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Memórias de Paolo Pancioli - 3
Em meados de abril de 

1945, os aliados rompe-
ram a linha Gótica, avan-
çando em direção ao norte 
da Itália e nos primeiros 
dias de maio, com o fim da 
guerra na Europa, nos pre-
paramos para voltar para 
Barga.

Não era a Barga dos 
nossos sonhos e nem a 
Barga que havíamos dei-
xado na nossa fuga. Os 
últimos quatro meses de 
guerra tinham agravado 
a situação já desastrosa. 
Muitas casas atingidas 
pelos bombardeios aéreos 
tinham desaparecido ou 
foram transformadas em 
ruínas e entulho, assim 
como a maioria dos telha-
dos. Porém, a nossa casa, 
por muita sorte, estava 
ainda de pé. Muitas estra-
das estavam intransitáveis 
devido aos entulhos acu-
mulados. Não tinha sobra-
do nenhum vidro intacto 
nas portas e janelas. Em 
compensação já tinha sido 
reativado o fornecimen-
to de água e, mesmo que 
precariamente, o da ener-
gia elétrica. O comércio 
estava tentando retomar 
sua atividade normal com 
os produtos básicos e ali-
mentos. Enfim, na tristeza 
das ruínas percebíamos 
um renascimento tímido, 

mas vigoroso, que depois 
dos tenebrosos momen-
tos da guerra nos enchia 
de esperança e de uma 
estranha felicidade. Reen-
contramos com emoção, 
Enrico, Nardino e também 
Georgia, Romano e famí-
lia que nos esperavam, 
ansiosos para voltarem a 
Fosciandora. Nos primei-
ros dias restabelecemos 
contato com o ambiente, 
com a casa e com os ami-
gos, apesar de muitos de-
les, depois da fuga, ainda 
não terem voltado. Apesar 
de não ter vivido os trági-
cos momentos dessa fuga, 
devo explicar que quatro 
dias após a nossa saída de 
Barga, em 26 de dezem-
bro de 1944, os alemães 
romperam as defesas alia-
das e voltaram a ocupar 
Barga, Fornaci, Gallicano 
e arredores. Os alemães 
estavam famintos, assim 
como a população dos ter-
ritórios por eles controla-
dos. A solução encontrada 
para esse grave problema 
foi conquistar os imensos 
depósitos militares ameri-
canos que lhes forneceram 
os alimentos necessários. 
Naquela ocasião, boa par-
te dos habitantes de Barga 
abandonou as próprias ca-
sas, refugiando-se preca-
riamente nas diversas vilas 

e povoados na retaguarda 
com parentes, amigos e 
conhecidos e nem todos 
haviam voltado para casa. 
As tropas indianas que ha-
víamos cruzado em Ponte 
a Moriano na véspera de 
Natal, na nossa fuga de 
Barga, eram os reforços 
que os aliados estavam 
mandando para fortalecer 
o front. Para completar o 
triste episódio, os india-
nos não encontrando os 
alemães que já haviam se 
retirado, infelizmente vio-
lentaram diversas mulhe-
res nos arredores de Barga.

Em casa, a nossa preo-
cupação era com o destino 
de Piero, do qual não tínha-
mos notícias e de Edwin, 
que havia seguido o front 
em direção ao norte da Itá-
lia e de quem também não 
tínhamos notícias. Cor-
respondências e telefones 
não funcionavam há mui-
to tempo. Do Tio Davino 
e família, sabíamos estar 
em lugar seguro, mas não 
tínhamos informações re-
centes.

Apesar da paz na Eu-
ropa, Barga vivia uma si-
tuação que ainda lembrava 
as desgraças e o clima da 
guerra. Militares espe-
cializados operavam na 
região localizando e reco-
lhendo os restos mortais 

dos soldados e rastreando 
e desativando as milhares 
de minas terrestres espa-
lhadas nos campos e nas 
montanhas. Diariamente 
transportavam sacos plás-
ticos com os restos mortais 
dos soldados e ouvíamos 
frequentemente minas e 
granadas explodidas pe-
los militares. Infelizmente, 
muitos desses artefatos, 
principalmente minas não 
desativadas, explodiam 
em consequência do traba-
lho dos lavradores, matan-
do e mutilando sem pieda-
de. Eram comuns também, 
explosões acidentais por 
manipulação imprudente 
de explosivos por crianças 
e também adultos. Após o 
final da guerra, em Barga, 
dezenas de pessoas morre-
ram ou ficaram mutiladas. 

Nesses dias, a cidade 
inteira se mobilizou e cada 
um, dentro de suas possi-
bilidades, contribuía para 
recolher e dar destino às 
enormes quantidades de 
entulhos acumulados nas 
ruas e praças. Foi o pri-
meiro passo para acelerar 
o retorno à normalidade. A 
Escola reabriu nos primei-
ros dias de junho para re-
cuperar o ano escolástico 
(1944/1945) perdido du-
rante o front. Os edifícios 
escolares se encontravam 

num estado lastimável.  O 
meu, do ginásio e do co-
legial, onde deveria fre-
quentar o terceiro ginásio, 
com o telhado remendado 
precariamente, não tinha 
portas e as janelas exis-
tentes não tinham vidros. 
As escadas de entrada, 
destruídas pelas bombas, 
tinham sido reconstruídas 
com madeira recuperada e 
os banheiros, sem portas, 
eram um verdadeiro pesa-
delo.

A Pina e a Roberta tam-
bém iniciaram os respecti-
vos cursos para recuperar 
o ano perdido. Tínhamos 
somente os professores lo-
cais, que aos poucos foram 
substituídos quando os 
serviços públicos rodoviá-
rios e ferroviários foram 
restabelecidos. Papai ob-
teve logo alguns trabalhos 
de recuperação e também 
a mamãe voltou a lecionar 
na escola. O tempo e as 
datas daquele período são 
pouco definidos e muito 
confusos na minha memó-
ria, mas naqueles meses, 
Mauro, de bicicleta, vol-
tou para Barga a procura 
de Maria (sua namora-
da). Pouco tempo depois, 
muito festejado, chegou 
o Piero, provavelmente a 
pé. Cada um desses acon-
tecimentos contribuía para 

que a vida da cidade ace-
lerasse a sua recuperação. 
Como reação aos terríveis 
anos da guerra, aos peri-
gos, à fome, ao blecaute, 
etc, vivíamos na cidade a 
euforia da diversão. To-
das as noites, havia bailes 
lotadíssimos frequentados 
por civis e militares ame-
ricanos, que juntos come-
moravam o retorno à vida 
e à paz

IVAN

O moleque, quando 
começa a ficar homem, 
as espinham brotam em 
seu rosto, a voz engrossa, 
a penugem toma viço, os 
olhos enxergam a mesma 
menina de outra forma e 
seu melhor amigo passa a 
ser o espelho que reflete 
músculos que somente 
ele imagina. Creio que 
isso serve para o mundo 
inteiro: a fase que leva o 
pai ao orgulho “Está fi-
cando homem” e a mãe 
à aflição “Ai, meu Deus, 
está ficando homem”. 
Eu fiquei homem aos 11 
anos, sem a intervenção 
das espinhas, a voz ainda 
esganiçada, a penugem 
hibernando e meus olhos 
permaneciam enxer-
gando as meninas como 
bobinhas, magricelas e 
chatas. É que minha mãe, 
verificando antes se não 
havia ninguém por perto, 
após cochichar com meu 
pai, chamou-me para o 
quarto e segredou-me, 
em voz baixa e cúmplice: 
“Filho, o ginásio interno 
de Ouro Fino, onde vai 
estudar, enviou a relação 
da roupa do seu enxoval 
e você vai ter que usar 

cueca. Você vai ficar ho-
mem”.

Naquele tempo, os 
moleques usavam ape-
nas calças curtas, sem a 
inutilidade da cueca, e 
só vestiam as compridas 
quando a mãe determina-
va, percebendo as amea-
ças da adolescência e a 
demora no banheiro. A 
exigência do espelho de 
corpo inteiro obrigava o 
complemento da cueca. 
Minha mãe fez, então, 
duas cuecas brancas (não 
se imaginava de outra 
cor) abertas na frente, 
sem botão para fechá-las. 
Abotoadas apenas na 
cintura, eram folgadas e 
alcançavam os joelhos. 
A abertura facilitava os 
afazeres hidráulicos, 
mas não evitava a fuga 
do logotipo masculino, 

que escapulia pela fres-
ta, sendo necessário re-
manejá-lo, “sempre para 
o lado esquerdo”, como 
ensina a Constituição 
Brasileira. Creio que dali 
surgiu o termo “contra-
mão”. Quando cheguei 
a Ouro Fino, depois de 
três horas da viagem pe-
rigosa e interminável, 
por estrada esburacada 
de medos e sustos, o que 
mais me incomodou foi 
a cueca. Pinicava, arra-
nhava, entrava em todos 
os desvãos querendo se 
esconder, estrangulava os 
complementos do logoti-
po e, se a gente ficava em 
pé, despencava, pois era 
preventivamente, como 
disse, folgada, caso o 
usuário viesse a adquirir 
peso. Foi desse jeito que 
me tornei homem. 

