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Surgiu a partir da ideia que o autor
fazia de avaliar o comportamento de alguns
adolescentes,

os

quais

inconscientemente,

realmente faziam coisas, dignas de admoestação.
Mas, quem na juventude, agiu de maneira
diferente? Quem fora, no passado aquele estudante
modelo? Aquele exemplo de comportamento, ainda
que não fosse de todo mau? Daí, a lembrança do

autor de um trecho da célebre crônica do Pe.
Vieira, quando da passagem de Alexandre, a
conquistar as Índias, e lhe trouxeram à presença,
um pirata que pela ocasião, andava por ali, furtando
e mesmo roubando os pescadores. Alexandre ao
“dar uma dura”, no ladrão pirata, foi surpreendido
por uma atitude acintosa, em resposta a sua
colocação. Bastante dura por parte do mal feitor,
provando por seus argumentos, ser ele, Alexandre,
tão ou pior que ele (pirata), pois, aí se diferenciava
os “pequenos”, dos “grandes” usurpadores. Em
suma, todos tem culpa, todos já foram endiabrados.
E mesmo, julgando o comportamento dos jovens, e
mesmo sabendo de antemão, ter feito coisas dignas
de castigo, continuo julgando suas atitudes,
“dando” um desconto especial para aquelas não tão
boas atitudes assim, que no passado, junto com
meus amigos (falecidos boa parte deles ou quase
todos), pratiquei.

SUMÁRIO
“ADOLESCENTE,

EU

TAMBÉM FUI UM!”, esse o título completo,
narra de maneira rápida e sucinta, a trajetória
de

um

adolescente

como

tantos

outros

adolescentes, que anseiam por liberdade e nessa
transição (deixando a idade infância, entrando
na idade adulta), os conflitos interiores se
sucedem, manifestando-se exteriormente, numa
forma de rebeldia, típica da idade e daquelas
criaturas que anseiam algo melhor, mais a
pouca experiência e por que não? A maneira
estereotipada

como

soi

entusiasticamente,

observam a vida, lhe dão uma perspectiva
equivocada do futuro. Daí os comportamentos
rebeldes,

irascíveis

às

vezes,

intolerantes,

incompreensivos, vergonhosos (nesse caso, tem
vergonha de tudo ou ao contrário, não tem
vergonha de nada), timidez exagerada ou a

necessidade de aparecer, por parte desse s
jovens,

ávidos

de

quererem

ser

alguém.

Consequentemente, em muitos casos (e isso não
é regra, mas...) a bebida, surge como uma forma
de “liberdade” de “interação social” e outros
vícios também. Tudo é diversão. Somente mais
tarde (esse foi meu caso), vão se perceber, os
tantos “benefícios” trazem à vida, a bebida e o
cigarro. Parei com os dois vícios, não sem antes
sentir na pele seus efeitos nocivos e corrosivos do
poder de ataque do alcatrão, da nicotina, do
álcool e dela, a “Mari”, a “Marijuana. No livro,
falo algumas vezes do personagem “Cidão!” Um
verdadeiro figura de “gibi”, “me ajudou muito a
deixar de ser ‘careta”, me ensinou a fumar e a
beber, mas, eu como bom adolescente, desejei
aprender, não o culpo totalmente por isso,
afinal, também fora vítima de seus pais
ignorantes. Depois, paguei o preço. Depois,
“migrei” para outras amizades, mais voltadas
para o lado musical, propriamente dito, os

“roqueiros” e foi aí que despertou em mim o
desejo por tocar bateria e dessa feita e dessa
forma,

àquelas

companhias

muito

mais

indesejáveis que APARECIDO, o Cidão, foram
ficando

de

lado,

e

dessa

forma,

inconscientemente talvez, salvei minha própria
vida, de uma desgraça, a qual inevitavelmente,
seria iminente. Pois, tantos outros colegas,
algum tempo depois, foram presos, outro tanto,
muito tempo depois, foram mortos ou pela
polícia ou por seus pares. E eu continuei
ouvindo e tocando “rock’n roll. Mas, no fundo,
o jovem, só quer mesmo liberdade. Idade
confusa, sentimentos contraditórios, depressão,
confusão,

torna-os

vítimas

fáceis

dos

‘incentivadores” do mal. Ou seja, tanto os falsos
amigos, como o próprio vício em si, enseja, a
oportunidade às avessas, é claro, do indivíduo
conseguir,

“grande

aprendizado”.

Uns

sobrevivem para contar a história, outros, não
tem a mesma sorte.

DEDICATÓRIA
A quem mais eu poderia dedicar essas
poucas linhas senão a minha filha GIOVANA
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TORRES?

Minha

princesa,

atualmente, com 11 anos de idade, a qual sempre
tem me dado força. Apesar de morar com sua mãe,
estamos sempre em contato todos os dias. Ou nos
falamos por telefone ou pessoalmente, Mas, sempre
estamos em contato. Minha “paixão”, expressa tudo
de bom que uma criança tem de belo (todas as
crianças o tem) para enriquecer e melhorar o
mundo, tão carente de paz, de sensibilidade e de
amor. Quando tinha três anos, e me viu adoentando
(recém saído de uma internação), ao me ver, sem
dizer uma palavra, porque ainda balbuciava
algumas, correu para mim e deitou ao meu lado, se
aconchegou em meu colo e me abraçou. Sem dizer
nada, demonstrou em seu pequeno gesto, com seus
pequeninos braços, sua maneira peculiar de me

agradar e dizer do fundo do seu coração: “te amo
pai!”
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SALVO PELA MÚSICA; ADOTADO
PELO ROCK!
CAPÍTULO I
Não tem essas outras curtas
linhas, o objetivo de enaltecer nenhum estilo
musical propriamente dito, mas, simplesmente,
mostrar a força do bem que há, quando se persiste
em algo voltado para o bom caminho e para uma
vida honesta!
Diante dos meus amigos
adolescentes à época, a simples troca de amizade,
afinidade conseguida, devido ao gosto pelo
mesmo estilo musical, simplesmente salvou uma
alma, e esse, com certeza, não foi um caso isolado!
Tudo

bem

que

passado

algum tempo, o gosto musical tornou-se, estudo
de instrumento e posteriormente, formação de

banda, sonhos de adolescente e mais adiante...
decepção, mas, como o destino prega peças,
cumpriu sua missão em minha existência, a
persistência num objetivo musical, que a bem da
verdade, dentre outras excentricidades, perdura
até hoje!
Mas, a verdade é uma só:
sempre fui apaixonado pela música, desde muito
tenra idade (antes dos cinco anos), já ouvia
cantores antigos e pouco mais adiante, comecei a
ouvir Elvis Presley e nunca mais fui o mesmo!
Nesse

campo,

fui

longe

demais até: fui convidado a integrar bandas, tendo
inclusive, um desses grupos musicais, tocado com
conjuntos famosos do momento (passado é claro)
e fato é que, alguns continuam até hoje!

Porém, como eu dizia, se não
fosse a troca das amizades a tempo, eu não teria
sobrevivido!
Muitos colegas, “cruzaram a
fronteira” (a fronteira do crime) e nunca mais
retornaram. Prisão e mortes violentas foi o
“diapasão” de sua existência e por pouco, eu não
“entrava nesse barco” (furado).
Verdade que a vida honesta,
não oferece nada de especial, porém, hoje eu
entendi que é tudo assim mesmo. Não há outra
recompensa para o homem honesto, a não ser o
fato de ser um homem honesto!
Não há bem estar particular
devido ao fato de cumprir os deveres de acordo
com os bons costumes e se manter praticante da
ordem e da justiça dentro dos conformes e

ninguém vai receber nenhum troféu ou conseguir
uma promoção por isso!
E mais, quem insistir em
levar adiante essa discussão, vai ouvir em alto e
bom som: não faz mais que a obrigação!
Concordo,

parcialmente,

com essa última assertiva, porque devido ao “mar
de corrupção” que está se tornando o Brasil, cada
homem honesto de todos os seguimentos sociais,
deveriam receber um troféu, premio em dinheiro
e uma placa(?!)
Sim, uma placa com os
seguintes dizeres: “por sua honestidade e bom
caráter, nesse momento, o(a) Sr(a). recebe essa
homenagem, tão merecedor se fez

nessa

sociedade, já ausente daqueles que praticam o
bem sem olhar a quem!”.

Hoje, rememorando, consigo
identificar o que necessariamente acontecia
comigo!
Havia

uma

espécie

de

turbilhão de pensamentos, sonhos, perspectivas,
expectativas e nenhuma se fixavam, e esse, é (e
era) o grande problema dessa faixa etária
chamada adolescência!
Falta total de fixação em um
só objetivo, em um só ideal!
Existe uma variação entre o
desejo de dominar o mundo e o anseio de
conquistar uma namorada!
Tudo

isso

num

mesmo

momento, na mesma situação, deve por isso, que
a cabeça dessas crianças, ficam completamente
atrapalhada

e

passam

a

mostrar

sua

inconformação, protestando, andando em trajes

esquisitos, portando-se de maneira estranha, pelo
fato de não conseguirem entender nada...
Há uma grande ansiedade
pelo minuto seguinte, pela hora seguinte, como se
fosse acontecer uma grande mudança radical em
sua vidas, como se algo de bom fosse surgir no
próximo segundo, um presente inesperado, uma
chance milagrosa, ou talvez, o fim do mundo!
Porém,

não

acontece

absolutamente nada!
Consequentemente,

a

bebida, os cigarros entram aí, para tentar suprir
esse

vazio,

deixado por

esse

“vácuo” de

sentimentos!
E logicamente, ao invés de
um problema, num pacote só, vem três!

O

tempo,

no

entanto,

implacável, aos sobreviventes ele mostra que não
existe mudanças radicais, tudo que ocorre,
obedece as Leis da Natureza e é justamente aí que
mora o problema do adolescente:
Aguardar o tempo passar
normalmente e obedecer leis e se submeter a
regras!
É aí onde reside todo o
problema e torna a vida dessas criaturas, uma
loucura e para seus pais...
Mas, se não fosse a música
que aprendi a gostar desde cedo, o rock’n roll que
me incentivou a montar uma banda e sonhar em
ser alguém famoso, eu teria sucumbido logo cedo!

A PRIMEIRA NAMORADA!
CAPÍTULO II
Observando meu filho, hoje
com dezesseis anos, no meio da loucura que é a
adolescência, embora demonstre querer ser
aquele rebelde mantenedor do “perfil da idade”,
detecto grande diferença entre nós!
A primeira grande diferença
existe e destaco no setor escolha!
Ele chega mesmo a falar para
a mãe (já que estamos separados), veja se pode,
que não quer trabalhar!
Na minha época, esse tipo de
posição, seria inaceitável, pois, nunca sequer me vi
sem trabalhar antes mesmo dos catorze anos (hoje
é proibido), mesmo porque, já aos catorze anos,

eu tinha que ajudar minha mãe e precisava
comprar minha roupa, escovar meus dentes, etc.
A minha rebeldia, vinha de
três fatores propriamente ditos: o primeiro,
logicamente era ruindade por si só, a segunda era
a completa escassez material e pobreza e a
terceira vinha da falta de oportunidades!
Mas, ao que tudo indica,
meu

filho,

permanece

em

sua

rebeldia,

simplesmente pelo fator ruindade, deixando sua
mãe revoltada e descontente com suas atitudes!
Ele,

somente

por

sua

ruindade, sem nenhum vício se me equiparou que
tinha vários!
A minha primeira namorada,
ou melhor, a minha tentativa de primeira
namorada, foi uma completa frustração: fui
dispensado como a um cão sem dono!

Fui enxotado, achincalhado,
humilhado...
Depois de meses, depois de
cartinhas de amor, depois de sonhar em abraçar
minha amada e após recado de um colega a
grande resposta as minhas sérias intenções: “sai
negro!”
Na

época,

não

entendi

porque ela agiu assim, afinal de contas eu nem era
tão preto assim?!
Realmente, eu não entendia
bem o conceito de cor e aceito o fato sob
protesto! Desde que ninguém me trate com a
mesma ojeriza que a Maria da Penha usou para
demonstrar sua repulsa por mim, mas tarde nos
tornamos amigos, mas, por minha iniciativa, nunca
me

pediu

desculpas,

nunca

nos

namorados e nunca tocou-se no assunto!

tornamos

Em suma: tempo inutilmente
perdido!
Esse mesmo que eu perdi
tentando conquistar Maria da Penha, eu podia ter
me engajado em algum movimento em prol dos
cegos, por exemplo, os sem nada, podia procurar
algo útil para fazer em prol dos viciados, dos
drogados, etc. No entanto, fiquei atrás de uma
outra maluca adolescente e recebi o premio
correspondente!
Enquanto que meu filho, aos
dezesseis, escolhe as mulheres que quer ficar!
Atualmente está com duas!
Ele pode, é adolescente, não
pensa direito etc!
Eu não queria falar sobre
isso, mas, não sei porque motivo: eu não agradava
as mulheres!

