de abóbora e o pé de moleque
eram os que eu mais apreciava – quando chovia, tristeza geral,
porque o caminhão não chegava;
– dos piqueniques às margens do rio Cinza, que tio José costumava
organizar;
– cavalgar pelas redondezas com o Guarani, animal dócil e fácil de
controlar;
– os leitões, e as broas que vovó assava no forno à lenha.
É evidente, que quando elegemos as boas recordações, sempre tem
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aquela ou aquelas especiais, e essas não poderiam deixar de ser destaque, como:
– o título do 4º Centenário em 1954 conquistado pelo Corinthians
e a Copa do Mundo de 1958 conquistada pelo Brasil. Não tínhamos a televisão, mas o rádio cumpria brilhantemente o seu papel
por meio da locução vibrante dos seus locutores esportivos, através das ondas médias, longas e curtas do rádio RCA Victor que
papai tinha;
– certa ocasião fui para roça buscar milho e feijão, que Vô José comprava dos sitiantes. Ao voltarmos à noite sem lua, o motorista
(Mário) parou o caminhão alegando que tinha acabado a gasolina, e que eu e mais dois ajudantes deveríamos seguir a pé até Osso
do Porco para pegar gasolina. Ao nos distanciarmos do caminhão
o motorista grita: OLHA O SACI-PERERÊ!! Eu comecei a correr e pedir socorro. Conclusão: nunca subestime a capacidade de
imaginar de uma criança;
– a cara de abóbora que fiquei ao ser picado por enxame de maribondos quando estava “atrapalhando” a roçar o mato para plantio
de feijão - isso não pode ser considerado trabalho escravo.
Confesso que ao escrevermos sempre procuramos o melhor momento
de dizermos ou explicarmos algumas coisas. Talvez seja este o momento
de falarmos porque Monte Real era chamado carinhosamente de Osso
do Porco, e porque o distrito recebeu o nome de Monte Real.
A partir da metade do século XIX, a região norte do Paraná passou
a receber famílias portuguesas imigrantes, oriundas da vila de Vieira
de Leiria e Monte Real, pertencentes ao Distrito de Leiria. Muitas
destas famílias escolheram o município de Santo Antônio da Platina e
o povoado que estava a se formar na área rural do município. Com a
chegada das famílias portuguesas foi intensificada a criação e abate de
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suínos - uma das carnes preferidas dos portugueses. Em julho de 1951
com a criação do distrito, o povoado recebeu o nome de Distrito de
Monte Real, em homenagem às famílias portuguesas.
As boas-vindas aos visitantes ao final da estrada que ligava Santo
Antônio ao Distrito eram dadas pela Igreja do querido Frei Guilherme, figura carismática e muito querida pela comunidade. Frei Guilherme pertencia à ala conservadora da Igreja, e vez por outra em seus
sermões tinha a língua afiada, para fazer críticas. Junto à Igreja ficava a
Escola Rui Barbosa, do outro lado da estrada ficava o açougue do tio
José e as máquinas de beneficiamento de cereais do vô José.
Na rua principal estava concentrado o comércio do povoado, e cito
aqui apenas alguns:
– o armazém de secos e molhados do vô José.
– a farmácia do Eugênio, esposo de minha professora Anália. Eugênio, toda manhã sentava-se à porta da farmácia e debruçava-se
sobre o encosto da cadeira a espera dos fregueses.
– o armazém de armarinhos e secos e molhados do TiPato, como
era carinhosamente chamado em Vieira de Leiria. TiPato era Vô
da Dulcinéia. Mas afinal de contas seria Dulcinéia minha prima?
Para desvendar esse mistério contei com a inestimável ajuda de
prima Odete, que falou das relações familiares, entre Silvas, Andrés, Pimentas, Pereiras e Balseiros, Galo e Abreu, do que posso
concluir que Dulcinéia é minha prima.
– do outro lado da rua ficava o Bar do Júlio (pai da Dulcinéia).
– ao final da rua estava o lugar mais cobiçado pelas crianças do
povoado e porque não dizer pelos adultos, que com a desculpa
de levar as crianças, também faziam a festa. Lá estava a Sorveteria do meu tio Joaquim (a saudosa tia Maria não gostava muito
que eu lá fosse ajudar, porque eu mais me lambuzava do que
ajudava).
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Falar de Osso do Porco não tem preço, foi ali que vivi intensamente
com os primos e primas e com os amigos e amigas que estudei na
Escola Rui Barbosa. Naquela época não existia televisão, nem telefone
no povoado, a não ser aquele que fazíamos com vinte metros de linha
e duas latas cortadas ao meio.