Entretanto, a cueca 
não possuía apenas o po-
der de transformar meni-
nos em homens. A cueca 
tinha também seu papel 
lírico-social, na meritó-
ria tarefa de unir cora-
ções aflitos e dilacerados 
ante a enrolação do ama-
do, adiando o casamen-
to marcado, pedindo um 
tempo, alegando neces-
sidade de trabalhar feito 
escravo, economizando 
a ponto de cultivar verru-
gas no peito para dispen-
sar os caros botões, tudo 
embromação para esca-
par ao casamento. Per-
cebida a tramoia, a noiva 
diligente e aflita solicita-
va a um parente do noivo 
ou a uma pessoa chegada 
e, em caso extremo, a um 
detetive, surrupiar uma 
cueca do noivo e, nela, 

coar o café da noite e levá
-lo ao bem-amado, junto 
a um sorriso malicioso e 
matreiro. É certo que noi-
vo algum apreciou cheiro 
e sabor da bebida, como 
também é certo que, sor-
vida a infusão enfeitiça-
da, nenhum casamento 
demorou mais que três 
meses para ser realizado. 
Hoje, sabe-se, é necessá-
rio apenas o dote. 

Em Brasília corre o 
boato que as cuecas têm 
finalidade econômica, 
pois servem de caixa for-
te, onde são depositadas 
enormes quantias em di-
nheiro vivo, a salvo dos 
malandros que não põem 
a mão em cumbuca e 
muito menos em cuecas.

As cuecas contempo-
râneas já não são as mes-
mas. Cueca e calcinha se 

confundem no tamanho, 
no aperto, na variedade 
de cores e na inutilidade. 
A diferença fica apenas 
nas rendas ou no fio den-
tal. Mas tem-se notícia 
de gente que, com logo-
tipo e tudo, as use, bana-
lizando a cueca tradicio-
nal, que já foi sinônimo 
de juventude, macheza, 
masculinidade, criadora 
de adultos e promotora 
de casórios.

É por isso que, aos 
mais novos – na minha 
idade, todos são mais 
novos – ao me tratarem 
com deferência e polidez, 
retruco: “Larga mão dis-
so, ô meu; abaixa o res-
peito. Eu me fiz homem 
pela cueca, apenas, e pela 
vontade da mãe que não 
esperou pela voz grossa, 
pelos e espinhas. Só não 
tomei o café na casa da 
“dona da minha vontade” 
porque ela foi mais con-
vincente (ou não encon-
trou alguém disposto a 
roubar minha cueca). 

Como se fazia um homem
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O BAÚ  DO  ZOTE  X  A  LIMOUSINE  DO  BIDEN
toNINho guIrelI

Penso que muita gente 
de Monte Sião e mesmo de 
outras paragens, conhece 
a Maria Clélia Comparini. 
Nascida nesta encantadora 
cidade mineira, de Monte 
Sião, ela conviveu conos-
co durante um bom tem-
po, e com uma boa turmi-
nha de alunos estudamos 
no Ginásio de Águas de 
Lindóia, isso por volta dos 
anos 60 e poucos.

Filha do Zé Compari-
ni e da Dona Áurea, nós a 
chamávamos por “Quéli-
nha” e convivemos juntos 
até que ela resolveu galgar 
patamares mais elevados, 
e aí trocou o nosso “bra-
silzinho” pelos Estados 
Unidos e lá está com a 
sua nova família, feliz da 
vida, mas esquecendo-se 
de nós, quase que total-
mente, o que é um “peca-
do” muito grande.

A Quélinha, depois de 
um longo e tenebroso in-
verno, voltou a dizer a nós 
monte-sionenses que ela 
está forte e rija como nos 
bons tempos. E isso ela o 
fez nas páginas de nosso 
querido jornal Monte Sião 
(publicação de julho/21), 

oportunidade em que se 
lembrou do Baú do Zote 
e das aventuras de nossa 
turminha de estudantes, 
que cursava o Ginásio de 
Águas de Lindóia e onde 
os alunos de nossa Monte 
Sião para lá se dirigiam no 
período escolar.

Todos sabíamos que 
não era permitida a en-
trada dos marmanjos no 
Ginásio, se eles não esti-
vessem com a vestimenta 
completa, que era camisa 
na cor cáqui, com gravata 
preta, sapatos (sapatões) 
pretos e calça de brim, cá-
qui, para homens. As mu-
lheres apenas diferiam no 
tocante às saias.  E quem 
assim não estava, teria que 
fazer uma “guerra” com 
o servidor “seu Romeu” 
para entrar no Ginásio, e 
isso mesmo que fosse dia 
de provas. Voltando ainda 
ao famoso “Baú do Zote, 
podemos dizer que esse 
ônibus não era assim uma 
“Brastemp”,  como se 
diz, mas era bom, bancos 
bem forrados, limpinhos, 
e oferecia até um certo 
conforto. Não era também 
uma “limousine” como a 
do presidente americano 
“Biden”, mas era até bem 

confortável, sim. 
E a lembrança que ain-

da nos acompanha, e que 
a amiga Quélinha ora nos 
reapresenta em detalhes, é 
a do Tio Zote descascan-
do e chupando  laranja, 
e com uma bela faca na 
mão, e onde o nosso ôni-
bus ficava estacionado, 
aguardando o pessoal de 
outras classes, para voltar 
a Monte Sião. Nesse dia 
ocorreu uma brincadeira 
com bola, e o Ilson Ma-
riano chutou para gol, mas 
a bola foi bater é na faca 
que o Tio Zote estava  des-
cascando laranja, o que 
fez o até então paciente 
Zote perder a calma e ini-
ciar uma correria atrás do 
Ilson, e aí todo mundo se 
assustou, principalmente  
os hóspedes que passavam 
por perto. Claro, o que se 
via era um senhor quase 
fora de si, com uma faca 
na mão correndo atrás de 
um menino também as-
sustado, e ainda com os 
hóspedes sem saberem o 
que fazer. Aí complicou! 
E também todo mundo 
se lembra que o Geraldo 
Pimentel todo dia se atra-
sava com a marmita e seu 
almoço. O ônibus iniciava 

seu trajeto para o Giná-
sio de Águas de Lindóia, 
quando alguém já obser-
vava que o Geraldo aca-
bava de chegar ao Hotel 
para pegar sua marmita. E 
os alunos não podiam fi-
car esperando, pois alguns 
tinham provas nesse ho-
rário, e aí o nosso amigo 
Geraldo ia comendo mes-
mo pelo caminho, e sua 
irmã vinha buscar outras 
marmitas, assim evitando 
um problema maior com 
as provas;

Vez por outra, a nossa 
turminha do ônibus (Baú) 
resolvia trazer as sungas e 
maiôs, e passar um tempi-
nho na piscina de Águas 
de Lindóia.  E casualmen-
te lá aparecia o nosso Pro-
fessor de francês, Mon-
sieur Fritz Ney, que era 
um pouco despreocupado, 
usava sunga meio larga e 
não percebia que ás vezes 
o seu “pixulim” estava à 
mostra. Daí vinha algum 
aluno avisá-lo, gentilmen-
te. E era só gargalhada!

A Quélinha disse que 
quando chovia, o Baú 
quase sempre se atrasava, 
mas isso pra nós era diver-
timento, pois a molecada 
conseguia tirar o “Baú” 

do atoleiro, ficando todo 
mundo sujo e se diver-
tiam. Bons tempos, minha 
cara! E disse a Quélinha, 
que não gostava  quando 
alguém dizia que seu lan-
che era “pão com ovo”, e 
taxou isso de ‘bullying”. 
Não devia pensar assim, 
querida amiga, visto que 
alguns alunos nem isso 
tinham como merenda, 
inclusive eu, que morava 
com meu avô  Lourenço 
Guireli, e até passávamos 
apertados com a situação 
financeira. E quer coisa 
melhor que pão com ovo? 
E um  amigo americano 
me disse, que em sua in-
fância o Biden não tinha 
limousine não. E ele se 
alimentava bastante com 
pão com ovo, e andava 
bem a pé. E nessa época, 
que limousine, que nada! 

Mais à frente, terminei 
o curso ginasial, e acabei 
me transferindo para Va-
linhos, próximo a Campi-
nas. Fiz Faculdade de Di-
reito em Jundiaí, e obtive 
cargo de diretoria em uma 
grande empresa multina-
cional – Rigesa Celulose, 
Papel e Embalagens Ltda., 
e aos poucos arrumei em-
prego   para todos os meus 

cunhados, os filhos do Ico 
Bernardi, que eram: Diti-
nho, Paulinho, Geraldo, 
Francisco, e alguns ami-
gos, que eram competen-
tes e que apenas aguarda-
vam uma oportunidade. 
Eu me casei com a Ana 
Maria, também filha do 
Ico, e tenho os filhos Mô-
nica e Marcelo. É, minha 
cara, o tempo passa!

