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Mater Dolorosa
Durante o romantismo brasileiro, era enaltecido o amor impossível, era chique morrer de
amor. - Os nossos poetas românticos eram em regra boêmios, bebiam muito e, normalmente, morriam
de tuberculose. - Essa doença matava, na época. (O grande Castro Alves, v.g., morreu aos 24 anos.)
Desde a adolescência, sempre gostei de literatura, inclusive poesia. - Versejei, sonetei,
rimei... (Publiquei em revistas escolares e fui, eventualmente, premiado em festivais.)
- Se alguma leitura me traz dor e sofrimento, - que vantagem Maria leva?!
Fui salvo desse poetismo mórbido por autores modernos, tipo Manuel Bandeira,
Drummond...
Por mais perfeita seja a forma, a harmonia, há que atentar para as ideias que estão sendo
incutidas.
Viciado em palavras cruzadas, - o que é um excelente exercício para manter a mente ativa,
observo que o conceito de cada vocábulo provoca no plano emocional alguma sensação, de alegria ou
tristeza, de amor ou ódio...
Lembro-me, quando criança, das procissões de Sexta-feira Santa. - O encontro do Senhor,
a caminho do Calvário, com sua mãe, a Virgem Dolorosa. E, depois, o auge da representação, quando a
Verônica exibia o pano com que havia enxugado o rosto de

Jesus, onde ficou estampado, em

sangue, o seu rosto.
- Tudo isso me causava profunda impressão.
Havia ainda, depois, a adoração ao Senhor morto.
- Na Igreja Católica, o único dia em que não ocorre celebração de missa é a Sexta- feira
Santa.
Não sei se as práticas relatadas ainda continuam ocorrendo.
- Se alguém é pai ou mãe, saiba elogiar seu filho em tudo aquilo que ele tem de bom. Aprenda a agradecer as suas gentilezas. - Nunca grite ou agrida. (Agredir é crime)
Eu tenho cachorros (atualmente duas) há cerca de 40 anos. - Durante anos tive cinco ao
mesmo tempo. - Nunca dei um tapa, nunca gritei com nenhum deles.
(As minhas cachorras me amam. Eu sou apaixonado por elas.) - Ambas adotadas no Canil
Municipal, no último ano em que trabalhei lá.
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