Brincar naquela época dependia muito da criatividade. Brinquedos
para serem utilizados, é o que não faltava tais como a bolinha de gude;
o pião; a pipa ou papagaio - feito com varas do bambu e papel de seda;
o bilboquê ou pebolim; a bola de capotão feita com couro de boi; o
jogo de taco (jogado com uma bola de borracha).
Apesar da vida familiar ter voltado ao normal com o retorno a Monte Real. Será? Papai nos surpreende, parece que eu estava predestinado
a viajar, talvez por ter o sangue dos grandes navegadores, certamente
papai não se conformava com o rumo que sua vida tinha tomado, e
precisava recomeçar porque esse sonho de exercer a sua profissão precisava tornar-se realidade e essa oportunidade estava em São Bernardo
do Campo para trabalhar como carpinteiro na construção do parque
fabril da Rolls Royce.
Enfim, depois de doze horas de estrada na carroceria do caminhão
junto com o papai e misturados com os pertences da família e com
mamãe e mano José na cabine, o motorista Mário não nos deu nenhum susto, e assim no dia 1º de janeiro de 1959, chegávamos á nossa
nova morada em São Bernardo do Campo. Naquele momento só nos
restava abraçarmos uns aos outros e desejarmos um feliz e duradouro
ano novo.
Vida Nova
Diz o ditado: ”que só se dá aquilo que se tem”, e foi dessa forma
inusitada que nosso novo vizinho alcoólatra nos recepcionou, mas mal
sabia ele que nós já estávamos acostumados aos odores que a vida nos
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proporciona, e não era um pinico cheio de xixi, que nos impediria de
enfrentar os novos desafios e “recomeçar”.
Se de um lado nós tínhamos um alcoólatra, do outro morava uma
família que nos recebeu de braços abertos, colocando-se à disposição
para ajudar. Do Souza, sua esposa e seus filhos e filhas tenho gratas
recordações.
Logo que chegamos papai foi realizar seu sonho, a obra tinha tempo
certo para terminar.
A vinda para São Bernardo do Campo, apesar das dificuldades, proporcionou ao papai novas oportunidades, tanto é que em 1970 ele
voltou a Portugal para rever sua mãe e irmã, sobrinha e primos dos
quais tinha muitas saudades.
Em 1993 papai retornou a Portugal com mamãe, e contava mamãe,
que papai, mesmo sem os recursos necessários e a saúde debilitada,
confeccionou com a ajuda do seu sobrinho Luiz, uma mesa para dozepessoas e dois bancos, para a família. Talvez tenha sido essa a maior
herança material que papai deixou em sua terra natal.
Assim era papai, às vezes desanimava-se, mas a vontade de provar
para si que era capaz de superar as dificuldades era maior, e fez com
que ele continuasse a fazer aquilo que mais gostava, até os últimos dias
de sua vida.
Novas conquistas
A primeira sarna para se coçar surgiu em julho de 1959, quando comecei a trabalhar na condição de aprendiz no escritório de uma indústria de lã de vidro – esse produto era utilizado como isolante térmico
pelos fabricantes de fogões, geladeiras, etc. O meu primeiro aprendizado foi andar de ônibus da Viação Romano, condição essencial para
ser office-boy. Lembro que na primeira viagem de São Bernardo a
São Paulo, onde ficava o escritório central da empresa, foi comigo o
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Senhor Máximo para me ensinar a andar na rua e de ônibus, afinal de
contas eu era um caipira do Osso do Porco e só estava acostumado a
andar de jardineira entre Osso do Porco e Santo Antônio.
Após duas horas de viagem com muita conversa, descemos do ônibus, na Praça Fernando Costa (Parque Dom Pedro) - essa praça foi
utilizada como ponto de parada dos bondes. Logo que descemos meu
mestre preocupou-se em mostrar a torre do prédio do Banespa junto
ao Viaduto Chá, afinal de contas essa seria a minha referência – nada
mal para um caipira. Subimos a Ladeira General Carneiro, e ao final
dela surgiram várias opções de trajeto até o escritório, mas como meu
“mestre” estava determinado a mostrar as dificuldades, optou para seguirmos pela rua Direita. Ao entrarmos na rua Direita me deparei
com uma avalanche de pessoas nos dois sentidos (prima Lalita que
lá trabalhou sabe muito bem o que quero falar), mas depois de cinco
passos para frente e três para trás, conseguimos chegar ao Viaduto
do Chá, onde a situação não era tão diferente da rua Direita, mas finalmente chegamos à praça Ramos de Azevedo onde estava a Loja do
Mappin e o imponente Teatro Municipal, e meu “mestre” não perdeu
tempo, dizendo: cuidado com os batedores de carteira – e não é que
ele tinha razão, alguns anos depois fui vítima, mas nessa época não era
mais aprendiz.