Fábulas: escolha a sua  
José AlAercIo 
ZAmuNer

É setembro nos milê-
nios, e o João de Barro faz 
casa do barro, ah!... cada 
gira-argila no bico pio trila 
alegria da vida, senta as-
senta barro à casa primiti-
va: algazarra, algazarra de 
alaridos... “Crist’crispim, 
Crist’crispim!...” Revoa-
da!... No bico, galhinhos 
de oliva. É setembro nos 
milênios aos novos ovos!... 
A Chuva descobre Vid-a-
flora mil pétalas. Alimen-
te-se!..., mais gritos, novos 
filhos alaridos: aqui tem 
filhotes do Barro, no barro 
dos milênios, pio, pia e trila 
alegria todo dia: “Crist’cris-
pim, Crist’crispim!!...” Re-
voada!... Vai e vem, vem e 
vai alimenta os cantos: pio 
pia e trila alegria do barro 

à casa primitiva, vêm filhos 
do Barro nos milênios: Re-
voada dos insetos e semen-
tes:  alegria, alegria, a vida 
nasce, renasce, chil, tril, tri-
la cantos, cantos em Coral 
Cantata 147 BACH: “Jesus 
é a alegria dos homens”! 
Alimente-se desse alimento 
ao voo, voo, vooo: da Re-
voada!... da nova vida, volta 
em volta no bico, pio pia e 
trila alegria, assenta barro 
à casa primitiva: Alimento! 
Algazarra, Alaridos. A Chu-
va descobre Vid-a-flora mil 
pétalas. Alimente-se!... que 
a estação é cheia e forte e 
nasce e renasce a vida tri-
la: chil-chilreios pais, filhos 
novos voos, alimenta vida 
no bico chil-chilreios cheios 
de infinitas gerações desde 
sempre setembro nos milê-
nios: e o poeta Will viu nos 
olhos, no chão, nos galhos; 

no ar de Einstein: gira Ga-
láxia de Haicais nos milê-
nios!... e chamou e clamou 
aos poetas tensa penca de 
poemas que o João de Bar-
ro fez: olhem!!!... faz, vive 
todos os dias Renga nos se-
tembros de milênios voam 
e revoam em tensa Renga 
para sempre outras estações 
fazer vida: vida contínua, 
contínua: e lagrima muita 
esperança de tanta alegria! 
No bico, galhinhos de oliva:

A vida existe no fa-
zer vida: “Crist’crispim, 
Crist’crispim!...”

........................................

No baixo torrão espinho-
so Coroa de Cristo move 
terreno de feitos métricos 
Sun Tzu, com lições guer-
reantes postas nos jatos e 
cops cópteros dos helicóp-
teros dependurados na lama 
Brumadinho dos tanks Sch-
warztkopf. Bem perto dali, 
no sub fundo, vem Creonte 
com lâminas fiadas dos fu-
zis fuzilares dependurados 
horizontais das armas; e 
daquelas almas promoven-
tes de duras dores sob risos 
irônicos para as feridas es-
tendidas verticais: sofrição 
de aflimento que causam 
com sangue em pedra: para-
lelepípedos rolam dos olhos 
de tanto rir, quando ratos 
roncam dentes no chumbo 

dogmata do prazer parabóli-
co ao tocar as mãos da gale-
ria Ferrabrás dos milênios: 
um réquiem marcial enche 
os olhos dos visitantes do 
parque espinhoso Coroa de 
Cristo. 

Porque os ratos roeram 
a roupa do rei de Roma no 
passado, agora lambem o 
presente e vomitam o fu-
turo nas mãos das crianças 
disparam suas armas de so-
bre tanques em movimen-
tos reais na feira militar, 
no parque espinhoso Coroa 
de Cristo, mais ainda, es-
ses filhos filhotes meninos 
e meninas sobre aquele: 
olhem lá!, aquele canhão 
DisneyPutin. Plausos e mais 
aplausos de pessoas nor-

mais Cart Carteseanas, na 
feira de armas de alta pre-
cisão, vejam!... é precisão 
para uma premunição da 
metralha dora dor anti-ver-
sos aéreos do k47 banhada 
em ouro: 6 mil dólares por 
um ditador, e querem mais 
pessoas apaixonadas por 
armas: viu, arma simboliza 
força do povo derreteu cor-
pos o céu aberto de Hiroshi-
ma. Viu só! Veio um poeta, 
do nada, e orou oração São 
Cipriano ao céu espesso de 
muitos quilos de fogo, o céu 
cedeu no grande parque es-
pinhoso Coroa de Cristo. 

Daí, o mesmo poeta re-
plicou voz tenor: 

Um Réquiem a quem re-
cita a morte!...
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MAIS RESPEITO COM O PORTUGUêS Nº 36
IsmAel rIellI

Meu amor, minha ale-
gria,

Perguntas o que é so-
frer!

Sofrer é passar um dia
Inteirinho sem te ver.

É como dizia o seu 
Virgilio: ” fugit irrepa-
rabile tempus”. O tempo 
voa e quando você nem 
se precata, mais um ano 
vai se acabando.

Perguntado “quanti 
anni há vossignoria? Ga-
lileu (1564-1642) respon-
deu “quindice o sedice” 
em evidente contradição 
com a sua longa barba 
branca. Depois explicou: 
os anos passados já não 
os tenho mais. Espero 
que me restem uns 15 ou 
16.

O sumo astrônomo pi-
sano é aquele que desco-
briu que a terra girava em 
torno do sol. Uma verda-
deira heresia, crime puni-
do numa fogueira. Com 
a fogueira já acesa para 
torrá-lo, ele recuou de 
suas ideias estapafúrdias.

À porta da morte, ain-
da pronunciou famosa 
frase “epur si muove” 
que gira, gira.

A nós, os septuagená-
rios e octagenários não é 
convinhável pensar nis-
so.

Sentado, o cachorro 
tem bem íngremes suas 
costas. Bem batizado, 

demonstrando a salutar 
irreverência dos montes-
sionenses – aquele popu-
loso bairro com suas ca-
sas erigidas na encosta do 
Morro Pelado.

O brasileiro é pródigo 
em apelidos: pé na cova, 
no bico do corvo...

Aqueles que cami-
nham com os pés volta-
dos para fora são conhe-
cidos como 10 para as 
duas.

O mar não está pra 
peixe.

O adjetivo “galopan-
te” que sempre vinha na 
garupa do substantivo 
inflação, voltou de novo, 
pois a danada já chegou 
aos dois dígitos. Pé de 
frango, a iguaria dos po-
bres, já dobrou de preço. 
As carrocinhas – veículos 
de catadores de papelão 
também tiveram duplica-
dos seus preços e os for-
necedores não estão ven-
cendo as encomendas. 
Sinais do tempo: cresceu 
o numero de Carolinas 
Marias de Jesus. Degra-
dante a cena da disputa 
por ossos num lixão do 
Rio de Janeiro.

Em Santa Catarina, al-
guns açougues vendem a 
4 reais o quilo do osso.

Mais atual do que nun-
ca o sufocante poema O 
Bicho, do extraordinário 
Manoel Bandeira.

O Bicho
Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre 

os detritos

Quando achava algu-
ma coisa,

Não examinava nem 
cheirava:

Engolia com voracida-
de.

O bicho não era um 
cão

Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, 

era um homem.

O Franzino Gigante II

Dom Helder Câmara 
era baixinho, magrinho, 
franzino, mas de uma 
oratória, de uma coragem 
que incomodavam os 
golpistas de 64.

O intimorato padre, 
ainda em Olinda, assim 
mesmo era ouvido e res-
peitado por certas autori-
dades, como o delegado 
de seu bairro em Pernam-
buco.

Um dia procurou-o a 
mulher de um sindicalis-
ta negro, que tinha sido 
preso e estava detido na 
delegacia,

O atencioso cardeal, 
defensor intransigente 
dos humilhados e ofen-
didos, foi solicitamente 
recebido pelo delegado.

Dom Helder, que pra-

zer, como posso servi-lo?
Vim pedir-lhe a soltu-

ra de meu irmão que está 
numa cela aqui.

O delegado voltou 
logo e informou – ele não 
está aqui não. Só temos 
preso aqui um escurinho.

É esse mesmo, infor-
mou o cardeal. É meu ir-
mão por parte de pai.

Encabulado, o delega-
do não sabia que o pai do 
padre tinha-se relaciona-
do com uma negra.

Em seguida, com o in-
dicador apontando para o 
céu, explicou: somos fi-
lhos daquele lá de cima. 
Somos irmãos.

O mulato foi liberado.

Que pena!
Estão acabando as 

oitivas da CPI. Eu era 
acompanhante de car-
teirinha delas todas as 
terças, quartas e quintas 
para ouvir as mentiradas 
e os silêncios eloquentes 
dos depoentes e também 
ao ataque ao Português 
de alguns senadores. A 
apreciar a capacidade e 
agilidade do raciocínio e 
argúcia ao inquirir de ou-
tros.

Dentre outros desta-
cou-se a senadora Si-
mone Tebet de MS, que 
também deu uma escor-
regadinha.

No depoimento do 
Wagner Rosário da CGU 
que acabou dando com os 
burros n’água ao afrontar 

Simone, sempre muito 
bem fundamentada; Re-
nan comparou-o ao Fa-
biano de Vidas Secas, va-
lente com a esposa, sinhá 
Vitória, com o menino 
mais velho, com o me-
nino mais novo e com a 
cachorra baleia, mas que 
capiongava, se borrava 
todo diante dos fiscais da 
feira e do soldado amare-
lo.