E o racismo em minha época
atuasse com intensidade ferrenha!
Hoje, vê-se negro com loira e
vice-versa, mulato com japonesa, e coisas desse
tipo, o que passa... mas ou menos despercebido, o
que em minha época, era tabu!
Por fim, para encurtar a
história, seu eu quis mulher se é que querem
saber, tive que me contentar com as “moças da
vida fácil!”
Gostaria de saber quem foi
que inventou esse termo!
Será que é vida fácil se deitar
com toda espécie de homem por causa de alguns
trocados?
Será que é vida fácil se deitar
com sujeitos que não tomam banho, velhos,

gordos,

mal-dotados,

bem-dotados

ricos

e

miseráveis?!
Em suma, se eu quis mulher
tive que ir lá, já que as mulheres não me queriam!
E quer saber?
Um homem adulto, sem
independência financeira, sem casa própria, sem
carro,

padece

do

mesmo

problema

da

adolescência: antipatia das mulheres, razão pela
qual, “as primas” continuam muito valorizadas no
mercado!

PORQUE EU FUI O ADOLESCENTE
QUE FUI!
CAPÍTULO III
Sou fruto de um árduo
trabalho de conscientização, devido a somatória
de uma e outra decepção. Isso quer dizer que não
segui propriamente dizendo a linha ascendente da
adolescência, juventude, fase adulta, somente!
Pelo menos nesse momento,
eu tenho plena consciência do lugar que eu ocupo
no tempo e no espaço!
Porém, não foi o que ocorreu
quando cheguei a adolescência vindo de uma
infância problemática!
Na minha infância, o sujeito
teria que ser muito mentiroso, para não dizer que

no futuro eu seria um caso grave de psiquiatria,
mesmo que plenamente modificado!
Rebelde por natureza!
Odiava ser advertido, muito
menos educado como o era, através do método,
atualmente reprovado: “porrada!”
Consequentemente,

a

simbiose perfeita.
Uma criança problemática,
educado por pais “amulacados” (o pai, é claro
muito mais que mãe), abandonado à própria sorte,
a partir dos sete anos, só poderia dar no que deu!
Resumo

da

ópera:

transformado num monstro na adolescência, dado
os antecedentes gravíssimos da infância!
Meus pais, é claro, me
culpavam por eu ser ruim (como diziam),

esqueciam,
simplesmente

entretanto,
o

reflexo

de

que

deles.

eu
A

era
minha

contribuição para o mundo que oferecia, vinha em
consequência da educação que recebia!
Ou será possível ou passível
aceitar, um adulto exigir de uma criança de 06/07
anos, o mesmo entendimento de um adolescente
de 18 anos?
Pois era justamente o que
“papai” e minha exigiam de mim!
Logicamente, não estou a
dizer (como diz os portugueses) que fui um
“santo”, mas, uma criança precisa ser educada
(educação: processo de desenvolvimento da
capacidade física, intelectual da criança e do ser
humano em geral, visando a sua melhor integração
individual e social ) e não somente espancada!

Porém, eu sei perfeitamente,
que não se pode exigir do “Cacique Rauuni” (sem
querer desmerecer, é claro, apenas para ilustrar),
o mesmo entendimento de Leis, quanto tinha, por
exemplo Rui Barbosa; a mesma sensibilidade
poética quanto tinha Augusto dos Anjos, Cruz e
Sousa, o mesmo poder de redação o quanto um
Euclides da Cunha!
Com efeito, particularmente
meu pai, não poderia dar algo mais em matéria de
educação, do que recebeu: quando pai presente;
tapas e pontapés; quando ausente (como na maior
parte do tempo); desprezo, indiferença, frieza e
crueldade!
Enfim,

cheguei

a

adolescência completamente louco!
Totalmente

desnorteado,

inconformado, pronto “para destruir o mundo!”

Obviamente,

que

esse

mundo a ser destruído, não existia senão no meu
pensamento desequilibrado e aturdido!
Foi nesse ambiente propício,
que pela ansiedade, aprendi a fumar (parei, faz 29
anos), comecei a beber (parei faz outros tantos
anos) e usei entorpecente!
Se a vida já não fazia muito
sentido

por

si

só(segundo

meu

curto

entendimento da época), ficou um pouco mais
complicada, devido ao raciocínio entorpecido
pelos “químicos alucinógenos!”
Foi, inclusive, esse época que
veio ter em minhas mãos, um livro daquele
escritor “maluco”, que no entender um pouco
mais apurado, não acrescenta absolutamente nada
na cultura de ninguém, o Carlos Castagneda e um
dos seus livros: “Uma Estranha Realidade!” que

não passa de uma apologia ao uso de drogas
condenáveis, mesmo na cultura Apache, onde se
envolveu!
Enfim, tudo contribuía de
maneira singular, para o aperfeiçoamento (?) de
minha revolta e descentralização da realidade. Não
o bastante, a moradia de madeira, um barraco, de
cinco por cinco aproximadamente, contribuiu para
a formação do meu caráter!
Tanto foi impactante, que
mesmo atualmente, quase duas décadas depois,
tenho pesadelos horríveis, como se houvesse
habitado um campo de concentração, onde treze
pessoas se amontoavam num espaço que deveria
abrigar num máximo um cachorro, ou uma cabra,
ou alguns porcos, não seres humanos!

Isso tudo, por conta da
“dedicação” do meu pai a família e seu empenho
por trabalhar.
Alguém lhe “assoprou” no
ouvido que ele tinha sangue azul (sangue da
realeza), tendo então o pobre diabo acreditado
na história e nunca mais (e nunca mais mesmo)
quis trabalhar para ninguém, dado a sua
importância, para a manutenção da Terra e
igualdade dos povos.
Atualmente,

escreve

um

“tratado de matemática” ou de Física, sei lá, mas
pretende continuar de onde Isaac Newton parou,
pretende ocupar a também lacuna de Albert
Einstein, quando do lançamento de sua Teoria da
Relatividade!

FILHO DO SEU JOSÉ
CAPÍTULO IV
Ao contrário dos cantores
sertanejos que viraram filmes, no final, o Francisco
deles, é completamente o oposto do Meu pai José!
Que também tem Francisco no nome.
Em suma, bastante conhecer
seu José, para saber o tamanho da encrenca!
Imagine o filho ou melhor,
os filhos!
Seu José é (ainda está vivo)
figura de pai, que contraria num olhar mais
aprofundado, todos os conceitos de criação animal
e hominal. Egoísta, só pensou nele (pensou –
verbo no passado – pois, hoje, nada mais pode
fazer) sob todos os aspectos!

Seu José nos áureos
tempos seria capaz de “tomar pirulito de criança”
e o pior: sem remorso!
Ex.: comia-se (quando
eu ainda morava num cortiço, antes do barraco)
uma vez por dia, e acontecia de na hora do
almoço, isso por volta das quatro da tarde, eu
ainda estivesse brincando e minha mãe me
chamasse, e eu me demorasse alguns minutos, ele
comia minha comida e saía tranquilamente para
sua diversão!
Quando não, batia
primeiro, perguntava depois!
Se

alguém

fazia

qualquer reclamação de minha nobre pessoa, não
queria nem saber: “o pau comia!”
Seu

José,

no

momento presente, se emocionada até com a

morte de um rato, mas, no passado relegou
esposa grávida e quatro crianças pequenas a
própria sorte e veio a São Paulo, sob o pretexto de
melhorar de vida, trabalhar, quando na verdade,
queria ser artista!
E a verdade maior e
dura: seu José nunca gostou muito do “batente”.
Muitas

vezes

acordava, mesmo com muitos filhos pequenos
(por sua escolha e de minha pobre mãe), levantava
para trabalhar, se arrependia e voltava ao
“quente” dos cobertores.
Seu

J.,

sempre

arranjava um pretexto para culpar por sua
infelicidade: ou era minha mãe ou a mãe dela ou
sua própria mãe ou o governo, o frio, etc., uma das
últimas que lembro, foi a tal da denúncia vazia,
muito discutida no programa “Flávio Cavalcante”.

Denúncia

Vazia:

o

sujeito mora num imóvel alugado, não quer ou
não pode pagar o aluguel e

o proprietário é

obrigado a tolerar sua presença por tempo
indeterminado, sem recorrer a Justiça e coisas do
tipo. Esse era o conceito da tal denúncia vazia, a
qual veio que nem uma luva para “papai”, que de
fato queria morar “na faixa!”
Consequência
imediata? Despejo clássico!
Desde o advento da
tal Denúncia Vazia, o bolso de papai também ficou
assim e nunca mais se preocupou com isso, até os
dias atuais!
É ou foi alguma vez
na vida uma pessoa normal?
Nunca! Jamais!

Mas, nunca aceitou
sua esquizofrenia (Esquizofrenia: termo que
engloba várias formas clínicas de psicopatia e
distúrbios mentais próximos a ela (v. distúrbio
esquizotípico:*), sua característica fundamental é
a dissociação e a assintonia das funções psíquicas,
disto decorrendo fragmentação da personalidade
e perda de contato com a realidade.
*Distúrbio
esquizotípico: designação que engloba numerosos
fenômenos observáveis na esquizofrenia, como
comportamento excêntrico, anormalidades do
pensamento e dos afetos (v. afeto 4), sem que
todavia, estejam presentes as alucinações, ideias
delirantes e distúrbios de comportamento que
ocorrem naquela psicopatia! (Dic. Aurélio).
Em suma, eu não
estou falando de nenhum esquizofrênico, essas
palavras fazem um resumo de sua personalidade,

essas palavras, estão retratando seu José, mas, ele
não aceita, nunca aceitou sua doença. Por isso vive
sofrendo e infelizmente (para ele), vai morrer
assim!
Diabético,
esquelético, sujo, feio, isso foi o que sobrou do
homem que um dia foi dominado pelo orgulho e
pelo egoísmo. Da maneira pela qual agia, nunca
pensou no futuro. Nunca imaginou que iria ficar
velho, que seus filhos cresceriam que sua mulher
morreria, que tudo muda, que nada permanece!
A vida inteira portouse como um animal, no que tange a religião, nunca
procurou absolutamente nada!
Achava que a vida era
só isso: nascer, viver, (procriar, é claro) e morrer,
obviamente. Nada mais.

Tornou-se

nos

últimos anos, adepto dessas igrejas, cujos pastores
multiplicam seus bens diariamente, assim como
coelhos e ratos dão crias, no intuito, de amenizar
peso de consciência (será?!).
Vive

emocionado,

contando milagres!
Tenho

cá

minha

opinião formada a respeito de Falsos Cristos e
Falsos Profetas e neste momento não quero entrar
em debate, porém, ainda que fizessem milagres,
digo mais, ainda que o Cristo voltasse a vida, nada
poderia fazer pelo pai no sentido de fazê-lo apagar
tantas m., que fez com sua família!
Jesus, poderia mesmo
lhe dar uma nova perspectiva de futuro, mas, nada
poderia fazer, para modificar seu passado. A
desgraça já foi feita!

E como consequência
disso, menos presunçoso, procurei arranjar um
psiquiatra, para tratar dos efeitos da doença,
adquirida pelo convívio com ele e por carregar até
a morte também, o estigma de filho do seu José.

AINDA SOBRE A VISÃO!

CAPÍTULO V
O que ocorreu comigo no
primeiro capítulo ou melhor, no início da minha
adolescência, ou seja, ter uma visão, seria muito
estranho, se a história e mesmo a Bíblia não
registrasse tais fenômenos!
Longe de diferenciar um ser
do outro como especial, mais não é do que a prova
cabal de que Deus, Jesus, etc, se preocupam
individualmente conosco e qualquer um, em
estado de falência moral total, pode contar com
esse apoio se pedir em hora extrema e clamar por
ele!
Eu mesmo, à época não
entendi absolutamente nada, somente que tinha a
certeza de ter visto o que eu vi. Era só!