Finalmente chegávamos à gloriosa praça Dom José Gaspar. Esse trajeto fiz durante dois anos, e como prêmio recebi o diploma de auxiliar
de escritório, nada mal enfim valeu pelo esforço.
Máximo era o Gerente Geral da fábrica, era uma pessoa fantástica, assim como eram Luiz e Mercedes, responsáveis pela área administrativa.
Mas afinal de contas que importância tinha um office boy para que
o Máximo abrisse mão de seu precioso tempo? Hoje refletindo sobre
isso, cheguei à conclusão de que naquela época, havia uma preocupação em se formar o cidadão/adolescente, ou seja, mostrar a ele os
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princípios éticos e morais a serem praticados. A experiência adquirida
ao longo dos anos me mostrou que esse processo foi deixando de ter
o valor que merece.
A saga continua e, entre 1968 e 1971, vivi a maior experiência profissional da minha vida, posso afirmar com convicção que foi uma
grande escola. Lá conheci e convivi com pessoas que aprendi a admirar e por elas tenho enorme respeito, mas foi lá também que aprendi
a distinguir a sinceridade da falsidade, mas muitas vezes ficamos cegos
e é nesse momento que os verdadeiros amigos nos “dão seus óculos”.
Certa ocasião Souza me procurou e falou:
– Quim, toma cuidado com os tapas nas costas que te dão, essas
pessoas vão puxar teu tapete.
Souza sabia o que falava e porque falava, mas essa conversa de amigos que Souza teve comigo não me abalou, porque diz um ditado
“quem com ferro fere, com ferro será ferido”.

Carnaval x namoro x casamento
Em 1971 a vida seguia seu curso e, eu também desempregado fruto da crise econômica, o milagre brasileiro cantado em verso e prosa pelos nossos mandatários, como diria o português: “deu com os
burros n’água”. Lembro-me bem do ano de 1970. Brasil tri campeão
mundial, ó quanta alegria! Era aquele o momento de esquecer 1966,
onde um gajo chamado Euzébio destruiu o sonho do tetracampeonato mundial e calou uma nação.
Como a esperança é a última que morre, vamos cantar, porque
quem canta os males espanta, e assim no dia 9 de fevereiro de 1972,
noite de carnaval, estava com amigos no bar do João, na esquina da
Marechal com Brasílio Machado, quando alguém grita:
– Oi, aonde vocês vão?
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Elas respondem:
– No carnaval.
Alguém fala:
– Nós também – silêncio total.
Mas o que é do homem o bicho não come, e assim lá vamos à caça.
A questão era como entrar no salão, estava desempregado e duro, além
do mais, odiado por alguns e respeitado por outros, foi assim que consegui entrar no baile – e o mais importante, sem precisar usar aquela
famosa credencial de última hora.
Ao chegar ao salão lá estavam a Olivia Palito e sua amiga se esbaldando, e os gaviões de olho e disputando com quem ficar, mas quem
tudo quer nada tem.
Foi assim que conheci a menina Regina. Mas o que será que São
Bernardo tinha e São José dos Campos não?
Alguns dias após seu retorno a São José, onde morava com seus pais,
recebi uma ligação:
– Oi você quer vir a São José?
Para quem atravessou o bojador, ir a São José é “baba”, mesmo que
fosse de Kombi - pensei eu. Ao chegar a São José, fui surpreendido,
disse ela:
– Eu vou fazer um curso de turismo em São Bernardo, e provavelmente mude para São Bernardo com meus pais.
O primeiro passo estava dado, mas faltava algo mais, e não foi fácil, até que no dia 2 de março de 1972, recebo um telefone para ir
buscá-la no curso de turismo no Teatro Cacilda Becker em São Bernardo. Pensei comigo, a hora é agora e nada melhor para marcar esse
reencontro que um buqué de rosas vermelhas. Ao chegar ao teatro
encontro meu amigo Valter, que estava esperando a sua namorada
Maria Amélia.
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Para surpresa minha Regina se aproxima com Maria Amélia, e pergunta:
– Essas flores são para mim?
E assim às vinte e duas horas, do dia 2 de março de 1972, começou
nosso namoro abençoado pelos nossos padrinhos de namoro Valter e
Maria Amélia.