Simone, que também 
lera o clássico de Gra-
ciliano, disse que tinha 
muita dó da cachorrinha 
Baleia.

Dó – substantivo 
MASCULINO: comise-
ração, lástima, compai-
xão, tristeza, luto.

Então ela tem MUITO 
DÓ.

Outras palavras cujo 
gênero a muitos embatu-
cam: 

A CAL, A ALFACE.

Uma senhora chega 
á bilheteria do teatro e 
pede:

- olá, quero 2 ingres-
sos

- para Romeu e Julie-
ta? – pergunta o bilhetei-
ro.

- não, para mim e para 
meu marido!

Novos tempos

Há alguns anos, não 
muitos, se lêssemos notí-
cias assim:

A viúva de Mariele... 
O viúvo de Artur 

Xexeo compareceu ao 
descerramento da placa 
em homenagem a ele, em 
Copacabana.

É médico e mora na 
Bahia o atual namorado 
do governador gaúcho 
EDUARDO LEITE. So-
freu muito, lutou muito 
o médico marido do Luís 

Gustavo para tentar sal-
var-lhe a vida.

Se lêssemos tais notí-
cias, diríamos que houve 
falha de revisão de texto.

Hoje em grande par-
te do mundo isso é mais 
do que normal. Todos 
aceitamos – ninguém es-
tranha que cada um seja 
feliz a seu modo.

Pungente, contunden-
te, vibrante, emocionante 
a resposta que o senador 
Fabiano Contarato da 
rede do ES vis à vis deu 
ao negacionista bolsona-
rista Otávio Fakhouri.

“A sua família não é 
melhor do que a minha 
(ele e o marido adota-
ram um casal de crianças 
negras). A certidão de 
casamento que o senhor 
tem, eu também tenho. O 
senhor não avalia a dor, 
o constrangimento que 
sua infeliz postagem me 
causou a min e a minha 
família”.

Desnorteado, capion-
go, zureta o nababo dis-
seminador e patrocinador 
de fake News retratou-se.

“Peço desculpa se o 
ofendi c om minha ino-
portuna brincadeira”.

“O senhor não deve 
desculpas só a mim, 
mas a todos os inúmeros 
LGBTQI e muitos outros 
brasileiros”.

A CPI encaminhou o 
CASO para a justiça.

Estamos, paulatina-
mente, saindo de terrí-
vel hecatombe. É muita 
gente. 600 mil pessoas é 
como se mais de 26 Mon-
te Sião sorvetessem do 
mapa de Minas. O geno-
cida e seus terraplanistas 
negacionistas muito cola-
boraram com esse morti-
cínio.

Incompreensão
mAtheus 
ZucAto

São muitas as bele-
zas do mundo, e dentre 
as inúmeras maravilhas 
existentes mundo afora, 
exuberantes, exibindo-se 
todas em suas paisagens 
naturais e acidentes geo-
gráficos, escolheu o des-
tino que me maravilhasse 
com algo tão inusitado, 
ainda que fosse comum.

 Tenho em meu 
quarto um quadro de Ed-
ward Hopper, pintor nor-
te-americano nascido em 
1882. O nome do quadro 
é “Sol da Manhã”, e mos-
tra uma figura feminina 
sentada na cama em fren-
te a uma janela iluminada 
pelo sol. A figura trans-
mite tranquilidade, não 
sem evocar a solidão e 
a percepção de que algo 
acaba de acontecer ou en-
tão está prestes a aconte-
cer, traços característicos 
da obra de Hopper.

 Pois bem, estava 
eu em meu quarto quan-
do meu cãozinho, Hund, 
entrou e pulou em minha 
cama, abanando o rabi-
nho em busca de se diver-
tir com seu dono. Minha 
primeira reação havia 
sido enxotar o peque-

nino da cama, pois que 
ali não era lugar de ele 
subir, mas, por estranha 
casualidade e, confesso, 
apego que senti naque-
le momento pelo animal 
que veio até mim puxar 
uma brincadeira, resolvi 
atender ao seu singelo 
chamado.

 Adiante – pois 
que este não é um texto 
sobre a beleza e a simpli-
cidade amorosa dos cães 
–, o bichinho cansou da 
brincadeira e parou por 
um momento, a captar 
o cheiro de algo que lhe 
chamara atenção. E então 
o destino entrou em ação, 
talvez de forma a retri-
buir-me o carinho dedi-
cado ao cãozinho: Hund 
olhava fixamente para o 
quadro de Hopper, com 
suas orelhas em guarda 
como a perceber ali a fi-
gura de um ser humano 
sobre uma cama. E o que 
mais? Talvez só isso, não 
sabia eu.

 No entanto, intri-
guei-me com tal situação, 
pois o cãozinho encarava 
o quadro como fosse um 
especialista da arte; um 
crítico que não piscava 
os olhinhos e reparava 
na tela uma mulher a en-
carar o sol como talvez 

não encarasse a vida que 
certamente lhe atingia 
com sua intrínseca fúria 
insensata. Talvez fosse 
a primeira vez que um 
cão analisasse uma obra 
de arte; talvez fosse a 
única; mas em sua sim-
plicidade, refleti, quiçá 
caberiam universos intei-
ros a serem descobertos 
por olhos que viam pou-
co além de uma forma 
humana sentada numa 
cama, e cuja aparente 
incompreensão lhe fosse 
compensada com o faro, 
que se este também não 
mostrava nada, ao menos 
mostrava a inexistência 
de algum perigo. Aqueles 
sete ou oito segundos de 
pura contemplação ani-
mal me foram, então, um 
dos mais belos aconteci-
mentos a que já me sub-
metera, pois no castanho 
olhar de Hund, em sua 
certeira incompreensão 
de uma obra de Edward 
Hopper, talvez ele ao me-
nos percebesse a solidão 
inerente no quadro da 
vida humana, talvez ele 
percebesse que a mulher 
do quadro não sorri, não 
se mexe, não olha real-
mente nada, mas que, 
como ele, apenas percebe 
no seu quadro – a janela 

Acesse também 
nosso jornal na 

internet:

www.fundacaopascoalandreta.com.br

– o mundo lá de fora que, 
estagnado, vibrava feli-
cidades um tanto tristes 
e compreensões um tan-
to ilógicas a respeito da 
própria existência. Che-
guei mesmo à conclusão, 
na graça do momento, de 
que Hund havia decifra-
do, em sua incompreen-
são contemplativa, “O 
Sol da Manhã”, de Ed-
ward Hopper, enquanto 
eu e os outros talvez pas-
sássemos anos na busca 
dos significados escon-
didos sobre a tela tingida 
pelos fictícios fundamen-
tos da vida.
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Expedicionário José Luís Alves – Um Pracinha de Monte 
Sião, nos Montes Italianos, na II Guerra

l. A. geNghINI

A Segunda Guerra 
Mundial, como sabemos, 
envolveu o Eixo (Alema-
nha, Japão e Itália), por 
um lado, e os Aliados, 
pelo outro lado, envol-
vendo Inglaterra, Fran-
ça, Estados Unidos da 
América, União Soviéti-
ca e, praticamente o resto 
do mundo, tanto que no 
teatro de guerra da Itá-
lia havia Australianos, 
Canadenses, Mexicanos, 
Africanos do Sul, Ingle-
ses, Americanos, Brasi-
leiros e outros.

É certo que o Brasil 
demorou a tomar parti-
do porque, a despeito da 
declarada neutralidade, 
tirava vantagens comer-
ciais de ambos os lados, 
até que os alemães tor-
pedearam vários navios 
brasileiros no Oceano 
Atlântico, próximos à 
costa brasileira, provo-
cando centenas de mortes 
e danos materiais, fazen-
do com que o governo de 
Getúlio Vargas se aliasse 
aos americanos, por volta 
de 1942-1943.

As principais conse-
quências da declaração 
de guerra pelo Brasil, 
contra o Eixo, foi a ces-
são de território estraté-
gico no Rio Grande do 
Norte para a base aérea 

americana e o ajuste para 
enviar soldados brasilei-
ros aos campos de bata-
lha, levando em troca a 
Cia Siderúrgica Nacional 
e outros favores político
-econômicos.

Enquanto, pelo Brasil 
adentro, as opiniões se 
dividiam e a imprensa 
atuava mais para o sen-
sacionalismo do que para 
os fatos, o Exército Bra-
sileiro se organizava por 
intermédio da FEB- For-
ça Expedicionária Bra-
sileira e da recém criada 
FAB- Força Aérea Bra-
sileira, para enviar con-
tingentes aos campos de 
batalha.

Finalmente, deci-
diu-se que os brasileiros 
iriam compor as forças 
combatentes do 5º Exér-
cito Americano na Itália, 
onde os alemães haviam 
se instalado na linha gó-
tica que cortava o país 
do Mar Tirreno ao Mar 
Adriático, fechando exa-
tamente sobre Rimini, a 
terra dos Maggioli, dos 
Grossi e dos Genghini, 
onde fiquei sabendo de 
algumas mortes de pa-
rentes durante os bom-
bardeios.