Mas, vendo a história de
Paulo de Tarso, um “assassino oficializado”, com
amplos poderes sobre vida e morte de seus
prisioneiros ter tido aquela visão na Estrada de
Damasco, me deixou animado...
A história do Filho Pródigo
citado na Bíblia, o qual retornou que nem
“farrapo” para os braços do seu pai, simbolizando
o fracassado que recebe outra oportunidade!
E

dentre

outras

mais,

quando Jesus foi claro ao afirmar: “não são os que
gozam saúde que precisam de médico!”
Assim:

“estando Jesus à

mesa na casa desse homem - Mateus – vieram aí
ter publicanos e gente de má vida que se puderam
a mesa com Jesus e seus discípulos – o que fez
com que os Fariseus dissessem aos discípulos:

como é que o vosso Mestre come com Publicanos
e gente de má vida?
“Tendo-os ouvido, disse-lhes
Jesus: não são os que gozam saúde que precisam
de médico “.(Mateus , 9, 10, a 21)
Então

eu

não

estava

completamente perdido, havia uma esperança!
Após anos da visão que me
ative a esses detalhes!
Posteriormente, quando li
“Experiências de Quase Morte”, (EQM) de Robert
Kastebaun

e em relato de moribundos que

estiveram à beira da morte, retornaram e falaram
exatamente do mesmo túnel quando da travessia
em direção a morte, conclui haver alguma
similitude!

Tive

acesso

a

outros

documentários na TV Paga, de relato de inúmeras
pessoas que passaram pela mesma experiência. O
que me deixou muito feliz, ratificando plenamente
certeza, de que não delirei: foi real!
Por outro lado, não sei dos
outros, mas, quanto a mim, estava completamente
perdido e sem saída e ao que tudo indica, somente
nessas circunstancias é que algo se manifesta em
prol dos completamente desgraçados e foi nesse
cenário que segui adiante!
Consequentemente foi por
essa época que elaborei uma das primeiras letras
para música da primeira banda que fiz parte,
intitulada: “por que choramos?”
Eu tinha catorze anos e
comecei: “qual é o motivo de
sofrer?

Por que devemos viver?

Quando iremos saber?
Encaro a verdade sem saber
o que é!
A nossa alma sente aquele
força

Impertinente

(a

descrença)
No nosso corpo existe!
Para a época e para a banda
foi tudo de bom, pena que a bebida andou
atrapalhando

essa carreira

de

músico e

compositor logo cedo.
Depois montei outras, fui
convidado para outras, mas, minha dificuldade
com a bebida era muito grande!
Ou eu parava com ela ou ela
parava comigo!
Com efeito, parei...

Parei uma, duas, três vezes e
sempre, por um pretenso motivo, voltava!
Posteriormente,

também

entendi porque isso acontecia, mas, isso é assunto
para o futuro. Mas, posso adiantar que finalmente
entendi o que ocorria.
Não só para mim mas, para
todos os adolescentes e mesmo adultos, posso
adiantar, não existe bebedor social, um dia, no
futuro a bebida vai causar um mal talvez
irreparável, é uma questão de tempo!
Ninguém sobre a face da
Terra, tem o poder de persuadir o “cachaceiro”,
quando ele se intitula bebedor social e quer beber.
Ninguém, nem ameaças, nem nada, dada a
complexidade desse “misteriosa” doença!
Mas, só consegui obter uma
pequena melhora, a partir do instante que quis
realmente parar com o vício e trabalhar o caráter!

Mas, esse fato somente se
deu, depois de muita água passar embaixo da
ponte, muita ressaca, muita dor de cabeça,
sofrimento,

angustia,

depressão,

inúmeros

tratamentos médicos e finalmente: internação e
outras “cositas mas..”

APONTANDO

O

DEDO!
CAPÍTULO VI
Pois foi assim!
Quando eu observava o
comportamento de alguns adolescentes e avaliava
e os odiava, que os fatos remontaram a mim,
também!
Quando eu mais os julgava
como se fossem seres desprovidos de raciocínio,
que fui obrigado a aceitar a realidade: eu também
fui assim.
Talvez não com os mesmos
maus gostos musicais!
Esse

novo

Funk,

essa

chamada música eletrônica, que destrói a arte e é

proporcionadora do uso desenfreado de drogas e
do uso particular de uma determinada droga, etc.
Enfim, como eu sei que a
música que ouvia era melhor que essas?
Porque ainda hoje eu as
amo!
Excetuando-se esse pequeno
detalhe, todo o conjunto é exatamente igual!
E a bem da verdade, não fiz
absolutamente nada, nada mesmo para ter se
salvado do crime, do vício, da miséria, só por
milagre

mesmo

ou

por

algum

fenômeno

sobrenatural!
Meu radicalismo foi sofreado
quando

eu

comecei

a

relembrar

minhas

“aventuras” da adolescência e parte da juventude!

Tive que aceitar o fato deles,
em grande maioria, serem muito melhor do que
eu fui, apesar da revolta!
E sobre gíria, “assassina” da
gramática e da comunicação, tão comum entre
esses pequenos senhores, a gente (eu e a
“patota”) só se falava assim!
Morô?! Hoje, traduzida por:
“tá ligado(a)!”
Significando:

está

entendendo, compreendeu, estamos conversados,
etc.!
Mas, foi assim!
Quando

eu

mais

os

alfinetava mentalmente, que fui surpreendido
quando relembrava minhas atitudes no passado.
Fui igual.

Ou melhor, pior!
A maioria desses jovens tem
lá suas namoradas, meninas que gostam de si, ao
contrário, pela revolta e indiferença, quando eu ia
atrás não me queriam e quando uma ou outra me
desejava o comportamento impedia!
Consequentemente

pela

falta de orientação, acompanhamento e direção, o
caminho em direção a favela, parecia ser a única
solução!
Eu gostaria imensamente de
poder

“julgar”

uma

categoria

de

pessoas,

provando por A mais B, ter feito tudo “como
manda

o

figurino”

e

mostrar

como

fiz

corretamente e como se tem que fazer e agir!
Mas,

devo

e

tive

que

reconhecer se alguém merece admoestação, esse
alguém sou eu primeiramente.

Me encaixei perfeitamente
na Parábola dos pecadores: “não julgueis , a fim
de não serdes julgados – porquanto sereis julgados
conforme houverdes julgado os outros; empregarse-á convosco a mesma medida para com os
outros”. (Mateus, 7:1 e 2).

APESAR

DA

REBELDIA!
CAPÍTULO VII
Apesar da rebeldia, sempre
desde cedo, acreditei em Algo Verdadeiramente
Superior, embora não fizesse a mínima ideia, o que
necessariamente seria!
Consequentemente e isso é
crença minha, acredito que os indivíduos que
agem por si mesmos, são impulsionados somente
pelos seus próprios instintos e acreditam tão
somente na inteligência humana, encontram-se
totalmente desprovido de qualquer “proteção
extra” e são suscetíveis de maiores infortúnios!
Não é que aqueles que
creem em algo ou em Algum Deus sejam

melhores, é porque naturalmente são realmente
melhores. E isso sem qualquer pretensão.
Veja-se por exemplo, meu
falecido tio: arrogante por natureza, orgulhoso,
prepotente, egoísta também viciado na “catcha”,
chegou mesmo a dizer certa vez que seu deus era
dinheiro no bolso. Pobre diabo...
O negócio é o seguinte: se
ninguém sabe como vai ser o futuro, se não se tem
ideia onde pode terminar o orgulho, se não se
acredita em coisa nenhuma, é melhor ficar calado,
do contrário pode acabar como tio!
Classe

média

que

era,

pretenso empresário, morrer alcoolizado no meio
do mato abandonado da mulher dos filhos e da
sociedade,
desagradável
pinguinha!”

com
no

um

codinome

curriculum

fatal:

bastante
“seu

Zé

E o pior de tudo: nem José
tinha no nome!
Bem, mas voltando.
Desde cedo eu gostava de ir
a igreja com minha avó. Ficava observando a
audiência repleta de fiés e o padre falando,
falando, não entendia absolutamente nada, mas
gostava!
Minha única mágoa, foi à
época não serviam hóstia para criança. Muito
menos ofereciam o vinho (sangue de Cristo, será?).
E ainda bem, porque se tivesse provado... teria
começado mais cedo. Mas aí é outra história!
Em resumo: sempre me meti
em grandes encrencas, mas, as coisas poderiam
ser bem piores se eu não depositasse a confiança
no Deus que eu compreendia.

Fato é que somente se
recordava Dele, quando as coisas iam bastante
ruins para meu lado. Nos bons momentos, eu me
achava autossuficiente!
Falo isso não somente pelo
fato de ter sobrevivido, mas, principalmente por
ter aprendido algo, pois muitas vezes, a idade
chega e a estupidez continua!
Aprendi que as coisas que eu
devo fazer, só eu devo fazer. Ninguém modifica
ninguém; ninguém tem o direito de mandar na
vida de outrem; todos somos iguais perante a Lei
Divina, no que tange a nascer e morrer; a vida não
me dará todas as respostas e talvez eu morra com
mais inúmeras perguntas.

AMIGO DO “CIDÃO!”
CAPÍTULO VIII
Dizei-me com quem andas e
dir-te-ei quem és!
Eu?
Amigo do “Cidão!”
Posso

dizer

que

minha

derrocada começou por dois fatores primordiais:
total ignorância e descaso de meu pai e mãe e pela
influência do Cidão!
É

certo

que

ninguém

“empurra” cigarro na boca de ninguém, muito
menos cachaça, goela abaixo!
Mas, se um indivíduo é
influenciável e além de tudo é pré-adolescente, o

caminho para a desgraça é uma ladeira... sem
volta!
Quando comecei a amizade
com Aparecido, eu era uma criança, até que
normal: jogava bola, praticava esporte, não
fumava e não bebia. A partir dessa amizade, houve
o divisor de águas. Foi o início de uma futura
“quase degradação” se não fosse a intervenção
providencial do destino!
Tanto que anos depois, ao
encontrar esse “mui” amigo, ele mesmo admitiu:
“- eu te ensinei a fumar e tu conseguisses parar!”
A bebida foi mais difícil!
“Graças” a intervenção do
‘Cidão’, aos treze anos, parei de praticar esporte,
sofri, tonteei até que aprendi a fumar, vomitei
muito, até que me acostumei a beber!

Aparecido

era

um

dos

sujeitos mais feios da escola e eu andando junto,
ficava tão feio quanto, é verdade que não sou
bonito, mas com ele o que era difícil tornara-se
impossível conquistar as meninas!
Magricela, nos seus olhos
castanhos haviam filetes de sangue inexplicáveis,
que não saíam de jeito nenhum, suas pernas
tinham formato de pernas de rãs, dada o
cumprimento e nenhuma musculatura e ainda por
cima, fumava Arizona!
Mas, éramos amigos!
Bebíamos juntos, íamos a
baile e éramos parados pela polícia juntos!
Imagine à visão de uma
polícia racista, dois pretos suspeitos andando
juntos?

Haja cachaça!
E tínhamos apenas treze e
catorze anos!
Escutem essa maldade!
Certa

feita,

tomamos

conhecimento, que um grupo de torcedores,
saíram na carroceria de um caminhão para assistir
a um jogo, acho que era do Corinthians
(antigamente não tinha essas “organizadas”),
passaram por nós levantaram a bandeira e
acenaram!
Pois bem, passamos o resto
da tarde tomando água e urinando em sacos
plásticos!
Quando a torcida voltou
eufórica, demos-lhes um banho de urina e saímos
em desabalada carreira para um morro que havia

atrás das casas, sob os gritos alucinados na
retaguarda: “pega!”
Teve lá seu lado ruim, mas,
foi divertido em partes!
Engraçado até!
Certa feita, passeando no
pátio interno da escola na hora do recreio, fui
pego em flagrante pela diretora e conduzido
imediatamente para a diretoria, só porque eu
empurrei com o pé no “traseiro” um outro aluno
que caía em cima de mim. Dessa, o Cidão escapou,
foi só eu...
No entanto, Aparecido tinha
uma virtude: era trabalhador!
Enfrentava
“parada”, inclusive obras!

qualquer

Era servente de pedreiro e
sua mão, a nada se assemelhava a mão humana,
tamanha quantidade de calos que possuía. Ou a
bem da verdade, era um calo só em cima de uma
mão!
Posteriormente, apesar de
ter ficado sem casa, perdido a mãe, pai e ter ido
morar na favela (à época do Jaguaré), onde
enfrentou uma obra na USP para a remoção de
milhares de metros cúbicos de barro, nunca foi
para o caminho do crime. Era de boa índole!
E mais: o cigarro e a bebida,
não fez tão mão a ele o quanto fez a mim. Mesmo
porque cada um de nós é um Universo... diferente!
Depois, casou

com

uma

empregada doméstica, que Deus me perdoe, tão
ou mais feia do que ele e foram completamente
felizes. A mulher além de tudo, falava fanhoso,

mas, tiveram filhos e até onde fiquei sabendo
vivem bem e que assim seja!