Nosso período de namoro e noivado foi muito intenso – a sogra
não dava trégua (e o que eu mais ouvia era: o que será de você com
esse desempregado?). Se não bastasse a sogra, a vizinha dela da rua
Mediterrâneo, também não dava trégua – eu acho que ela não tinha
televisão em casa. Era um problema sério, de um lado a sogra que
criava obstáculos às nossas saídas e do outro a vizinha. Da vizinha me
livrei logo, com a mudança da Regina para Praça Bruxelas em Rudge
Ramos, mas a sogra continuava a mesma, e diante disso tínhamos
como hábito a troca de bilhetinhos, onde exprimíamos nossos medos,
nossas dúvidas e sentimentos.
“Num instante o amor nasce e vejo em você um mundo diferente...” /
“Hoje eu estou feliz. É bacana a gente estar feliz e não saber o porquê,
ou melhor, por tanta coisa bacana a gente não conseguir distinguir ou
separar a melhor...”
Dentre os infindáveis bilhetes que trocávamos, eu vez por outra me
atrevia a escrever algumas poesias, reconheço que não levo jeito, mas
peço licença e compreensão para citar uma:
Caminhei e encontrei em cada passo uma pedra
Mas ao passar, vi o sol nascer, as estrelas brilharem
Vi você, a lua contemplar
Em teus lábios, um sorriso
Em teu rosto a paz
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E ao olhar nos teus olhos
Senti o amor nascer para nós
Após dois anos de namoro, em 1974 surge o noivado, e a sogra
continuava a mesma, mas confesso que já tinha tirado um pouco o
pé do freio, ou seja, sair só acompanhado, mas voltar sozinhos podia.
A grande questão a ser resolvida era como anunciar o noivado sem
provocar terremoto.
Depois de muito pensar chegamos à conclusão que a melhor solução seria chegar e falar “oi estou aqui”. Mas finalmente no dia 24 de
agosto a porta da sala se abriu e o sogro falou:
– Entra.
A sogra olhou e o sogro falou para ela:
– Fica - após o anuncio triunfal.
Eu tremia mais que vara verde, a sogra esboçou falar alguma coisa e
o sogro educadamente falou:
– Meire, por favor, faça um cafezinho para nós.
Lembro que ela saiu resmungando, após alguns minutos voltou
com o café, colocou sobre a mesinha de centro e se retirou. Resumindo: a sogra não queria conversar, e assim fechava-se novamente a porta
da sala, mas permanecia a varanda das muitas histórias. Mas até hoje
não consigo entender como o vidro da porta da sala que dava acesso à
varanda não quebrou de tanto ela bater e gritar: tá na hora de entrar e,
eu murmurava: mas nem cheguei. Confesso que não fiquei com raiva,
ela apenas fazia o papel da mãe que não queria perder a última filha
que iria se casar. Apesar de tudo ao longo dos anos aprendemos a nos
gostar, ela veio a ter sérios problemas de saúde e nos últimos dez anos
de sua vida estive muito próximo dela.
No dia 3 de maio de 1975, surge o casamento, deixávamos a vida de
solteiros, levávamos as boas lembranças e partíamos para novos desa108 - Encantadores do tempo

fios a dois; vencer as barreiras e as diferenças, com certeza não é para
fracos, perseverar e acreditar que nada é impossível, é a melhor receita,
basta acreditar, e assim ao longo dos anos fomos construindo o nosso
lar e com ele vieram os filhos: em 1977 os gêmeos Flávio Luís e Sérgio
Luís (que nos deixou prematuramente, para nos ensinar a amar); em
1979 Alexandre Luís e 1981 Fernando Luís - nossos companheiros
de lágrimas, sorrisos e de inesquecíveis viagens, que nos ensinaram a
dividir tristezas e alegrias.
Muitas foram as experiências profissionais de 1973 até o ano de
2001 na iniciativa privada, trabalhando nas áreas de recursos humanos/jurídica e estágio de um ano em escritório de advocacia renomado. Foram muitos os aprendizados: como lidar com o jogo de interesses. Foram verdadeiras escolas onde muitas vezes se pratica a maldade
e o preconceito, se é que podemos defini-los individualmente, na
verdade onde se reúnem duas ou mais pessoas tudo pode acontecer,
resumindo: os pinicos sempre me motivaram a buscar novos desafios.
Lidar com as diferenças sociais e com as vítimas que são as crianças,
faz muitas vezes nos sentirmos impotente ao querer resolver aquilo
que não é de nossa competência, é assim que muitas vezes o Voluntário se sente. Foram seis anos participando da gestão de uma ONG que
faz acolhimento de crianças e adolescentes.