Lá, os brasileiros, 
apesar de todas as difi-
culdades encontradas, 

desempenharam muito 
bem seus papéis, tanto 
por terra, cujo emblema 
era uma cobra fumando, 
quanto pelo ar, cujo em-
blema era um avestruz 
raivoso e o bordão “Sen-
ta a Pua”. Houve perda 
de 459 vidas de jovens 
brasileiros, cujas memó-
rias são planteadas no 
Monumento Nacional 
aos Mortos da Segun-
da Guerra Mundial, no 
Parque Eduardo Gomes, 
no Rio de Janeiro e em 
dezenas de monumentos 
espalhados pela zona de 
conflito, na Itália.

  
No entanto, o que 

marcou profundamente 
a passagem dos brasilei-
ros pela Itália foi o modo 
brejeiro de lidar com a 
população local, repartin-
do a comida, os recursos 
e interagindo socialmen-
te com aqueles italianos, 
crianças, mulheres, ido-
sos e homens, que tudo 
haviam perdido.

Atualmente, o Brasil 
ainda é lembrado e cele-
brado nas cidades e vilas 
na Cordilheira dos Apeni-
nos, por onde a FEB pas-
sou. Em Gaggio Monta-
no (Itália), por exemplo, 
os habitantes costumam 
celebrar todos os anos o 
DIA DO MINGAU DA 
AMIZADE. Eles fazem 
uma mistura parecida 

com a comida quente 
oferecida pelos pracinhas 
para amenizar a fome na-
quele inverno com tem-
peratura de -20Cº (menos 
vinte graus centígrados).

Conto tudo isto para 
dizer que, dentre os bra-
sileiros que participavam 
daquela peleja, havia um 
cidadão filho de Mon-
te Sião, que segundo 
me contaram meus pais 
(contemporâneos dele), 
serviu como cozinhei-
ro. Trata-se de José Luís 
Alves, o popular Nenê 
Rufino, que morava lá 
no bairro do Pinheiros. 
Quantas bocas italianas o 
Nenê Rufino deve ter ali-
mentado!

O entrosamento e a 
troca de gentilezas entre 
brasileiros e italianos foi 
tanto que aconteceram 
diversos casamentos en-
tre soldados brasileiros e 
italianas (ouvir a música 
Mia Gioconda, de Vicen-
te Celestino, cantada por 
Christian, Ralf e Agnaldo 
Rayol, ou pelo próprio 
Vicente Celestino - dis-
ponível no Youtube).

O mingau servido por 
Nenê Rufino, e os demais 
brasileiros, aos italianos 
ficou no imaginário das 
Vilas dos Apeninos de 
modo que, até hoje, nas 
comemorações, especial-
mente a da libertação, os 

italianos realizam O DIA 
DO MINGAU, em ho-
menagem aos pracinhas 
brasileiros. 

O Nenê Rufino, José 
Luís Alves, foi homena-
geado, em Monte Sião, 
emprestando seu nome a 
uma rua do bairro Morada 
Nova, nas proximidades 
do Pavilhão das Malhas. 
Lá está a rua Expedicio-
nário José Luís Alves 
junto a outros monte-sio-
nenses ilustres. Está aí 
um monte-sionense que 
“fez a cobra fumar”!

Até qualquer hora pes-
soal!

Seguem dicas para 
quem desejar saber 
mais: 1) BRAYNER 
Mal. Floriano de Lima. 
A VERDADE SOBRE 
A FEB. Rio de Janei-
ro: Civilização Brasilei-
ra, 1968. 2) BARONE, 
João. 1942: O BRASIL 
E SUA GUERRA QUA-
SE DESCONHECIDA. 
Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2013. http://
almanaquemilitar.com/
site/wp-content/uploads 
/2014/02/1942-O-Bra-
sil-E-Sua-Guerra-Qua-
se-Desco-Joao-Barone.
pdf , 3) BONALUME 
NETO, Ricardo. A NOS-
SA SEGUNDA GUER-
RA: OS BRASILEIROS 

EM COMBATE, 1942 
– 1945, 2ª ed. São Pau-
lo: Contexto, 2021. 4) 
ADIEx ITÁLIA - ADI-
TÂNCIA DO EXÉRCI-
TO JUNTO À EMBAI-
XADA DO BRASIL 
NA ITÁLIA https://
adiexitalia.org/index.
php/pt/. (09/09/2021), 5) 
SENTA A PUA (filme), 
disponível em https://
www.youtube.com/wat-
ch?v=5DTROkLVpM4 
(09/09/2021), 6) “LI-
BERATORI” - A FEB 
VISTA PELOS ITALIA-
NOS. Disponível em ht-
tps://www.youtube.com/ 
watch?v=osMO9d77ZtI 
(09/09/2021), 7) REY 
Valquíria, de Roma. DO-
CUMENTÁRIO MOS-
TRA LUTA DOS PRA-
CINHAS NA ITÁLIA. 
https://www.bbc.com/
portuguese/reporterbbc/
story/2005/04/printab-
le/050422_ valquiriapra-
cinhas.(09/09/2021). 8) 
FORÇA EXPEDICIO-
NÁRIA BRASILEIRA 
– A NOSSA HISTÓRIA. 
https://www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = x w i l -
ryHlPgw&list=TLPQM-
DkwOTIwMjFbmJN-
z R p x V N A & i n d e x = 2 
(09/09/2021)

Efemérides - 58 anos da turma de D. Ivanir e o Livro do Ivan
l. A. geNghINI

Em 16 de outubro de 
2021, tomamos posse, por 
algumas horas, da cháca-
ra arejada e verdejante da 
Maria Neusa e do Carlito, 
em Monte Sião, para mais 
um encontro da turma do 
4º ano da D. Ivanir, a ma-
drinha de nós todos.

São 58 anos que se pas-
saram. Embora nem todos 
pudessem participar por 
motivos vários, a maioria 
do grupo lá estava.

Aproveitamos a oca-
sião para homenagear pos-
tumamente a colega Hilda 
Lúcia Grossi, a idealiza-

dora dos encontros, que já 
embarcou na longa via-
gem, pela pessoa de seu 
marido Jairo Pascoal, um 
amigo formidável. Tam-
bém rendemos nossas 
honras ao Ivan Mariano 
Silva, que por capricho do 
destino já partiu no “Últi-
mo Trem”. Ivan, que falta 
você faz!

O Ariovaldo, tal qual 
Fênix renasceu mais jo-
vem, bonito e vibrante, ho-
menageou D. Ivanir pela 
leitura de um texto do Ivan 
dedicado à nossa mestra. 
Ivan e Ivanir foram con-
temporâneos na mocidade 
e a crônica “Vani”, tam-
bém disponível no livro: 
Crônicas de Minha Gen-

te – Ivan, Acervo Edições 
Artesanais, 2020, disponí-
vel na Fundação Pascoal 
Andreta, é uma confissão 
dos olhares e sentimentos 
que povoaram aquela ju-
ventude.

O amigo José Cláudio 
Faraco, do alto de sua ge-
nerosidade e gentileza, 
sensibilizado pelo convite 
da turma, compareceu mu-
nido de sua Quase-Rollei-
flex e documentou todo o 
encontro, cujas fotos rece-
beremos depois por meio 
de compact disc – CD.

Foi um encontro in-
tenso, cordial e informal, 
assim íamos colocando 
a prosa em dia enquanto 

apreciávamos os saboro-
sos canapés, saladas, pão 
italiano do Bexiga, o des-
file das garrafas de vinho 
orquestrado pelo Toninho 
do Oscar, a costelinha as-
sada trazida pela Ana Rosa 
e os insuperáveis pasteis 
da Inês do Nemézio.

D. Ivanir, o anjo que 
deu formato ao futuro da-
quela molecada, esteve 
presente, radiante de ale-
gria, acompanhada das fi-
lhas, distribuindo carinho 
e atenção para nós todos. 
A bênção madrinha!

Ao final, todos nós 
transbordávamos de ale-
gria e felicidade. Que ve-
nham mais encontros e 

que Deus nos dê saúde! Eu 
serei sempre dos primei-
ros a chegar. Maria Neu-
sa, prima querida, Deus a 
abençoe pela sua nobreza! 
Aceite nossa gratidão.

Nesta mesma data, re-
cebi um dos melhores 
presentes de minha vida, 
pelas mãos da professora 
Ivone e da Alessandra Ma-
riano: o livro “Crônicas 
de Minha Gente – Ivan”. 
Meu Deus! Como é bom 
ler o que o Ivan escreve.

O livro está sobre a 
minha mesa de trabalho 
e todos os dias, antes de 
iniciar minhas atividades, 
leio uma crônica – é como 
um bálsamo para a alma, 

as cores ficam mais vivas, 
os sons mais agradáveis e 
o trabalho flui como brisa 
assoprando os jardins de 
Monte Sião.

Pessoal, estamos jun-
tos! Vamos que é festa! 
Até qualquer hora.

O que os astros revelam sobre nosso futuro
B. o. B. 