FUTURO INCERTO
CAPÍTULO IX

Da infância até a adolescência
e desta até onde me encontro foi um extenso e
tenebroso caminho percorrido!
Era-me

o

futuro

completamente incerto e misterioso!
Cada dia era uma nova
aventura, cada noite uma nova loucura e o
amanhã insondável. Não que o seja hoje, mas, “as
grandes” expectativas passaram!
Eu

não

preciso

ser

reconhecido de maneira alguma para encontrar a
felicidade. Bastante, um pouco de dinheiro, um

pouco de saúde e uma mente sadia, para tornar a
vida confortável!
Não preciso para ser feliz,
ficar sonhando como vou fazer para dominar o
mundo e conquistar a galáxia ou coisas do tipo!
Faltava mensurar o tamanho
da minha estupidez e inconveniência em acreditar
que poderia ser melhor em algo ou em tudo!
A vida é para ser vivida e não
disputada!
A

sociedade

não

pensa

assim, por isso paga o preço.
Avaliando friamente cada
aprovação que o mundo possa dar, não passa de
delírio!
Tudo que “as massas” em
conjunto aplaudem, esfacela-se rapidamente!

Por essas e por outras que
essa busca por reconhecimento, é completamente
insano e contraprodutivo!
Deve haver em algum lugar
na face da Terra, um grupo de pessoas de bom
senso, que apreciam a arte, a música, a cultura
enfim, com respeito e desprendimento, porém,
até hoje o que se viu foi ao longo da história,
desrespeito, desprezo, por tudo aquilo que não é
trivial!
Veja-se

a

qualidade

da

música, das letras, dos livros, é uma época de
estagnação, mas, em contrapartida há a evolução
tecnológica!
Mas, voltando ao meu futuro
incerto do passado, havia um resquício de
esperança, mas, por ter chegado onde cheguei e

ao observar a adolescência e seu futuro, fico
arrepiado!
Nunca imaginei que ia ver
coisas como as que hoje vejo!
E mais: ser obrigado a calar a
boca sob o risco de ser preso ou expulso do Brasil
por “meter a colher” onde não se é chamado!
Uma coisa é certa: do fato
em si nada posso falar, mas, do que ele vai
proporcionar eu tenho todo o direito de opinar!
Mas,

não

consigo

me

controlar e vou de alguma forma dizer parte do
que penso.
Estou

me

referindo

principalmente ao lesbianismo adolescente e
juvenil, isso num futuro não muito distante e
incerto, vai ocasionar um grande desequilíbrio

sexual e social tais, que o mundo vai ter que
reconsiderar!
Eu não posso omitir minha
opinião!
Eu não tenho nada contra a
quem

assim

procede,

ocorre

que

estão

preparando, agindo assim contra as leis da
natureza, uma grande decepção para o término de
sua estadia nesse mundo e eu explico!
O Supremo Criador de todas
as coisas, de tudo que existe, plausível e não
plausível, visível e invisível; palpável e não
palpável, quando elaborou a cartilha dessa
humanidade

que

vivemos,

estabeleceu

que

haveria homem e mulher ou no linguajar bíblico:
macho e fêmea!
Quando um homem deixa de
ser homem e a mulher deixa de ser mulher,

automaticamente dão origem a criação de um
terceiro sexo, consequentemente não mais são
homens (nem mulheres) são deuses.
Com efeito, assim agindo,
afrontam o Criador natural de tudo, daí a
inevitável punição!
E se não fosse a limitação da
visão dessa gente, devido ao fato da matéria densa
obstruir sua porção mais rarefeita, entenderiam
que dentre esses turbilhões de planetas que
existem

no

espaço,

muitos

são

mundo

completamente inferiores habitados, prontos para
receber de braços abertos a “pretensos deuses”,
para origem a nova humanidade!
Nunca

me

passaria

na

cabeça, num passado remoto, que num futuro
incerto, os poderes constituídos, dariam amplos
poderes aos defensores dos direitos dos chamados

gays e

afins pelo mundo

afora

e nada,

absolutamente nada fariam para melhorar as
condições de saúde das crianças no mundo, dos
velhos, dos doentes, etc!
Hoje, no entanto, já posso
imaginar o que verei daqui mais alguns anos, até a
chegada é claro, do caos!
Até os tsunamis se abaterem
sobre toda a Terra, terremotos, maremotos,
cheias, fogo, loucura, depravação. Isso tudo ainda,
por misericórdia do Poder Criador, que não quer
ver o fim da humanidade e sim sua redenção,
antes que sua total desmoralização se equipare as
cidades bíblicas Sodoma e Gomorra.

NO BAILE DA MAZZEI!
CAPÍTULO X
Era assim que se chamava o
meu sonho do final de semana: “baile da Vila
Mazzei!”
Era onde um monte de
indivíduos e moças, se reuniam para ouvir o que
havia de melhor em “rock pesado”.
Obviamente, já por essa
época, fui vítima do preconceito e discriminação,
essencialmente por dois motivos básicos: primeiro
por gostar de rock sendo preto e por não torcer
para o Corinthians!
Interessante,

só

que

o

Corinthians recusou aceitar o Pelé no início de
carreira

justamente

por

ser

negro.

Em

contrapartida, um dos maiores guitarristas de
todos os tempos, Jimi Hendrix era negro!
Brasil, de fato é o país das
contradições e da ignorância.
Veja se tem cabimento o
fato de existir “skin-head” num país, onde a
grande maioria tem sangue índio ou sangue
escravo?
Mas, como eu dizia, era no
baile de rock da Vila Mazzei, onde eu acreditava
libertar meu espírito!
No

presente,

muito

raramente escuto música alta, além de ter
ampliado meu “leque” musical. Também aprecio:
reggae, samba, jazz, forró, axé, valsa, bolero,
música latina, tcha tcha tcha, clássicas e
obviamente, as antigas.

Rock

continua

no

meu

repertório, mas, sem tanta intensidade e sem
tanta importância o quanto foi no início!
Mas, pela paixão e amor a
música, aprendi a tocar bateria, montei banda e
toco até hoje, mas, como terapia para manter pés
e mãos trabalhando em conjunto com a mente e
não mais em nenhum conjunto!
Pois a minha carreira de
músico assim como a de atleta, sofreram grandes
transformações. Em resumo, cada qual na sua
obrigação!
Muitos

acreditam

terem

nascido para serem grandes músicos, quando na
verdade nasceram simplesmente para ser um
trabalhador comum, eu fui um desses!
Outros

acreditam

ainda,

terem o poder de ganhar troféus, ultrapassar fitas

de chegadas, ganhar dinheiro com o poder da
força física e o que ganham é só um pouco de
saúde e muito, muito cansaço! Eu também passei
por aí!
Toquei,

corri

e

nunca

cheguei a lugar nenhum, mas, pelo menos, fiz
alguma coisa, melhor que beber e fumar. Isso,
depois!
Mas, à época o baile de rock
dos brancos me salvou do baile soul dos pretos(?!)
Não

há

neste

momento

falado, nenhuma conotação racista. Acontece que,
continuasse eu, no baile soul, saindo dos bailes
altas horas da madrugada, furtando meias de
varais, esperando o leiteiro depositar leite nas
portas de padarias para “pegar”, etc, com certeza,
não teria me saído muito bem!

Eu sequer acredito ter tido a
capacidade de discernir uma coisa da outra e ter
abandonado a tempo, o estilo musical e os colegas
do estilo.
Caso contrário, eu teria ido
parar, como ocorreu com eles, em alguns dos
antigos pavilhões da Detenção de São Paulo e lá
era cruel, muito cruel!
Que o diga o meu falecido
amigo “nenê”!
Mas, foi no baile de rock,
que eu me foquei!
Ouvir música pela música,
por amor a música e depois tentar fazer alguma
coisa com essa audição, tocar alguma coisa, no
ritmo que tanto ouvia: rock!

Samba

eu

toquei

muito

depois, quando eu entendi que os aspirantes a
músicos, independentemente de estar tocando,
com banda ou sem banda, tem que apreciar todos
os estilos e tocar alguma quantidade deles!
Cera vez, por esses dias,
quase atuais passei pelo local que teria sido onde
se localizava o “grande” baile de rock e tive
dificuldade para reconhecer o lugar tamanha
pequenez que me saltou aos olhos e por que eu
via aquilo tão grande?!

A SOFISTICAÇÃO DO CRIME E A
PREDOMINANCIA DO
PRECONCEITO!
CAPÍTULO XI
Pode ser que o Brasil não consiga
chegar a ser um grande destaque em matéria de
cultura, educação e trabalho!
Nem muito menos voltar a ser a
Nação do futebol, uma vez que todo mundo agora
aprendeu a jogar bola!
Mas, com certeza em matéria de
preconceito e discriminação, será líder mundial.
Principalmente, no que tange ao cinismo!
Isso

porque

o

preconceituoso,

dificilmente aqui no Brasil admite que o seja!

Assim,

desde

minha

infância,

adolescência, nesse sentido, as coisas só pioraram,
devido mesmo a sofisticação!
Portanto,

algumas

coisas

permanecem intactas nesses anos todos: os
mesmos políticos ocupando partidos diferentes, a
“árduo” trabalho do colarinho “preto” explodindo
caixas, o cansativo trabalho dos de “colarinho
branco” fraudando licitações e a “incansável” luta
do preconceito em busca da arraigação definitiva!
Certa feita, quando da minha
infância numa chamada festa do sorvete no Play
Center, do nada um indivíduo já velho me
esbofeteou!
Fiquei sem entender nada!
Não tinha entendimento de causa.
Muito menos pai e mãe para confabular sobre o

assunto. E somente décadas depois, entendi o
significado daquela agressão!
Racismo!
Pura e simplesmente preconceito!
O sujeito, doente, com certeza,
achou sem lá por qual motivo que eu, no meio da
chuva (pois estava começando a chover) iria furtar
algo seu. Ou talvez tenha me confundido com
outro ladrão. Mas

sempre, no fundo, com

conotação discriminatória!
Disso não tenho dúvida!
E por que lembrei desse episódio,
nesse momento?
Acabo de chegar da padaria!

Certo

indivíduo

colocou

seus

pertences ao meu lado para tomar seu café
também!
Quando fui pegar o guardanapo, ele
abruptamente,

afastou

seus

pertences,

acreditando que eu os fosse pegar!
Então, mudou alguma coisa o
preconceito?
Não, mas eu mudei!
Essa espécie de gente que é a
sociedade

brasileira,

pode

me

bater,

me

discriminar, segregar, que não tenho mais medo!
Todo meu receio acabou a partir do
instante que compreendi: que aqui se faz, “parte”
aqui se paga, a outra parte se paga no inferno, e
este com certeza existe, pois, se não existisse,
“seria de grande vantagem para os maldosos e

assassinos, porque de uma só feita após o evento
morte, se livrariam de seus corpos, de seus
espíritos e de suas maldades!” (Sócrates – o
filósofo).
Quem não pode odiar, sou eu!
Agindo assim, não me prendo a
nada do lado de cá e não fico devedor a nenhum
desses senhores que enganam a comunidade,
passando-se por homens de bem, quando na
verdade, são “lobos roubadores”, farejando a
próxima caça e destruindo o semelhante!
Tendo o poder em suas mãos, sem
enxergar um palmo além dos seus afilados narizes,
acreditam mesmo serem os senhores do mundo e
quando do avançar da velhice e com a
aproximação da morte e o pressentimento da
proximidade dos “inverno” , uns tendem a tentar

reconsiderar,

outros,

universo, após a morte!

acreditam

dominar

o

PAPAI QUERIA QUE EU FOSSE UM
MENINO HONESTO!
CAPÍTULO X
Tem

coisas

que

a

sociedade independentemente não perdoa!
Isso se dá quando
começa a julgar indistintamente com o fulgor das
“massas” sem apurar o suficiente raciocínio!
Assim não é de outra
forma que inocentes acabam na prisão sem nada
deverem, porém, num âmbito geral, é importante
a opinião dessa mesma massa para diferenciar o
honesto do não honesto e dar curso normal ao
destino!
Mas,
vezes, as pessoas são implacáveis!

o

mais

das

Por exemplo, existem
indivíduos que vão para o crime atraídos para o
delito, como a mosca é atraída por detrito, para
esses é irresistível, tentador e existem outros, que
são

conduzidos ao

crime,

pela

força das

circunstâncias, e não adianta eu explicar aqui tais
motivos, pois são completamente irrelevantes!
Porque na somatória
geral, as pessoas pegam essas duas categorias de
bandidos, os coloca num mesmo saco e os
despacha igualmente da mesma forma para o
calabouço. Termo arcaico, não? Então que tal
prisão?
Mas,

papai

queria

que eu fosse menino honesto, educando a sua
maneira e do seu jeito!
Ou
anteriormente) na pancada!

seja,

(já

falei

E

o

que

ocorre

quando aplica-se determinado castigo a um
espírito naturalmente rebelde?
De duas uma: ou ele
morre ou se rebela!
Optei pela segunda
alternativa!
Me rebelei!
E ele sabia que eu
jogava bola em time oficial, mas não me fornecia
condução, eu tinha que me virar e de fato eu me
virei!
Me virei para sua
bolsa!
E

sempre

que

ia

jogar, eu corria para solicitar “um empréstimo!”
Ele não me dava, eu furtava! Simples assim.