Em 2013 ao deixar o voluntariado, resolvi olhar para mim e procurar novas experiências que pudessem acrescentar novos conhecimentos
e aprendizados. Para isso, nada melhor do que frequentar um Núcleo
de Convivência Social da Terceira Idade, e assim fiz na companhia de
minha companheira há quarenta e dois anos nas tristezas e alegrias. O
Grupo Girassol da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo, passou a ser a extensão de nosso lar. Faço aqui um
parêntese para falar de um assunto pertinente. Em 2009 uma grande
amiga e psicóloga Marli Duarte Pereira perguntou-me:
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– Por que você não escreve tua biografia?
Pego de surpresa e meio sem jeito respondi:
– Será que eu sou capaz!
Ela com seu jeito singular para dialogar, respondeu:
– Só começando para você saber!
E assim fiz, comecei e não conclui, até que em 2013 quando entrei
no Girassol surge o convite para ingressar no Grupo Literário Maria
Helena Cabrini Libório, para participar do projeto coletivo do Livro
Na Casa da Vó, escrevendo o texto Lembranças na Casa da Avó. O
Grupo Literário desenvolve uma gama de atividades culturais, e após
o lançamento do livro fui convidado para apresentar meu trabalho no
Grupo Girassol.
A primeira pergunta que fiz a mim mesmo, foi como fazer. Ler o
texto que todos já conheciam ou dar vida ao texto adaptando para um
trabalho coletivo através de uma peça teatral. Optei pela segunda ideia
com a participação de integrantes do Grupo Literário, aos quais presto aqui uma justa homenagem de gratidão ao mencionar seus nomes.
HISTÓRIA LEMBRANÇAS DAS CASAS DAS AVÓS
Adaptação do texto: Joaquim Pimenta Galo Abreu
Personagens:
Narração/Sonoplastia: Helena Anselmo
Quim
Maria (mãe do Quim): Leonildes Laranja Cunha
Emília Balseiro (avó paterna): Eunice Trovó
Emília Silva (avó materna): Nadija Tot
Burro: Eunice Trevó
Músicas:
Uma Casa Portuguesa (Amália Rodrigues)
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Barco Negro (Amália Rodrigues)
Fotografias:
Casa do Quim (Vieira de Leiria)
O bom filho a casa volta
Em 2006, na companhia de minha esposa e amigos, voltei a minha
terra natal para comemorar sessenta anos de vida, rever os primos, e
a casa dos meus avós paternos e maternos, onde passei parte da minha infância. Voltar às origens (Vieira de Leiria), e poder relembrar a
infância, nos trouxe momentos de muita alegria e emoção, proporcionados pela prima Odete, ao nos levar a casa onde nasci. Ao voltarmos,
prima Odete disse: queria te levar a casa da tua avó materna; o curral
do burro, ainda está lá, mas estás com pressa! Quando cá voltares vou
te levar lá. Apesar da pressa, antes de seguirmos viagem nossos primos
(Lau/Suzana, Lita, Luís/Alice), nos brindaram com diversos passeios,
pena que o tempo era curto, porém ficou o desejo do quero mais.
Ao voltar ao Brasil, o desejo do quero mais vai criando corpo e
passada uma década surge o projeto de voltar a Portugal, o qual teve
o apoio irrestrito dos filhos, talvez para alguns, possa parecer uma
loucura, para outros, uma ousadia, mas para nós era simplesmente a
vontade de experimentar novos sabores, novas culturas, novos costumes, novas histórias. Enfim, ir em busca de novos aprendizados, e em
Vieira de Leiria, concluir esta crônica, prestando assim uma justa homenagem aos seus protagonistas, e oferecê-la ao nosso netinho Lucas.
SÓ NÓS DOIS - Seja onde for, é o melhor lugar do mundo, para
recomeçar em busca de novos sabores e conhecimentos.
E não foi por acaso que deixamos o Brasil em março de 2018, e não
é por acaso que estou concluindo este texto em minha terra natal, vila
de Vieira de Leiria/Portugal. A casa da avó Emília Silva foi vendida e
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modificada, e dela permanece só a fachada por se tratar de zona histórica. A casa da avó Emília Balseiro não tem mais a eira, o curral dos
porcos, da vaca, a gaiola das galinhas e dos coelhos, mas tem as árvores
frutíferas e o jardim, que exalam o inconfundível perfume daqueles
que por aqui passaram e deram muito amor e carinho.
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