Somos mais de sete bi-
lhões de humanos sobre 
a Terra e, pela primeira 
vez, havia quatorze de 
nós orbitando este pla-
neta. Sete astronautas na 
Estação Espacial Inter-
nacional- ISS (que pode 
abrigar até onze), quatro 
turistas espaciais na mis-
são Inspiration4 da Space 

X (pagaram preços astro-
nômicos pela viagem) e 
três taikonautas no mó-
dulo chinês, Tianhe (que 
significa Harmonia dos 
Céus).

Não só a curiosidade 
humana como também a 
necessidade e o interesse 
em expandir os ganhos 
nos leva à cobiça de no-
vos mundos. Eis a razão 

de tantos lançamentos de 
foguetes e planos ambi-
ciosos enviando robôs 
para estudos e projetos 
de montar base lunar e 
marciana. Está em fase 
de lançamento o super te-
lescópio James Webb que 
será capaz de decifrar a 
luz vinda de um passado 
nunca antes vislumbrado. 
Quando entendermos as 
dimensões do universo é 

que reconheceremos nos-
sa insignificância.

A criatividade e ousa-
dia deste intrépido bípe-
de fez escalar montanhas, 
cruzar rios e mares em 
busca do desconhecido. 
Alargando horizontes o 
inusitado descortina-se.  

A atriz Yulia Peresild e 
o diretor de cinema Klim 
Shipenko, da Rússia, de-

colaram rumo à Estação 
Espacial Internacional 
para gravar o primeiro 
filme de ficção longa-
metragem no espaço (O 
Desafio). Acompanhada 
por dois cosmonautas, 
a dupla voou a bordo da 
espaçonave Soyuz MS-
19, que partiu da base de 
Baikonur, no Cazaquis-
tão, às 5h55 no horário 
de Brasília. Às 9h22 o 

foguete atracou na esta-
ção espacial, que orbita 
a Terra a uma altitude de 
cerca de 400 km. Os rus-
sos tiveram 12 dias para 
as gravações.

 Albert Einstein pro-
vou que o tempo é relati-
vo. O futuro é agora. Não 
deixe para amanhã.
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Eu
 era tantos
     agora
      apenas um
      que vagueia

      à procura
      do que
     não sabe

     ou apenas
     um poeta
     que divaga
             
  entre sonhos
      e estrelas

J. Carlos Grossi

POPULAÇÃO DA TERRA – (Superinteressante!)
A população atual da Terra 

gira em torno de Sete bilhões 
e 800 milhões de habitantes. 
Para a maioria das pessoas, 
é um número grande. Isso é 
tudo. No entanto, em termos 
percentuais, podemos apre-
ciá-lo em uma dimensão mais 
humanamente gerenciável. A 
análise resultante é relativa-
mente mais fácil de entender. 
Desse total de 100% da popu-
lação, 11% estão na Europa; 
5% na América do Norte; 9% 
na América do Sul; 15% na 
África e 60% na Ásia! 49% 
vivem no campo e 51% nas 
cidades. Doze por cento, fa-
lam chinês; 5% falam espa-
nhol e ou inglês; 3% falam 
português, ou árabe, ou hindi 
ou bengali. Dois por cento fa-
lam russo ou japonês. E 62% 

falam sua própria língua na-
tiva. Setenta e sete por cento 
possuem casa própria ou lo-
cada, enquanto 23% não têm 
onde morar. Vinte e um por 
cento consomem mais calo-
rias que o necessário; 63% 
podem comer três refeições 
completas; 15% estão desnu-
tridos, comeram a última re-
feição, mas não passaram para 
a próxima. Oitenta e sete por 
cento têm água potável limpa; 
13% carecem de água potável 
ou têm acesso a apenas  uma 
fonte de água contamina-
da. Setenta e cinco por cento 
têm telefones celulares; 25% 
não têm. Trinta por cento têm 
acesso à internet e 70% não 
têm condições de se conectar. 
Apenas 7% receberam educa-
ção universitária e 93% não 

cursaram faculdade. Oitenta 
e três por cento sabem ler e 
17% são analfabetos. Trinta 
e três por cento são cristãos; 
22% são muçulmanos; 14% 
hindus;  7% budistas; 12% são 
de outras religiões e 12% são 
ateus, sem crenças religiosas. 
Vinte e seis por cento vivem 
menos de 14 anos. Sessenta e 
seis por cento morreram entre 
as idades de 15 e 64 anos; 8% 
têm mais de 65 anos. Se você 
tem casa própria ou locada, 
faz de 3 a 6 refeições comple-
tas diárias e bebe água limpa, 
tem um telefone celular, pode 
navegar na Internet e faz (ou 
fez) faculdade, você está no 
pequeno Grupo de Privilegia-
dos – você é da Elite Global 
de menos de 7% da popula-
ção mundial! Nas condições 

O QUE VALE A PENA NA VIDA?
José ANtoNIo 
ZechIN

Todo mundo quer ensinar 
alguma coisa a alguém. Como 
se detivesse a chave da sabe-
doria. Pululam gurus por aí. 
Aqueles sábios do nada que-
rendo ensinar tudo. Alguns me 
provocam enjoo. Moderna-
mente chamam de “influencia-
dores digitais”, com milhões 
de seguidores. Fico impressio-
nado. Virou uma febre. Coisa 
triste depender da opinião dos 
outros.

A vida é misteriosa e cheia 
de ignorâncias. A cada dia, um 

desconhecimento. Um filóso-
fo importante já disse que só 
sabia que nada sabia. Mais ou 
menos assim: se me pergun-
tam sobre alguma coisa, eu 
não sei responder. Se não per-
guntam, eu sei. Vivemos des-
dizendo tudo o que sabemos 
sobre tudo. Sobra quase nada 
de certezas. 

A vida é igualmente cheia 
de contradições. Queremos 
uma sociedade igualitária, mas 
cada um quer ser do jeito que 
é. “Ah, se todos fossem iguais 
a você” só em poesia mesmo. 

Pois todo mundo quer ser dife-
rente. Ninguém quer ser igual 
ao outro. Cada um, cada um.

A vida também é curiosa. 
O que já temos, parece que 
nunca basta. O que falta, pare-
ce sempre impossível. Quando 
a gente não tem determinada 
coisa, reclama. Quando tem, 
não sabe dar valor. Alguém já 
disse que a gente nunca sabe o 
que é suficiente até saber o que 
é mais do que suficiente. Nun-
ca sabemos o que está faltando 
ou sobrando.

Sim, raramente as coisas 

estão ou são do jeito que a gen-
te gosta. Se a gente está aqui, 
quer estar lá. Se está lá, quer 
estar acolá. Se não foi a algum 
lugar, gostaria de ter ido. Se 
foi, quer voltar.

Então, se perguntassem a 
você o que realmente vale a 
pena na vida, o que você res-
ponderia?

atuais, de cada 100 pessoas no 
Planeta, apenas 8 podem vi-
ver ou ultrapassar os 65 anos! 
Se você tem mais de 65 anos, 
seja feliz e grato. Aprecie a 
vida, aproveite o momento! 
Se você não deixou este mun-
do antes dos 64 anos, como as 
92 pessoas que partiram antes 
de você, pode se considerar 
abençoado entre a humani-
dade. Aprecie cada momento 
restante e não reclame. Viva e 
ajude seu próximo.

Colaboradores: Ernesto 
Gotardelo e J. Claudio Fa-
raco – texto proveniente da 
Internet. Autor não identifi-
cado.

Duas mulheres que temperavam
Minha mãe proseava com as lagartixas. Passei a entender 
certas linguagens esticadas.
Dizia, vem canário, e o amarelinho das penas se arrepia-
va. 
O pé de chuchu só dava chuchu do lado de cá, era o olho 
dela orientando.
Daí eu caí doente, fui curado com beijos.
Tudo se curou assim, exceto as lombrigas, quando sentei 
na cadeira de Padre Anchieta e ele me abençoou, eu 
soube, até vi seu retratinho com uma onça. 
Quando minha mãe se foi, da roseira que plantou, nasce-
ram dezenas de rosas. O vento soprou forte, o quintal se 
encheu das flores despetaladas. O jardineiro, pasmo, não 
conseguia jogar aquelas plantas no lixo. Como jogar fora 
uma saudade?
Do que guardou para si, em vida, encheu uma caixa de 
sapatos: lembrancinhas de gente, mais nada. A lagartixa 
sumiu, o canário sumiu, as rosas voltaram a ser raras. 
Tantos queridos que se foram... As pessoas têm a mania 
de ir embora.

II

Na panela de minha tia cabia a fome do mundo.
A vizinhança dizia: hum, que cheirinho bom!
Visitas não saíam de barriga vazia. E eu ganhava a rapa 
do angu.
Como o flautista de Hamelin, das panelas emergiam 
braços de aromas que nos 
agarravam pelo nariz. E no mês de maio - ah o mês de 
maio! - ela exorbitava: os 
melhores doces, porque era o mês da santinha dela. 
E os potes se arrebentavam de cheios. E não havia jeito, 
a gente, se pudesse, surrupiava algum no meio da noite. 
Mas, tão altos, em torres de marfim, o sonho não escalava 
as escadas invisíveis. 
Foi ficando velha, o tacho secou, o fogão apagou as bra-
sas. E a gente disparou a crescer que não teve ninguém 
que impedisse. 
Mudamos de cidade, viramos gente de negócios, mer-
cadores, doutores. Gente sem tempo. Não havia mais 
espaço para rapas de angu e queijo assado na trempe. E 
ela, ela mesma, foi se apagando, de tantas horas. 

