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Motivo
Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento
Se desmorono ou se edifico
se permaneço ou me desfaço
- não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.
Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
- mais nada
(Cecília Meireles)
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Um amor para toda a vida
O emocionante de escrever é exatamente levar sonhos onde eles
não existem. Após uma noite insone resolvi ficar mais um tempo
na cama e como num flashback revi e repensei minha vida com
Jorge, que pressentindo que eu me encontrava desperta – Jorge
sempre sabe tudo – chegou o meu desjejum, meus brioches, uma
xícara de chá e uma flor colhida em nosso jardim. Jorge não é do
tipo muito falante, é do tipo que sabe agir. Jorge respeita meu
silencio e minhas euforias. Ele se parece um tanto com meu
falecido padrasto que foi um homem brilhante. Conversar com o
meu padrasto era muito bom, ele nos tratava de igual para igual,
pois na sua sabedoria jamais foi o dono da verdade. Ele sempre
soube fazer o seu interlocutor sentir que era uma pessoa
inteligente, fosse um caboclo xucro ou um homem de letras.
Jamais vi meu padrasto denegrir ninguém. Há uns tempos atrás
presenciei uma discussão entre um casal de amigos. A mulher
perante a filha usou a palavra flanar e a menina lhe perguntou mãe
o que significa esta palavra. Sua mãe respondeu João do Rio, um
grande jornalista e escritor carioca costumava usar muito essa
palavra que significa passear sem destino. O pai da menina
discordou e deu outra explicação à sua filha. Flanar significa voar
baixo. E assim acabou a história e à mulher não restou outra saída
a não ser se recolher à sua inferioridade. Jorge jamais faria isso
com qualquer pessoa. Quando vamos a um restaurante Jorge
jamais faz o pedido sem me consultar. É daquelas criaturas sempre
atentas. Se gosto de pequenas insignificâncias fico na dúvida,
compro ou não compro, Jorge recomenda compre porque são os
pequenos prazeres que tornam o nosso mundo melhor. Se engordo
um tanto, ou um tantinho, Jorge me olha e comenta, você é tão
bonita, você tem luz própria. Se os meus cabelos rebeldes ficam
indomáveis Jorge acha que fico uma graça. Costuma dizer que é a
juba de uma bela leoa. Esse é o orgulho que sente da mulher que
tem. Costuma dizer para nossos filhos, sem hipocrisia, que sou a
mulher de sua vida, e realmente sou sua amiga, amante e
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companheira. Quando nos casamos, Jorge sofria de ejaculação
precoce. Preocupado com o meu prazer fez um tratamento para
tornar mais deliciosos os nossos momentos. Se os amigos nos
chamam para um programa Jorge jamais diz não e se não somos
solicitados Jorge trata de arrumar algo bacana para fazer, seja
tomar um café de frente para o mar, fazer um belo passeio,
apreciar o por do sol. Ele tem certas delicadezas que me
emocionam. Costuma trazer pequenos mimos de surpresa e me
inclui em sua vida, seus negócios, desde o primeiro dia de
casados. Jamais me trais, nunca teve aventuras. Ao seu lado sou a
única. Sempre foi macho o suficiente para afirmar ser o homem de
uma só mulher. Casei com um homem que levanta o astral de
qualquer mulher. Sem dúvida, sou uma sortuda. Ele respeita o que
é meu, me protege, me dá segurança, é cumpridor de seus deveres,
honestíssimo, preocupado com o dia de amanhã. Um exemplo de
dignidade para seus filhos, incapaz de um ato de má fé. Como
Jorge vibra com minhas conquistas! Seus olhos chegam a ficar
brilhantes. Tenho um ombro amigo, onde posso descansar e um
peito largo e forte onde apoio a minha cabeça. Sei que posso
contar com ele todos os momentos da minha vida, porque confia
em sua integridade, porém sofro muito porque até na felicidade
existe o fantasma do medo, o medo de perder o meu grande amigo
e companheiro, o amante eterno, a criatura que me joga para cima
e me diz sempre, você pode, é só querer. Jorge ama a nossa casa, o
nosso ninho. É tão sensível que vibra com cada flor que
desabrocha em nosso jardim. Não é marido grude, é marido
presente. Não se intromete nas coisas da casa, nunca vi Jorge
reclamar de nada, só elogios. Outra qualidade de Jorge é a de me
fazer sonhar e jamais esquecer suas promessas. A palavra de Jorge
é uma só. Honra tudo o que promete. Jorge é aquele tipo de
homem que deixa uma mulher plena. Dia desses me olhei no
espelho e achei uma ruga que não estava ali no dia anterior, pois
Jorge jurou que não estava vendo ruga alguma. Afirmou que tenho
uma pele linda, um rosto lindo e que fiquei linda com a
maturidade. Só Jorge mesmo! Certo dia lhe perguntei, Jorge se eu
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