E minha mãe sempre
conivente consigo, não falava nada, porque acho
que se sentia impotente também!
No final, eu já não
pegava dinheiro para jogar bola, peguei um certo
gosto pela coisa e já pegava para me divertir!
O “grande assalto”
aconteceu quando o desgraçado, recebeu uma
polpuda indenização de uma empresa e não deu
nada para minha mãe, não comprou nada para
casa. A única coisa que fazia, era ir aos teatros de
revistas (nunca soube o que era isto e acho que
vou morrer sem me interessar em saber).
Pois bem, descobrir a
chave da mina!
Pegue dinheiro para
comprar um “meião” de futebol, para comer

salgados, comprar bola de capotão, etc. Estava me
divertindo!
Mas,

como

ocorre

com todo criminoso, seja profissional ou mirim,
um dia eu sei que cometi uma falha, porém, não
me lembro qual foi exatamente, mas, fui pego e
submetido a um extenso interrogatório. Nisso o
“bicho” era bom!
Pode não ter sido um
bom pai; pode ter sido um péssimo trabalho e uma
decepção como trabalhador, mas, Hitler ficaria
contente em ter um assistente como ele. Superaria
em muitos aspectos, o “anjo da morte”, Joseph
Mengele.
Citei

acima

a

sociedade, por ser implacável em alguns aspectos.
Mas,

avaliemos

o

caso: o sujeito cria um filho (imagine seu filho que

eu imagino a minha), essa criança precisa de algum
dinheiro para ir ter recreação sadia, e eu além de
não lhe dar, ainda lhe dou uns tabefes, a quem
compete prestar-lhe algum auxílio senão eu
mesmo? O que eu faço então se essa criança
começa furtar para poder ir passear?
Pode ser que algum
pai, pense que deve apanhar, mas, o mal tende a
piorar e foi exatamente o que aconteceu!
Em

resumo,

papai

queria que eu fosse um menino honesto me
empurrando lentamente para o crime!
Minhas

mãe

não

tinha amante, então, quem deveria fornecer algum
“trocado” para o desgraçado filho era ele!
Não
honestidade, e ainda batia!

fazia,

exigia

A CULPA FOI DO
DESTINO!
CAPÍTULO XIII
Baseando-se na teoria de
“papai”, ele nunca nos abandonou fora o destino
que o fizera inadvertidamente!
Assim como o ladrão não
tem culpa de roubado, o criminoso de qualquer
tipo, perpretado seu delito, ele simplesmente não
fez nada de mais, segundo seu ponto de vista!
Aliás, segundo essa mesma
perspectiva, normalíssimo o chefe da família
abandoná-la a própria sorte, esposa grávida e três
crianças pequenas, cair no mundo, em busca de
aventura!
Quer saber?

Nem sendo louco. Pois o
mais das vezes, essas criaturas, desprovidas de
algo que se costuma chamar sanidade mental, são
muito mais capazes de se sensibilizarem do que os
chamados “normais”!
Portanto, meu pai, ocuparia
um meio termo no meio disso!
Mas, por algum período
conseguiu se “misturar” a massa comum e passar
como operário, mas, sempre foi um celerado (pela
segunda definição do Aurélio: perverso, mau).
Covarde

por

natureza,

incapaz de “chamar a ordem” as pessoas de fora,
divertia-se em fazer seus filhos: escravos!
Gostava

de

se

sentir

poderoso! Sentia prazer em mandar! Humilhar!
Provar, principalmente aos dois mais velhos, eu e
um outro, que ali quem mandava era ele!

Extremamente

violento

dentro de casa; uma “ovelhinha” fora dela!
Cresci e entendi a “sua
jogada!”
Como diria a juventude,
gostava

de

“pagar”

de

solteirinho,

então,

despachava minha mãe, para uma cidade de
Pernambuco e ia para outra.
Sob o pretexto de que iria
trabalhar: não deixava testemunhas, aliás, só o
destino.
“Ele mesmo era inocente!”
Quando eu penso a respeito,
nunca imaginei que um só homem, “fizesse tanto
em tão curto espaço de tempo”, em benefício seu
e prejuízo da família!

Porém, lá no sertão, onde
quem tem um olho é rei, ele era “o cara!”
Sabia até ler, escrever e
contar, imaginem!
E os filhos também tinham
que saber, mas, a que custo?
Do seu jeito e pelas suas
normas: aos socos, pontapés e coisas do tipo!
Tenho cá minhas dúvidas, se
com tais métodos, não faria (ele) uma cabra falar,
um cachorro cantar ou um porco declamar!
Para fechar com chave de
ouro, finalmente largou minha mãe e família e veio
embora pra “Sun Paulo”, tentar a sorte como
artista!

IMPOSSÍVEL

SEGUIR;

SEM

RETROAGIR!
CAPÍTULO XIV
Cada vez que eu tento avançar
para falar do futuro, pós adolescência, mas, sou
conduzido a retroagir a minha época de infância,
onde está a cerne de todo o problemas ou de
todos os problemas!
E lá onde mora o problema
de toda humanidade, foi lá numa infância
completamente desestruturada que minha vida
tomou vulto, para na juventude e fase adulta, se
tornar o tormento que se tornou, só mesmo
contornada com a ajuda de psicólogos, religiosos,
psiquiatras, etc!
E as coisas poderiam ter sido
ainda pior!

Momentos

marcantes

de

minha infância: liberdade intensa (aliás, intensa
até demais) quando do abandono de meu pai,
fome extrema e dor de dente!
São as coisas que mais
marcaram em minha vida por essa época!
Sofrer com dor de dente até
o dente careado, cair!
Chorar com fome, aos oito
anos de idade, até a fome passar(?!) e ir dormir!
Foi nesse cenário que se
desenvolveu minha “saudosa” infância, parte com
ele presente e parte, a maior parte, com ele (meu
pai) ausente. Diga-se de passagem, que mesmo
quando estava presente era ausente, exceto
quando o assunto era...”porrada”.

Observando friamente, meu
pai (no presente, pois ainda está vivo), é possível
entender, porque passaram pela Terra, tantas
pessoas ruins e muitas delas, além de ser
elogiadas, foram promovidas ou exaltadas!
Na

sociedade

passavam

como heróis, na intimidade não passavam de
déspotas, facínoras, fingidos e manipuladores!
Pessoas que a devido a falta
de entendimento espiritual, transferiram para seus
filhos e esposas, todo trauma sofrido em sua
infância, ao invés de pregar pelo exemplo inverso
e meu pai, não fugiu muito disso!
E o pior: fui contagiado!
Quando da criação de meu
primeiro filho, perdia paciência fácil, gritava, só
não agredi (graças a Deus). Mas, prestei um
tratamento não muito condigno a filha de minha

ex-esposa, por conta de “toda herança paterna”
que recebi!
É claro, tem pessoas que
fogem completamente a essa regra, são criados e
educados por loucos e ao crescerem tem um
comportamento

totalmente

exemplar.

O

sofrimento em si, os fez crescer. Conseguem ser
homens de bens e no geral, pode-se dizer que não
adquiriram nenhuma sequela!
Não foi o meu caso!
Não fosse a persistência de
minha mãe, nessa minha época de infância e no
início da adolescência, o desfecho de minha vida
teria sido bem outro e eu, não teria condições de
estar contanto o que se passou!
Longe de querer tornar a
minha história mais importante que qualquer uma
outra, toda história, de cada um é importante. A

grande maioria, de fato, tiveram pais abusadores e
outra grande maioria também tiveram um pai
chamado José, mas, esse José é único.
Já

conversei

com

várias

pessoas e observei ao longo da minha vida, outros
tantos terem tido pais problemáticos, isso em
consequência de abuso de álcool, fumo em
excesso, etc., Mas, esse seu José, meu pai, foi ruim
naturalmente, nunca bebeu e nunca fumou!
“O suprassumo da ruindade
e avareza!

OFFICE ROBBER!
CAPÍTULO XV
Já dizia minha avó: costume
de casa vai à rua!
Após fazer rápido estágio
em casa, passei para a “residência” propriamente
dita. Assim comecei a trabalhar com afinco e
desenvolveu o meu mister!
Contribuía

de

alguma

maneira com as despesas de casa, mas, no serviço,
como Office boy, sempre procurei cumprir
rigidamente o meu papel. Será?!
Assim era como eu gostaria
de ter sido!
Numa certa ocasião, trouxe
de ônibus, do Braz até o Bairro da Água Branca,

dois tarugos de bronze, pesando cada um não
menos que quatro quilos. Simplesmente para
embolsar o dinheiro que seria para tomar táxi,
fornecido pela empresa!
Eu não conhecia outro ofício:
era naturalmente desonesto! Era minha profissão,
além de boy.
Não

conseguia

entender

como era possível um ser humano sobreviver sem
ser desonesto. Até então, merecia um desconto,
haja vista a tenra idade!
Porém, “quebrava a cara”,
me dava mal, perdia emprego e não aprendia!
Nunca

consegui

ser

um

exímio larápio, já que sempre deixava rastro,
enquanto que alguns amigos meus, compraram
casas, motocicletas superpotentes e toda vez que

eu ia fazer algo errado, “entrava pelo cano” e
continuava fazendo. Não tinha vergonha na cara!
Tive um colega de serviço,
que além de furtar centenas de vezes mais do que
eu, na condução da empresa, ainda foi promovido
e eu? Demitido! Para completar a encarregada não
ia com a minha fachada!
Em

suma:

um

ladrão

azarado!
Acredito piamente, que se
houvesse dez bandidos fazendo uma coisa errada,
talvez cem, tenho certeza se algum tivesse que ser
preso esse, seria eu!
O

que

aparentemente

poderia sugerir má sorte, nada mais seria e eu
acredito nisso, Providência Divina para demonstrar
o quanto eu estava equivocado, em acreditar que
as coisas do meu jeito dariam certo!

Se tudo dom meu
jeito e como eu pensava desse certo, hoje eu nem
trabalharia mais: eu iria roubar!
Com esses percalços todos,
aprendi o que todo mundo sabe, porém, alguns
esquecem: “o crime não compensa!”
Se

alguns

dos

grandes

bandidos que apavoraram a comunidade, a
sociedade e alguns, até o mundo, se dessem mal,
no início da trajetória, as coisas seriam muito
diferentes. Talvez alguns deles, tivessem se
tornado chefe de famílias respeitáveis!

CRIANÇA SEM PAI É UM NAVIO SEM
LEME!
CAPÍTULO XVI
Nem

deveria

ser

a

da

tão

importante assim!
Mas,

falta

figura

paterna em determinada época da infância de
uma vida, é toda a diferença!
Nessa fase adulta, quantas
vezes temos necessidade de alguém que nos
oriente e nos mostre o caminho correto, quando
fraquejamos?
Mas, após um problema
suceder-se a outro e com a chegada da
experiência,

aprendemos

compreendemos!

a

superar

e

Mas, a criança entregue a
própria sorte, dificilmente seguirá o bom caminho.
A exceção daqueles espíritos iluminados que tem
por missão trabalhar em prol da humanidade, todo
o resto é um poço de dificuldade!
A tendência natural do ser
humano, é ser conduzido paulatinamente ao...
mau caminho!
E não me refiro diretamente
ao caminho do crime propriamente dito!
Quantos existem que nunca
cometeram um único crime contra o semelhante,
no

entanto,

são

maus,

indiferentes,

frios,

calculistas, egoístas, o sofrimento do próximo não
lhe causa a mínima impressão e nada que ocorre
em torno lhe diz respeito!
Muitos só reconhecem que
são seres humanos ou melhor que precisam se

integrar a comunidade a sociedade, quando são
visitados inusitadamente pela doença. O câncer, a
AIDS, mais não são do que breves alertas, àqueles
que desdenham essas prerrogativas.
Porém, uma criança sem
alguém para lhe orientar sobre a face da Terra, é
muito ruim. Passa a ser manipulada pelos mais
fortes, influenciada pelos astutos e seviciada pelos
mais espertos, consequentemente chega a idade
de adolescência e juventude, completamente
revoltada!
Depois, a sociedade que lhe
virou às costas, passa a exigir-lhe comportamento
exemplar, não admitindo deixá-lo revoltar com as
circunstâncias, além de determinar “que seja
feliz”. Assim, como são felizes os filhos do luxo e
das regalias!