III

Um dia, e tinha que haver este dia, quando todos os 
barquinhos que lancei nos rios voltaram, voltaram também 
boiando nas águas os tabuleiros de quindins. E vozes ao 
longe me chamando, José, vem beber o leite com er-
va-doce pra gripe!
Acudi ao chamado, levantei-me da cama, abri a porta e 
nada. Quem? Mas não obtive respostas. 
Desde esse dia suponho que, no silêncio, nos cantos da 
casa... 
Onde nunca vejo, nem sei onde fica... 
Um rio leva e traz esses barquinhos de papel... 
Transportando reis, rainhas, lagartixas e guerreiros de 
chumbo. 
E bolinhos de chuva, que eu não falei, com uma camada 
de açúcar. 
Deixo que trafeguem. E eles me lembram do que fui feito.

O mar e a mente
mArcelo FerrArI

Imagino que o estimado 
leitor já teve a extraordinária 
experiência de ter ido à praia 
e observado os três compor-
tamentos do mar. Se não foi, 
é recomendado visitá-la.

No primeiro ele é calmo. 
Ondas pequenas, cuidado-
samente, aproximam-se da 
praia de modo oferecer ale-
gria às crianças e aos que 
pretendem somente molhar 
os pés. É oportuno, também, 
a quem almeja sentir a brisa 
marítima ou contemplar a 
obra de arte do sol nascente 
e poente. Um oceano acolhe-
dor e pacífico. Parece estar 
em repouso, apenas.

No segundo, é agressivo. 
Não quer ser tocado. Ondas 
fortes dominam seu territó-
rio. Águas explodem nas pe-
dras sem dor e sem piedade. 
Areias são trocadas de lugar 
de forma indelicada. Baru-
lhos ameaçadores penetram 

nos ouvidos de quem se ar-
risca a admirar a agitação 
dos líquidos que se espalham 
e se derramam acelerada-
mente. Nesse ponto o mar é 
adversário.

Ernest Hemingway es-
creveu que o mar pode ser 
tão violento e cruel como 
pode ser generoso e belo. E 
que a lua afeta o mar tal qual 
afeta as mulheres. (HEMIN-
GWAY, 2012, p. 32).

No terceiro, é mediano. 
Ondas médias permitem 
usufruí-las de diversas for-
mas. Brinca-se com elas de 
frente, de costas, de parafuso, 
de lado esquerdo ou direito. 
Pode-se, ainda, mergulhar 
por baixo e senti-las desfi-
lando por cima do corpo ou 
mergulhar por cima e expe-
rimentar e levitação. E o que 
dizer da brincadeira do saci? 
Aquela de ficar com apenas 
uma perna na água e não cair 
quando as ondas passarem. 
Elas sempre ganham nesse 

jogo! Apostar corrida com as 
ondas para ver quem chega 
primeiro nas areias da praia 
é uma aposta bem competi-
tiva. Quase sempre dá em-
pate! Além disso, pode-se ir 
ao encontro delas com bra-
ços abertos ou fechados ou, 
ainda, ficar na expectativa de 
ondas com águas quentinhas 
ou não. Se jogar livremente 
ou deixá-las envolver-se de 
modo a existir a conexão 
entre o corpo e a água é o 
ponto culminante da praia. 
Nesse estágio o mar igual-
mente quer brincar e renovar 
a energia a quem deseja.

A Mente também possui 
três comportamentos.

No primeiro ela é branda. 
Nada além do necessário. Se 
ganhar está bom; senão, tam-
bém.

No segundo, é nervosa. 
Faz a respiração ficar rápida. 
Faz andar com tanta pressa a 
ponto de impedir de avistar 
o jardim da praça. Ao comer 

algo, a mastigação torna-se 
acelerada de modo a não 
sentir o sabor do alimento. 
Os talheres se tornam opo-
nentes do prato. Dormir está 
fora dos planos. Dialogar 
fica fora de questão. A men-
te nesse estágio parece não 
querer conversa ou almeja 
conversar demais unilateral-
mente. Tudo é frenético!

No terceiro, é equilibra-
da. Pode-se conversar sobre 
qualquer assunto. Faz-se 
todo tipo de pergunta e se 
aceita múltiplas respostas. 
No meio termo a resiliência 
se aflora e é sensata con-
forme as circunstâncias. 
Momentos assim são pro-
dutivos, pois a cabeça e o 
coração trabalham em har-
monia e as atividades podem 
ser postas no rol das boas 
lembranças.

James C. Hunter diz que 
para produzir ações efetivas 
é preciso o saber passar da 
cabeça para o coração e do 

coração para a vida cotidia-
na. De outro modo consti-
tuirão apenas informações. 
(HUNTER. C, 2014, p. 127).

Pois bem! É provável que 
cada tipo de comportamento 
tenha seus méritos. E nesse 
contexto, particularmente, 
prefiro o esforço de conquis-
tar o ponto de equilíbrio a 
depender de cada situação. 

No presente, vem a calhar o 
que escreveu Hunter, em seu 
livro De Volta ao Mosteiro, 
“Quando a maré sobe no 
porto, os barcos sobem com 
ela. Caso contrário,

não navegam”.

José Antônio Abreu de Oliveira

Tradições e rojões
JAIme gottArDello

Tradições de povos através 
da história têm o fundamental 
papel de preservar suas origens, 
língua, hábitos, crenças etc.

Mas nem toda tradição pode 
ser, ou deveria ser mantida ain-
da hoje. Como o arremesso de 
bebês em Solapur na Índia. Um 
ritual anual com o objetivo de 
fazer os bebês crescerem mais 
fortes e saudáveis. Isso se eles 
sobreviverem a uma queda de 
15 metros!

As corridas de touro e as 
touradas na Espanha são tam-
bém tradições que parecem per-

der o significado atualmente. 
Os chamados trotes de estudan-
tes deixaram de ser um tipo de 
boas-vindas aos calouros para 
ser uma tradição que começa a 
perder seu sentido devido a atos 
violentos e humilhantes aos 
quais os estudantes novatos são 
submetidos.

E o que dizer dos fogos de 
artifício, dos nossos famosos 
rojões? Há mesmo necessida-
de de festejar a vinda do Ano 
Novo com tanto barulho? Será 
que alguma divindade home-
nageada com tantos estouros se 
sente realmente louvada com 
tamanha algazarra de fogo e fu-

maça? E o que dizer de pessoas 
idosas, bebês e animais que 
quase vão à loucura com tanta 
demonstração de fé carnavales-
ca?

Há ainda o agravante fato 
que a carga explosiva dos ro-
jões lança no ar substâncias tó-
xicas que envenenam o solo e 
a água. Se tudo o que sobe tem 
de descer, então vamos respirar 
cobre, estrôncio, lítio e bário, 
dentre outras substâncias.

É muito bom e importante 
ter tradições que ainda podem 
e devem ser mantidas, no en-
tanto, é necessário que novas 
maneiras de fazer celebrações 

sejam criadas e aceitas pela po-
pulação.

À medida que evoluímos 
como sociedade, à medida que 
continuamos a dar um valor 
cada vez maior a nossos fami-
liares, pessoas que nos são caras 
e vizinhos, devemos explorar 
todas as opções.

Ou vamos continuar a achar 
que as divindades são surdas e 
precisam de muito barulho para 
se alegrarem e atender as pre-
ces. E tome rojões, como se fos-
sem pipocas no micro-ondas.

Nos sonhos
Às vezes
ali
me escondo

e me acho
dentro
de mim

Entre 
a fé
e escombros

encontro
afinal
meus confins

Eraldo H. Monteiro
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NOVEMBRO DE 2021
Dia 01

Doreni Schiavon R. 
Cunha

Osmar Antonio Grossi
Dia 02

Luciana Aparecida 
Genghini

Wellington S. O. 
Miranda
Dia 03

Célia Morelo VaIentim,
Marumbi/PR

Ilionor Silvério da Silva
Aline G. Castro Ribeiro

Silmara Alves Vieira
Dia 04

Lara Righete
Carla Cristina Barbosa
Celene Brigagão de 

Franco
Dia 05

Rafael Jusinskas 
Labegalini,
Maringá/PR

Juliana Ap.de Barros
Rodrigo Labegalini

Patrícia Zucato
Dia 06

Tauanna Carolina Alves
Irineu Bernardi Filho

Selma R. Silva Barbosa
Nathália Laira Grossi

Dia 07
Ana Luiza Bossi Veloso

Ferdinando Righete,
Flávio Comune 

Pennacchi
Maria Gomes da Silva
Eliana e Rosana Albino

Dia 08
Luis Gonzaga da Silva

Adriana C. Freire
Maria Helena Faraco

Dia 09
Ana Maria Bernardi 

Guireli,
Valinhos/SP

Stéfanie Lima
Ilson João Mariano 
Silva, colaborador 

deste jornal
Marcelo José Ribeiro

Dia 10
Aline Caroli

Geni Beghini
Maria Alice Dias

Catarina E. Labegalini
Antonio Canela Grossi

Dia 11
Aline Paola Inácio

Paulo César R. Santos 
Jr.