Isso também não que dizer
que os filhos desse luxo, não tenham lá suas
dificuldades,

inclusive

até

abandono,

distanciamento dos pais, mais na escala de
proporções e potencialidades, se é que assim, me
posso expressar, os efeitos nocivos da ausência de
pai, é muitíssimo inferior!
“Vira e mexe” acontece é
certo, uma desgraça no meio acima citado. Uns se
matam, outros assassinam, mais na somatória dos
casos, soam isoladamente, enquanto que nas
esferas periféricas, a desgraça de todo instante e
rotineira, torna a vida um verdadeiro caos, para
não dizer inferno!
Contei com um pouco de
espiritualidade

para

não

me

tornar

completamente rebelde e nem selvagem. Mas,
ausente esse ingrediente, como começo a

suspeitar nas relações desses adolescentes com a
sociedade, é muito perigoso!
Falando de mim e por mim, o
que mais eu queria era uma orientação, um
direcionamento, para me reencaminhar bem, nos
caminhos da vida e o que encontrei foi completo
desprezo e abandono!
Nada justifica a violência,
mas, ao término de uma infância enlouquecedora,
queriam que ainda fosse exemplo de criança a dar
exemplo e pedir benção.
Isso ia ser muito difícil!

ENCONTRO
EXPLOSIVO!
CAPÍTULO XVII
Existe é verdade, filmes em
Hollywood com essas célebres palavras, mas, ao
contrário no meu caso, servem as mesmas para
ilustrar uma obscura vida, num período negro, o
qual dera início a tudo!
Assim como o fogo e
gasolina; a pólvora e o fogo; lenha na fogueira,
etc., o meu encontro fatal e posteriormente
explosivo, ocorreu quando provei o “elixir da longa
vida”. O álcool!
Pode

ter

sido

importante para a humanidade a descoberta de
vacinas, a construção de navio a vapor, a invenção
do avião, chegada a lua, agora a Marte, mas, a

minha maior descoberta foi ter conhecido “a
pinga”.
A pinga em sua forma
suave: cerveja e o vinho e etc!
Foi

a

mesma

sensação de ter-se encontrado, depois de ter
passado longo período sozinho ou como o
reencontro com um velho amigo, depois de anos
de distanciamento: definitivamente me encontrei!
Mais tarde: o preço
paguei!
Qual

o

jovem,

que

pouco

adolescente que pensa no futuro!
Desses

pensavam, quantos sobreviveram para contar a
história!

Dos que conheço que
continuaram na mesma “pegada” e sobreviverão,
estão irreconhecíveis, verdadeiros zumbis! Mortos
vivos! Andando simplesmente para conseguir e
ingerir mais bebida!
Já pela época, porém,
no meu início que conheci o Sr. Zé Trinta.
Bebemos

juntos,

inclusive!
Homem

respeitável,

trabalhador, honesto, que assim tanto quanto eu,
conheceu se apaixonou loucamente por dona
“Ctcha”, perdeu a cabeça e deixou tudo por ela:
trabalho, casa, namorada, tudo!
Em

pouquíssimo

tempo, virou andarilho, foi morar num carro velho
abandonado e mesmo tendo família que o queria
de volta, preferiu morrer assim!

Portanto, não que eu
vá cumprir, mas devo muito a vida por ter me
poupado com uma visão diferente!
Pobre Zé!
Se tinha trinta e cinco
quarenta anos era muito!
Para

alguns

o

encontro explosivo é fulminante. Assim como
alguns escampam de acidentes fatais, que nada na
vida consegue explicar como, outros escapam das
garras do alcoolismo, pelas indagações dos
acidentes e ninguém vai conseguir explicar
porque!
A bem da verdade,
era o triunvirato da cachaça! Eu, Zé e Amadeu.
Este último, despareceu no mundo, depois de
bebermos muito junto e ter-lhe emprestado uma
quantia razoável de dinheiro. Dinheiro este,

ganhado com muito suor e fruto de uma rescisão
empregatícia.
Teve ter feito um
bom proveito do dinheiro, pois nunca mais
apareceu. Passar bem!

CONTATO QUASE
IMEDIATO DO CIDÃO!

XVIII CAPÍTULO

Isso me foi uma grande
surpresa.
Inesperadamente, o amigo de
infância, que fazia anos que não via, conseguiu
meu telefone, ligou para mim e disse que “passaria
aí” para “trocar ideias!”
Nunca mais!
Já faz quase um ano e nem
sinal!
Muitas coisas podem ter
acontecido!
Espero que nada de ruim!
Mas, que diferença faz?
O sujeito que eu não via,
fazia mais de vinte anos, liga repentinamente,

entusiasmado, dando notícia de seus parentes
falecidos

e

rememorando

algumas

emoções

passadas e depois desaparece...
Então é melhor deixar assim!
Particularmente eu acreditava
que o mesmo já tinha falecido, e a recíproca ao que
consta, fora igual!
E mais. Algumas amizades
constituídas ao longo da vida, por mais importante
que pareçam, tem sua época, seu tempo, e seu
esplendor.
Findo

um

determinado

período, não faz mais sentido!
Assim como não faz mais
sentido hoje, aquelas paixões exacerbadas por
algumas moçoilas sem juízo. Poemas, declarações,
dedicatória.
À época eram importantes!
Porém,
minimiza ou apaga!

tudo

o

tempo

Teria

sido

legal

se

o

Aparecido passasse para conversar, a gente ri
relembrando as antigas ”trapalhadas”, os amigos
mortos, os desaparecidos, os vitoriosos e os
desiludidos, mas... não passou! Toca o barco...
“Cidão”,
disse que vinha e não apareceu!

vulgo

“sapão”,

A TURMA DO ROCK!
CAPÍTULO XIX
Dissera eu, há algumas linhas
atrás ter sido salvo pelo rock! Isso foi fato!
Fato mais curioso ainda,
seria se eu tivesse permanecido na turma do rock
propriamente dita, teria “entrado pelo cano do
mesmo jeito”. Ou talvez, ainda de pior forma!
Ou poder-se-ia imaginar que
uma turma de punks seria melhor que uma turma
formada por curtidores de música soul da época?
E eu ainda conseguir ficar no
meio termo e numa situação bem delicada!
Saí do meio dos pretos para
curtir a música dos brancos sendo preto e tendo
amigos pretos e passando a dividir o mesmo

espaço com brancos punks e racistas. Ainda bem,
que pela “minha sensibilidade” eu não percebia
essa diferença!
Mas, essa turma do rock era
determinada por duas vertentes ou se preferirem
de duas correntes da Vila P.(...) e da Vila C.(...) As
duas se toleravam quando ia a algum baile de rock
longe, mas, quando estavam juntas bebendo, a
coisa não cheirava bem!
Fui vítima certa vez dessa
violência, claro que fiz algo desagradável, mas, um
indivíduo apelidado de “Jotalhão!” (em referência
a um elefante, acredito que da turma da Mônica)
dado o seu tamanho e força, deu-me um poderoso
tapa de direita, no meu ouvido esquerdo que
ainda hoje sinto zunido!
Isso era mais ou menos o
retrato dessas duas turmas. Quando não podiam

brigar com alguém “de fora”, arrumavam alguém
de dentro para brigar!
Jaquetas pretas, cheiro de
“patchuli” (nesse caso, se referia ao perfume
extraído

da

maconha)no

ar,

maconha

propriamente dita, cigarros e cachaça. Todo esse
ingrediente, adicionando-se um bando de maus
elementos juntos, imagine-se o que daria!
Consequentemente se minha
passagem por essa turma e por esses seres não
fosse “relâmpago” (acredito entre dois e três anos)
não tenho dúvida, que teria morrido muito mal!
Havia um outro adolescente
de bem. Mas a grande maioria só queria beber,
arrumar briga, a música em si vinha em último
plano e dada a minha tendência musical, isso eu
não poderia aceitar!

Tinha que abandonar
a “gangue”.
Quanto a isso não
seria muito difícil uma vez que nunca ocupei um
lugar de destaque entre meus pares. Sempre era
tido como ser de segunda categoria, então, isso
sendo muito mal à época, seria meu grande
trunfo, para apressar minha debandada do meio
daqueles alucinados!
Certa feita, um desses
loucos apelidado “Carlinhos”. Cara cheia de
buracos, cabelos loiros escorridos em desalinho,
“brincando”, enfiou-me na barriga um canivete!
Fui ver depois o que
acontecera: sua intenção era realmente me ferir,
mas seu intuito foi obstruído por um botão de aço
de uma jaqueta preta que eu tinha. Amassou o
botão com o golpe de canivete!

De outra feita um
outro louco, virou sobre a minha cabeça uma
garrafa de cerveja!
Como depreende-se,
eu vivia muito bem instalado!
Por esses pequenos
motivos, que meus dias, junto a tais pessoas,
estavam contados!
Nem

todos

eram

completamente inúteis.
Certa

feita,

um

sujeito conhecido por “Zoinho”, “deu-me” a honra
de segurar 5 litros de cachaça trazida de um
alambique perto de um sítio seu.
Aí o negócio não
prestou!
Quase que me acabo!

“Após o segundo ou
terceiro trago e a ‘desgraçada’ ter ficado ‘doce’,
bebi que nem gente grande!”
Bebi tanto, (e isso é
verdade) que quando arrotava, descia pelo nariz e
pela boca para fora!
Dificuldade

teve

minha mãe quando eu cheguei em casa para não
deixar eu afogar com o próprio vômito, passou
parte da noite limpando meu nariz e minha boca!
Quantas emoções eu
senti!
Como

e

por

Mas,

estou

que

sobrevivi?!
aqui

contando parte da minha história, enquanto boa

parte daquelas criaturas já se foram e muito mal,
antes da morte!
Quanto

ao

“Jotalhão”, não sei que fim levou, mas o que sei e
posteriormente, quando a animosidade apagou,
ouvi de sua boca dizer que foi esfaqueado por um
adolescente raquítico, logo abaixo do braço direito
e em consequência disso, passou meses internado
e quase “bateu com as dez!”
Logicamente,

foi

repetir a mesma façanha que fez comigo, com
outro mais disposto e corajoso do que eu e
encontrou o dele: um justíssima facada!
Lei de causa e efeito:
“aqui se faz; aqui se paga!”

MESMO ASSIM,
MINHA INTOLERÂNCIA
NÃO TEM FIM!
CAPÍTULO XX
Mesmo

tendo

pleno

conhecimento que é preciso ter paciência,
tolerância mesmo pelos pré-adolescentes, pelas
crianças após os oito anos e adolescentes, é muito
difícil interiorizar certos conceitos para estabelecer
plenamente esse quesito!
Acabo de voltar de
um lugar, onde havia três crianças, (na verdade,
três moleques) na faixa dos 09/10 anos, brincando
sem parar. Tendo inclusive, um deles caído
próximo a minha perna, batendo a cabeça na
quina de uma cadeira!

Contudo,

mesmo

admoestadas pelo dono do estabelecimento, para
pararem, nem Davam “bola”, continuando seu
mister insano.
Não dá para acreditar
que fui um daqueles pirralhos, irritantes e
inconsequentes. E fui pior!
Citei acima, crianças
acima de 08 anos, porque abaixo disso, é possível
um pouco, ainda que pequeno de compreensão!
Os

meninos,

no

entanto, são piores!
As

meninas

nessa

faixa etária é algazarra, gritaria, etc. Os meninos
são empurra; empurra, algazarra, gritaria, brigas,
etc. São insuportáveis!

Com tudo isso, eu
deveria ser a última pessoa na face da Terra a me
importar com esses comportamentos insanos,
entretanto, sou a primeira!
O que acontece com
essas crianças e adolescentes é simplesmente o
reflexo de sua família. Que não sei porque cargas
d’água, querem transferir aos professores e
mesmo para a sociedade, parte da educação ou
infelizmente toda ela, que não conseguem
administrar em casa!
Consequentemente
esses “anjinhos” são reflexos do papai e da
mamãe,

que

além

de

nãos

os

educar

adequadamente, existem que o mundo os trate
com todo amor possível.
Quando
posteriormente o mundo de “saco cheio”, mete

seus anjinhos na cadeia, pois infelizmente esse é o
destino: culpam os professores, os vizinhos, os
amigos, o governo, etc!
Quanto ao governo
podem ficar tranquilos, que nunca! Ouviram?
Nunca! Farão nada para ocupar o papel que cabe
aos genitores!
O
podem

fazer

e

já

estão

máximo
se

que

empenhando

apressadamente nisso, é a construção de novos
presídios, para abrigar um população carcerária,
que cresce infinitamente todos os dias!
A parte que caberia
ao governo investir em educação para minorar os
danos causados a sociedade e em vista de nada
fazer para isso, prefere aplicar na construção
dessas cadeias, onde pelo menos podem colocar
“uma placa” de inauguração e em família não dá

para inaugurar nada. O retorno seria muito baixo e
o gasto dispendioso!
Aí

ter-se-ia

que

construir casas populares de verdade e isso seria
uma péssima ideia, quando se poderia pensar em
cada família individualmente!
Enfim,

ninguém

educa ninguém ultimamente, essa é a grande
verdade (já ouvi essa frase antes). E a sociedade
não deve e não tem que se queixar dos frutos
“apodrecidos” que colhe ou não é certo dizer que
cada povo tem o governo que merece?
Se

eu

elejo

um

desonesto para gerir os gastos do estado e aplicar
o dinheiro público da maneira que convier e não
lhe cobro isso. A quem devo culpar?!
Enquanto isso, aqui
estou eu, explodindo de raiva, enquanto essas

crianças descontroladas, gritam e esperneiam do
meu lado... olha lá caiu de cara no chão!

ATÉ ONDE VÃO MINHAS
LEMBRANÇAS!
CAPÍTULO XXI
Quando procuro me aprofundar em
minhas memórias, consigo recordar de fatos que
ocorreram em minha mais tenra idade, ao passo
que misteriosamente pouca coisa recente, consigo
lembrar. Esta parte, a Ciência explica!
E quanto mais eu lembro,
mais sou obrigado a reconhecer que meu passado
foi negro!
Infância miserável, doente,
sempre metido em encrenca. Oscilando entre os
dois e sete anos, foi uma verdadeira loucura!
Esqueceram uma lata de
tinta branca usada na reforma, perto do meu

berço marrom, fiz uma decoração extra de
madrugada, não concluindo por ter sido flagrado
por minha mãe!
Atirava pedra em animais!
Quase botei fogo na casa de
minha avó, ao tentar fazer café!
Porém, tinha algo positivo,
que a bem da verdade nem eu consigo explicar!
Sempre que algum parente
ao familiar ia sair, gostava de me levar consigo
como companhia!
Talvez porque eu falasse
demais! Questionasse outro tanto!
Sei lá, mas sempre eu era
escolhido para, inclusive, viajar a outras cidades
com tias, avós, pai, mãe etc.

Aí, eu me divertia!
Porém, algo que sobrepujei,
minha inquietava e mexia com minha mente:
pegar uns trocados da bolsa de minha avó
paterna!
Todos

passavam

necessidade, mas, só o especial aqui, achava que
tinha que furtar para se dar bem. Tomar suco,
comer doce, etc., às custas dos outros. E o pior: eu
gostava do ofício. Sentia a adrenalina. Em suma:
naturalmente desonesto!
Depois, passei décadas e
essa é a mais pura realidade, para encontrar
verdadeiramente algo, que me fizesse renunciar a
essa “laborioso” mister!
Passei anos para entender na
prática, os efeitos da lei de Causa e Efeito; Ação e
Reação. Na verdade, trata-se da Terceira Lei de

Isaac Newton, onde ele provou resumidamente,
que um objeto lançado em qualquer direção,
provoca um empuxo contrário, de igual potencia e
mesma intensidade, porém, em sentido contrário.
Daí , algumas brincadeiras
educativas, estilo: se o burro puxa a carroça, a
carroça puxa o burro!
Qual a moral da história?
Primeiro, sair da teoria e
entender a coisa na prática. No dia a dia: como a
lei de Newton, vale para tudo que ocupa o espaço
físico existencial, tudo se relaciona, então, toda
ação que pratico contra o meu semelhante, seja
boa ou seja má, a terei de volta, de alguma dentro
de algum tempo!
Com efeito, se eu furto o
semelhante, vou encontrar ao longo da minha

vida, pessoas que façam o mesmo comigo e ajam
da mesma forma!
De duas uma: ou muda ou
sofre!
Optei pela primeira!
O quer dizer também que se
os ladrões, tanto quanto os políticos que agem
prejuízo da comunidade, tivessem conhecimento
desses princípios e principalmente, os colocasse
em prática, cessariam desde já a prática delitiva!
No entanto, à época em que
abrange minha memória longinquamente, não
possuía na íntegra esse discernimento, por isso,
esforçava-me para ser o mais “esperto possível!”

SE EU SOUBESSE O
QUE APRENDI!
CAPÍTULO XXII
Como se observa, não repito:
se soubesse o que eu sei. Pois é verdade e
Sócrates estava coberto de razão, quando
disse que nada sabia. Então, se eu soubesse
o que aprendi, teria sofrido menos!
O que aprendi então?
Aprendi, por exemplo, que
nada na face da Terra vale um esforço
sobre humano para conseguir. Perder
noites de sono em busca de conseguir
dinheiro e acreditar que esta vida somente,
pode

satisfazer

necessidades!

todas

as

minhas

Aprendi que não existe amor
verdadeiro neste mundo!
Nada amanhã será igual foi
hoje, nem as pessoas, nem as construções,
muito menos os pensamentos!
Nem tudo é um mar de rosas
e nem tudo é uma desgraça completa,
porque o Universo é relativo, aqui, com a
razão estava Einstein!
Não há nada, nada que
esteja em sua forma definitiva, nem o
sistema planetário.
Segundo aprendi em breve
estudo, esse então (Sistema Planetário) é o
mais “falso” relativo de todos. Ou seja,
tudo que se vê é uma ilusão do que se foi.
Toda luz refletida do espaço ao globo
terrestre, trazendo consigo imagens de

Estrelas, Planetas, asteroides, satélites,
etc., são todas reflexos do que já não existe
mais!
Assim é a vida; assim é o
tempo: um complexo e irritante mistério!
Consequentemente,

em

respostas as minhas primeiras perguntas,
formuladas há mais de trinta anos atrás, a
respeito de onde viemos, por que vivemos
e para onde iremos, não existe respostas!
Ou melhor, existe a resposta
que eu nunca queria escutar: talvez um dia
saberei

de

onde

viemos,

mas

não

completamente. Por que vivemos, idem,
porém, para onde iremos, esse é o
completo é mais irritante mistério.
Quanto tempo eu perdi na
minha infância e adolescência, dando

trabalho para os outros e principalmente
para mim mesmo, porque de vez em
quando nem eu me suportava. Quando
dispêndio de energia e de vivacidade com
coisas inúteis!
No final, foi só perda de
tempo!
Embora hoje, eu reconheça
perfeitamente, que nada sei!
Àquela época eu acreditava
que um dia poderia aprender tudo!
Desgraçada pretensão!
Mas,

pelo

menos

compreendi o significado das palavras: os
primeiros serão os últimos e os últimos
serão os primeiros!

Os primeiros, os ricos, os
pretensiosos, os gananciosos,

que

satisfazem toda sua ambição na Terra, que
mais podem pleitear além do que já
conseguiram?
Para completar ainda não
são humildes. O que mais podem ansiar?
Os

últimos

são

aqueles,

mesmo entre os ricos que são humildes,
que pensam no semelhante antes de si,
que não se apegaram ao seus bens e sabem
que tudo o que possuem é passageiro, etc
Porém, esses outros últimos
estão ficando muito mais raros do que se
imaginavam a princípio!
Porém,

eu

aprendi

exatamente o que pode me ser útil durante
a vida: é preciso simplesmente viver!

Viver sem querer ser o
primeiro e não lutar para ficar em último!
Não prejudicar o semelhante
e sempre que possível fazer alguma coisa
útil por alguém. Ponto.
É

simplesmente

isso.

E

dentro das possibilidades máximas evitar o
“câncer”, tentando tanto quanto possível,
guardar o quanto menos de rancor for
possível, porque o cérebro produz uma
enzima misteriosa que ajuda o organismo a
proliferar o tecido canceroso se o sujeito
(a) odeia muito e perdoa pouco!
Outrossim,

essas

explanações , acredito que seriam um
pouco complexas para uma criança de 08
anos antecipar para o seu presente e

preparar seu campo de atuação no seu
futuro.

GRAÇAS A DEUS

QUE

EXISTE O DIABO!
CAPÍTULO XXIII
Ao contrário do que os pobres, os
humildes,

os

deserdados

poderiam

imaginar é que, o diabo, assim como eles o
conhecem, é um grande aliado e não o pior
inimigo como poderiam supor!
Impossível mensurar o tamanho da
utilidade

que

pode

ter

uma

figura

pretensamente maligna todo o tempo e o
tempo todo que todo mundo acredita, mas,
sendo assim, ele é o grande precursor da
fé!
Uns com medo do diabo procuram
acreditar num Deus, outros se não
acreditam em algo, sempre se mantém na

retaguarda, quando o assunto aborda esse
tema!
Mas, se Deus permite que exista
essa crença é que ela redunda em benefício
da comunidade!
Ou quem faz planos para num
futuro ir ter com o senhor dos infernos?!
No final, essa crença absurda de um
ser destinado a ser eternamente mau e
punir os homens desse jaez, acaba fazendo
grande sentido, quando certos indivíduos,
agindo de maneira própria procura causar
mal ao semelhante!
Em suma: se não acredita em um
Deus, é importante não desdenhar do
diabo, assim como entendem, porque os
danos e efeitos colaterais, podem ser
fatais!

Mensagem das profundezas não só
trazidas a Terra por intermédio dos
assassinos

comuns,

estelionatários,

dos

dos

ladrões,

corruptos

e

dos
dos

milionários, não!
Mensagem das profundezas, pode e
com efeito é trazida a superfície terrestres
através da boca do “pastor” pretensamente
bem intencionado, mas, o que fazem, é
justamente divulgar a mensagem do seu
“senhor” que obviamente, não é Deus e
nem Jesus Cristo, alguém duvida?
“Guardai-vos dos falsos profetas
que vem ter convosco cobertos de peles de
ovelha e que por dentro são lobos rapaces”
(Mateus, 5:15 a 20)’
‘Tende cuidado para que alguém
não vos seduza; - porque muitos virão em

meu nome dizendo: “Eu sou o Cristo” e
seduzirão a muitos’.
‘Levantar-se-ão

muitos

falsos

profetas que seduzirão a muitas pessoas; e
porque abundará a iniquidade, a caridade
de muitos esfriará.

Mas aquele que

perseverar até ao fim se salvará.’
‘Então, se alguém vos disser: O
Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis
absolutamente. – porquanto falsos Cristos
e falsos profetas se levantarão e farão
grandes prodígios e coisas de espantar, a
ponto de seduzirem, se fosse possível, os
próprios escolhidos”. (Mateus, 24:4-5, 11 a
13, 23-24; Marcos 13:5-6, 21-22).
Como é possível (voltando antes das
citações),
observações?

afirmar

determinadas

Simples,

pela

dificuldade

de

sobrevivência!
O trabalhador comum tem que
sobreviver com o suor do seu rosto e
muitas vezes, não consegue o que comer!
Passa a maior parte do mês sem
dinheiro e tem que andar a pé para
economizar e fazer render!
Então como esses senhores, que
dizem vir em nome de Jesus Cristo, que em
seus últimos dias, não tinha sequer um
travesseiro para recostar sua cabeça, tem
que andar de ternos importados, carros
importados, comprarem fazenda, etc?
Como eles se acham no direito de
darem número da conta para que “a fé do
sujeito”, ardente de necessidade fale mais
alto e deposite na conta da igreja, para

custeios de obras de caridade (dos pastores
e familiares) e acharem que estão servindo
a Força Suprema do Universo e seu “filho
primogênito!”
Assim, não tenho mais dúvidas: o
diabo é necessário para correção dos
“pastores” e similares e acima de tudo,
manter acesa a certeza de que haverá
sempre um grande amigo dos sofredores,
travestido de “diabão!”
Também é importante não perder
de vista, por exemplo, que o modusoperandis

daquele

pastor,

com

“sotaquinho” mineiro, implorando e dando
um número de conta para se depositar uma
determinada quantia, no jargão policial,
tem outro nome: “Estelionato”.