Doraci Labegalini 
Nicioli,

Jundiaí/SP
Dia 12

Tereza Silvério
Dia 13

Dorneles Canela
Zélia Massa 
Domingues

Dia 14
Matheus Zucato 
Robert, nosso 
colaborador

Danilo Zucato Robert

Isadora Barile Zucato
Gustavo Guireli

Marielene Moraes 
Duarte

Luciana Jusinskas 
Labegalini,
Maringá/PR

Dia 15
Thaís Figueiredo 

Comune
Cyntia Canela

Lúcia Ioko Izumi
Dia 16

Maria Rosa Comune 
Faria

Solange A. Vieira
Dia 17

Cristiano Giglio Zucato
Dia 18

Maria Nilza Bernardi 
Milan
Dia 19

Ednaldo Hermínio 
Comune

Iracema Ávila Santos
Dia 20

Marli Honório 
Pennacchi

Everson Labegalini
Dia 21

Elenice Pereira Bonassi
Dia 22

Thais Valdissera dos 
Santos

A. Marcos R. Cunha
Maria Cecília Daldosso 

Queiróz
Dia 23

Bráulio Luís Cyrne 
Beltrame

Ana Priscila de Moraes
Carlos Eduardo R. 

Zucato
Teresa Vitorino Queirós
José Eduardo da Silva

Robson Labegalini
Dia 24

Emilene Canela
Maritana D. Gomes 

Pepe
Dia 25

Ivo De Nez,
Marumbi/PR

Leonardo Artur M. Silva
Dia 27

Alexandre A. Lopes 
Mussi

Márcio Roberto Canela
Dia 28

Luis Fraccaroli, nosso 
colaborador

Valdemir Galli (Val da 
105)

Maria Cândida G. Silva
Dia 29

Ana da Silva Martins
Dia 30

Luiza Pieroni Labigalini
Odair Megal Dinis,
Mogi Guaçu/SP

Renato Franco Bueno
Ana Maria Caporali 

Borges,
Mogi Guaçu/SP
Karim Dematei.

A todos, as felicitações da Redação!

Rafael Lúcio

O monte-sionense, Rafael Lúcio 
da Silva, jovem professor, empre-
sário e ex-vereador da cidade, que 
criou a Lei que instituiu o “MACAR-
RÃO QUADRADO” como patri-
mônio imaterial da cidade e dos 
descentes de italianos de Monte 
Sião, é agora assessor do senador 
Carlos Viana, com a missão de re-
presentar e percorrer as principais 
cidades do Sul de Minas com a 
finalidade de viabilizar projetos de 
interesse regional e direcionar ver-
bas de emendas parlamentares 
em benefício de nossa gente. Na 
semana de 19 a 24 de outubro, já 
percorreu os bonitos municípios de 
Andradas, Santa Rita de Caldas e 
região. Na visão desse conterrâ-
neo, o bem-estar das pessoas se 
coloca acima da articulação políti-
ca, estando esta, a serviço daque-
las. Parabéns pela missão recebi-
da e sucesso!

L. A. Genghini

Arlindo Belini

Arlindo Bellini, nosso colaborador 
de Itapira, está brilhando com as 
suas lives de quintas-feiras (20h), 
no Facebook, quando verbaliza a 
história da cidade e do município. 

Memória afortunada, abordagem 
carinhosa e informações relevan-
tes para a construção e documen-
tação da história da cidade e da 
região. Parabéns, Arlindo Belini, 
que Deus continue te abençoando 
e protegendo!

L. A. Genghini

Cotidiano nos EUA

Tanto no Brasil quanto aqui, todos 
recebemos as contas pelo correio: 
luz, telefone, água, cartão de cré-
dito, etc.
Só que aqui não precisamos en-
frentar fila em banco pra pagar es-
sas contas.

Cada companhia manda a con-
ta com um ‘boleto’ destacável da 
conta em si. Manda junto um en-
velope onde colocamos o tal bole-
to e o cheque. 
Próximo passo: levar o envelope 
ao correio e despachar? NÃO! 
Quando a gente não tem selo em 
casa a gente vai ao correio e com-
pra. Os selos vem em grupos  de 
20 ou rolos de 100. E eles não ex-
piram, mesmo que o preço suba 
(o que não é frequente).
Considerando que tenha selos em 
casa, você sela o envelope e o co-
loca na caixa postal que existe ao 

lado da entrada de carro de cada 
casa. Vocês já devem ter visto em 
filmes. Na maioria essas caixas 
são pretas e tem uma bandeirinha 
vermelha presa ao lado dela. Você 
coloca a correspondência na caixa 
de correio e levanta a bandeirinha. 
A função dessa bandeirinha é avi-
sar ao carteiro que naquela caixa 
tem correspondência para ele le-
var. Ele baixa a bandeirinha, reco-
lhe o que tem ali e deixa na caixa a 
correspondência do dia. (O carteiro 
nem precisa sair do carro dele, a 
menos que esteja entregando um 
pacote grande).
Vida fácil, né?

Claire Costello

Mábelly

O curso de administração de em-
presas acaba de conquistar o co-
ração da jovem monte-sionense 
Mábelly Sâmiha, que frequentará a 
ASMEC de Ouro Fino, onde o cole-
ga Ariovaldo foi professor por mais 
de uma década. Bons estudos 
Mábelly e se prepare para ajudar 
a alavancar o progresso de Monte 
Sião!

L. A. Genghini

Fragmentos 4
ARIOVALDO GUIRELI

1- A Terra é forte e pode 
continuar vivendo mes-
mo sem nós, enquanto o 

contrário não é possível. Es-
tamos em um momento no 
qual o mundo inteiro está alar-
mado com as consequências 
dramáticas do aquecimento 
global. Isso me faz lembrar 
Thoreau que amava muito a 
natureza, escreveu que se 
um homem resolver viver nas 
matas  para gozar o mistério 
da vida selvagem, será con-
siderado pessoa estranha ou 
talvez louca. Se, ao contrário, 
se puser a cortar as árvores 
para transformá-las em dinhei-
ro (muito embora vá deixando 
a desolação por onde passa), 
será tido como homem traba-
lhador e responsável.

2- O índio velho pergun-
tou: por que vocês vêm 
buscar lenha de tão lon-

ge para se aquecer? Vocês 
não têm madeira em sua ter-
ra? Responderam que tinham 
muita, mas não daquela quali-
dade, e que não a queimavam 
como ele pensava, mas dela 
tiravam, tinta para tingir. O ve-
lho, ainda perguntou:- Vocês 
precisam de muita? Sim. Pois, 
em nosso país existem nego-

ciantes que possuem panos, 
facas, tesouras, espelhos e 
outras mercadorias que vo-
cês nem imaginam e só um 
deles compra todo o pau-bra-
sil que vocês têm, voltando 
com muitos navios carrega-
dos. Ah?! Mas este homem 
tão rico não morre? Sim! 
Quando morre, para quem 
fica o que deixa? Para  seus 
filhos, se ele tem, ou para ir-
mãos ou parentes próximos. 
Na verdade, continuou o ve-
lho índio, vejo que vocês são 
loucos. Atravessam o mar e 
sofrem grandes problemas, 
como dizem quando aqui 
chegam. E no fim trabalham 
tanto para amontoar rique-
zas para seus filhos e paren-
tes. A terra que os alimentou 
não será capaz de alimentá
-los também? Temos pais e 
filhos a quem amamos. Mas 
estamos certos de que, de-
pois de nossa morte, a terra 
que nos sustentou os sus-
tentará também, e por isso 
descansamos sem maiores 
preocupações.

3- Para Antônio Gramsci: 
crise é o momento em 
que morre o velho e o 

novo não pode mais nascer.

4- Ainda sobre o capitalis-
mo: Um gato pergunta 
para sua mãe: - Quanto 

tempo vivem os ratos? – Isto 
depende de você, meu filho!

5- As chuvas chegando de 
forma simples e benfa-
zeja renovou o ar, a pas-

tagem, as terras e tudo pare-
ce se acalmar lá no dentro de 
“seo” Manoel. Seus olhos mu-
daram o rumo de enxergar um 
trabalho de recompor o solo. 
Os pássaros trinavam tanto 
que ele não mais percebia 
que a algum tempo molestava
-o. Não mais maldizia a vida. 
O ciclo dessa travessia pare-
cia tão bom que esqueceu de 
fechar as janelas dos quartos. 
– Eita mundo bom, sô! E as-
sobiava o caminho do cuidar 
da terra.

6- Leia: “Memórias in-
quietas e persistentes 
de L.Boff” . De Leonar-

do Boff e Luigi Zoja. Editora 
Ideias & Letras.

7- Este fragmento foi crip-
tografado por Eraldo 
Monteiro.

8- Beijos gerais.

VISITE NOSSO MUSEU