Artigo 171 do Código Penal: obter
para si ou para outrem (Igreja),l vantagem
ilícita (dinheiro ganho sem trabalho é
crime), em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante
artifício ardil (quantos: terreno no céu,
ganho de riqueza, casas , veículos...) ou
qualquer outro meio fraudulento.
Pena: reclusão, de 1 (um a 5 (cinco)
anos e multa.

ACELEREI

O

CRESCIMENTO

CABELOS

BRANCOS

DE

DOS

MINHA

MÃE...
CAP.XXIV
A verdade é sempre
mais dura que a realidade!
Cada choro de uma
criança que me vem aos ouvidos, fico imaginando
como minha mãe conseguiu me tolerar. Eu e mais
(08) oito!
Com certeza meu pai
não foi lá um excelente trabalhador, mas, com
certeza foi um ótimo reprodutor. Se fosse bode, ia
ser apelidado de “pai de chiqueiro”, ou seja, o
chefão responsável pela reprodução em massa!

Contudo,

avaliando

friamente: eu fui uma criança especial! Único! Cujo
diferencial, principalmente, foi testar a paciência
de minha mãe, quando “papai” resolveu nos
abandonar, digamos, temporariamente!
Portador de todos os
predicados para me fazer um ótimo marginal! Mas
não o fui, por conta da misericórdia dos deuses,
talvez pelos mistérios da vida e também, por
minha covardia!
Desde cedo rodeado
de péssimas companhias, não sei como sobrevivi
intacto. Ou melhor, parcialmente intacto, pois a
cabeça...
Já não tenho a cara
de pau de dizer que tenho uma missão importante
na vida, por ter escapado de acidentes, de
tiroteios, da prisão.

Tampouco não posso
me sentir vitorioso por ter suplantado os vícios da
bebida, da droga, do cigarro, etc! Porque tudo tem
a sua hora, assim como tudo tem seu preço!
E todos esses abusos
me custaram bastante!
Meu cérebro, nunca,
nunca voltará a funcionar amplamente como
deveria, dado a quantidade de entorpecimento a
que foi submetido!
E mais. Que garantia
eu tenho que tudo dará certo, quando que,
passados quase trinta anos de ter parado de
fumar, vez ou outra ainda tenho que lutar contra
aquela vontade mórbida remanescente?!
Vitorioso
derrotado, só existe quando da morte!

ou

Quando não, é só
paliativo. Nada mais!
Eu fui uma criança
atentada!
Ruim, “boca dura”,
respondão, fugidio, desonesto, mentiroso. Como
minha mãe conseguiu sobreviver a mim?
Seja como for, minha
mãe atravessou um período negro, o qual eu
qualifico

como:

Maria

a/Jeremias

e

Maria

d/Jeremias!
Acelerei
sobremaneira o envelhecimento de minha mãe!
Ainda tenho a “cara
de pau” de reclamar do meu filho adolescente,
também desobediente, “boca dura,” é verdade,
mas, sem os vícios (espero que não os adquira)

que me alucinaram e me enlouqueceram: a
bebida, o cigarro, as drogas ilícitas!
Pobrezinho, a mãe
dele e ele mesmo não sabem, que perto de mim,
tem asas!
Se

houvesse

um

aspirante a auxiliar do capeta infantil, esse alguém
seria Jeremias!
Mas,

por

esses

mistérios inexplicáveis do destino, deixei a vida
má, fui melhorando gradativamente e aos poucos
fui saindo da “lama!”

LAUDO

DE

SANIDADE

MENTAL: RESULTADO!

CAPÍTULO XXV

Avaliando

da

forma

e

maneira como é feito e emitido um Laudo de
Sanidade Mental, as perguntas peculiares, nuanças
detalhadas

relativas

questionamentos

ao

somente

assunto

e

entendido

e

perguntado por um médico perito Psiquiatra, sou
franco em admiti que me reprovaria!
A verdade nua e crua é só
uma: nunca fui normal!
É claro que esse não é o
entendimento dos médicos peritos pagos para

fazer

o

trabalhador

debilitado,

tresloucado

trabalhar a qualquer custo!
Me refiro a um diagnóstico
sério,

daqueles

comportamentos

que

põe

obscuros,

às

claras

os

deflagrados

na

infância, alimentados na adolescência e emergidos
na idade adulta!
Observando

o

laudo

de

outrem e me colocando no lugar, em todas as
negativas das respostas, a minha mente positivou
meus conflitos!
Exemplo: como foi o seu
convívio familiar na primeira infância? E na
segunda?
Teve desmaios, perdas de
consciência, etc?

Sofreu convulsões ou coisas
do tipo?
Já foi internado em alguma
clínica psiquiátrica, para tratamento da psique ou
de alguma síndrome ou de algum vício?
Já

teve

vontade

de

se

suicidar ou chegou a tentar o ato?
Toma ou já tomou remédio
controlado para tratamento de compulsões?
Em suma, um laudo desse
tipo jamais seria para mim... porque ele está
falando de mim!
Com

franqueza,

admito

minhas inúmeras fraquezas!
Três
sentidos violentamente!

vezes eu perdi os

Como a primeira vez a gente
nunca esquece e no meu caso, nem a segunda
nem a terceira, foi traumático todas elas!
A primeira, não me recordo
exatamente do começo, mas, me lembro do meio
e do final!
Foi aos catorzes anos de
idade, na quadra de futebol de salão da empresa
em que eu trabalhava como Office-Boy!
O futebol ocorria e o samba
“corria solto” ao redor da quadra!
Sei lá por que cargas d’água,
eu “alto” me desentendi com um dos integrantes
da bateria, torcedores de um dos times que
jogava...
Não fosse pela piedade do
gerente da empresa, que corajosamente me

arrastou do chão, eu com certeza não teria
sobrevivido aos chutes, pontapés e socos etc!
A segunda vez, também foi
bem contundente.
Correndo tresloucadamente
“de fogo” pelas escadarias de uma estação
ferroviária, tropecei no último degrau e bati a
cabeça no chão, “apaguei” na hora!
Fui despertado por meu
amigo também “manguaceiro” Amadeu que
pensava ter eu morrido!
Na

terceira

vez,

porém,

aconteceu algo singular!
Para

“variar”

estava

novamente bêbado, junto com “Cidão”, quando se
iniciou uma confusão!

Eu ia golpear alguém com
uma garrafa, quando um “anjo bom” me acertou
um ponta de queixo!
Precipitei-me

ao

chão,

porém, caí de cabeça na quina de uma chamada
guia, mas uma vez apaguei!
Despertei

alguns

minutos

depois, completamente “sóbrio” , com um imenso
caroço

na

parte

posterior

da

cabeça,

misteriosamente, o efeito do álcool passara
completamente!
No

momento,

não

me

recordava de nada!
Apenas uma coisa eu queria:
voltar para casa!
Inexplicavelmente,
real!

caí

na

Em outra época da minha
vida, com certeza, eu acreditaria que nada do que
estava escrito ali naquele documento, me dizia
respeito, mas a experiência chega e alguns
despertam!
Alguns despertam não para
se tornar melhores, mas, para reconhecimento de
quanto tempo foi perdido em vão, por causa da
insanidade e da sede de beber a “água ardente!”

A VOLTA DO CIDÃO!

CAP XXVI
Acredito que passados mais
de trinta anos, eis que meu grande amigo do
passado ressurgiu!
Recebo telefonema surpresa
e quem era?!
Cidão!
“-

Como

cê

me

achou

homem?!”
Essa

foi

minha

grande

indagação e surpresa!
Assim é que surgiu o ditado:
quem é vivo sempre aparece!
Trazendo notícias de morte,
é verdade, como por exemplo a morte de três dos

seus irmãos e por minha vez, comuniquei-lhe a
morte de minha saudosa mãe!
Enfim, a surpresa foi mútua,
mas, estamos vivos, mas boa parte dos nossos
amigos em comum já partiram!
Amigos partiram devido a
doenças secundárias, mas, sabemos nós que a
causa primária, não foi nada mais nada menos que
a “catcha!”
Enfim, nessa fase obscura de
minha vida onde a adolescência obscurece todas
as demais faculdades, estávamos eu e o Cidão
juntos, como sempre, “aprontando”, correndo,
brigando, etc.
A vida não tinha rotina e
nem repetições!

Cada dia era uma emoção
diferente!
O problema era saber se
sobreviveríamos a mais um dia, tamanha as
emoções!
Mas, conseguimos!
Incrível como um simples
telefonema de um amigo de longa data, salvo é
claro, os inconvenientes, trás tantas recordações,
tantos

momentos

esquecidos

retornam

ao

presente, quanta memórias mortas, criam vida
imediatamente!
Impossível

não

se

emocionar, ainda quando sabemos que parte
daqueles que fizeram nossa alegria, partilharam de
nossa amizade... estão mortos!

E finalmente na volta de uma
antigo laço, reconhecemos, muito a contra gosto
que o destino segue seu curso, embora, naquela
época , como na atual, parecia que o tempo não
passava... ledo engano: nada será como antes!
Cidão (Aparecido Bezerra da
Silva) ligou, se vai aparecer só Deus sabe, mas,
conhecedor das armadilhas da vida, como eu o sei,
deve haver alguma razão pelo seu aparecimento
repentino: talvez eu morra nos próximos dias,
talvez ele, talvez alguém mais próximo. Inútil
ignorar esses sinais por mais pessimistas que
possam parecer!
Sobre esse tópico, consulte
os interessados e fãs, principalmente, a letra da
música do saudoso Raul, “Canto Para Minha
Morte!”

Assim, se o homem tivesse
“visão” não cometeria as loucuras que comete; se
tivesse paciência, não cometeria suicídio!
De

modos

que

cada

momento na vida seja qual for ele é muitíssimo
importante, seja nos Alpes Suíços, no Sertão
pernambucano, nas agruras do cárcere, etc., todos
tem igualmente perante o Universo o mesmo
valor: o aprendizado e principalmente como se
comporta durante ele.
E é somente isso que para
Ele (o Universo e seu Criador) vale!
Riqueza, pobreza, doença,
etc., não tem a menor importância, por mais
absurdo que possa parecer, o que se é avaliado é
a forma de agir, o respeito ao semelhante durante
a abundancia e resignação perante a miséria!

Que seja, porém, não perder
o costume: “chega aí Cidão, vamo trocar essa
ideia!”

A MORTE CAI AO LADO!

CAP. XXVII

Meu pai nem minha mãe, nem
meus amigos, muito menos meus inimigos tinham
a menor culpa pelo fato de eu ter sido
naturalmente, antes de qualquer

coisa ou

educação: um desajustado!
Demorou

para

eu

reconhecer isso!
Excetuando-se a parcela de
culpa deles, boa parte dela, cabe a mim e tão
somente a mim!
O que fazia Jeremias, altas
horas da madrugada num perigosíssimo forró, no

meio de sujeitos armados de peixeira, revólveres,
pistolas e sabe sei lá Deus o que mais?
A cerca de dois palmos de
mim, não mais que isso, após ter ouvido dois
estampidos que cortaram a música, eu vi um
sujeito quedar violentamente.
Os “dançarinos” sairão como
diria, na gíria: “a milhão!”
E Jeremias, o valentão, de
“meia-pataca”, me aproximei do sujeito caído e
concomitantemente, olhei em direção ao palco,
onde se apresentava uma banda de forro e vi um
instrumento diferente na mão do sanfoneiro, alem
de sua sanfona!
Havia

algo

brilhante,

parecido com um revólver e julgo ter sido
realmente, pois da ponta do mesmo ainda saía
fumaça!

Olhou

para

mim

tranquilamente e foi para os bastidores!
Repentinamente,
inexplicavelmente, aquele indivíduo que havia
caído, acredito que às vésperas da morte, ou
prevendo ela, saltou instintivamente e saiu em
desabalada carreira!
Tomei

conhecimento

posteriormente, que o homem morrera. Também
pudera, fora atingido por dois disparos certeiros
de arma de fogo em cima do coração!
Me reuni aos meus amigos:
Cido e Amadeu (irmão de Cido, já falecido), e
“caímos no mundo!”
Também pudera, o baile
acabara mais cedo devido a esse pequeno
inconveniente!

Não sou nada melhor do que
aquele pobre diabo que morreu em tão trágica
circunstância, sei lá por qual motivo, embora eu
desconfie ter tido mulher envolvida!
As únicas coisas que me
salvaram foi: os mistérios do destino, ninguém
morrer na véspera e a pontaria certeira do
sanfoneiro, caso contrário eu estaria tentando
contar minha história por psicografia!

