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CAPÍTULO I
Só diversão

Foi muito difícil tomar a decisão de escrever minha mais
recente tomada de consciência, mas...se minha experiência
servir para a reflexão de outras pessoas, acho que valerá a pena.
Nasci em uma pequena cidade do interior do estado de São
Paulo. Segunda filha de quatro filhos, (3 meninas e um menino).
Fui privilegiada ao nascer no seio de uma família relativamente
abastada. Meus pais me proporcionaram uma infância
fantástica! Sabe aquela menina que podia andar descalça por
toda a cidade. Sim, meus pés acostumaram-se a andar sobre os
pedregulhos das ruas de minha cidade, as quais não eram
asfaltadas. É claro que tinha os melhores calçados da época, mas
nada como andar com os pés no chão. As unhas viviam
vermelhas! Pernas e braços sempre ralados ou esfolados. Perdi a
conta de quantas vezes quebrei os braços ou os pés. Vivia
subindo em muros, árvores, pulando cercas... (até tenho uma
cicatriz no joelho de uma vez que fui fugir de uma vaca e me
enrosquei na cerca). Comendo frutas diretamente dos pés ou do
chão! É! Apanhava as frutas no pé, limpava na roupa e levava à
boca. Pensa! Manga da hora! Docinha! Amarelinha! E abiu!
Conhecem? Nem sei se existe mais esta frutinha! Deve ter
desaparecido da face da terra! Nunca mais vi falar! A boca ficava
toda melada. O caldo escorria pelo braço misturando-se com um

pouco de terra... nossa... que delícia! Jabuticaba era melhor, se
roubada! Subia nos pés e era difícil disputar um lugarzinho para
me apoiar sem que as espremessem, de tanta frutinha que tinha!
Como era bom! Quantos amigos! Nadar em “corguinhos”! Nossa
tinha um na casa de uma amiga, a Neide! Adorava ir passear em
sua casa. Cada bolo gostoso! E o Corguinho então! Lembro de
me deitar na areia branquinha e deixar a água cristalina correr
por sobre meu corpo. Água pura que com certeza vinha de
alguma nascente bem próxima. À noite, me lembro de nos
reunirmos em frente de casa após o jantar (ainda não tínhamos
televisão) e enquanto os adultos conversavam, nós crianças
brincávamos na rua. Pega-pega, balança caixão, feijão queimado,
amarelinha, morto-vivo... Não sei de onde saiam tantas crianças!
Me lembro que a iluminação da rua não era lá tão boa, mas a lua
se encarregava de clarear nossas brincadeiras. O céu parecia ter
mais estrelas! Reconhecia somente as Três-Marias e o Cruzeiro
do Sul, mas adorava olhar pro céu procurando algum disco
voador, que por sinal morria de medo. Sonhava em ser escolhida
por “Ets” que me levariam para conhecer novos mundos! O que
mais gostava era de dormir na “casa dos outros”! Na verdade
para mim era como se hoje eu me hospedasse nos melhores
hotéis 5 estrelas. Camas e travesseiros diferentes! Pular nas
camas antes de dormir! Lanchinho diferente! E o café da manhã!
Hum...acordar com novos cheiros, sim...! Bolos, pães caseiros,
biscoitos! Nossa... era tudo muito bom! Que saudades!!!
E as festas? Quermesse em volta da Igreja! Barracas de palha e
muita comida! Leilão de frango assado! Leitoa! Bolos e tortas!
Terços de São João! Tudo com muita reza! Primeiro a obrigação,
depois a diversão! Pular fogueira! Assar batata doce nas
brasasda fogueira! Fogos de artifício! Nossa!!! Naquela época

não tínhamos os fogos que temos hoje, eram chamados
“rojões”! Muito barulho e um cheiro horrível no ar! Mas até
hoje, acho que todas as festas juninas têm o mesmo cheiro!
(Parece que cheira “pum” rrrsss...) E as quadrilhas? Ensaio o mês
todo! Era diversão garantida! Como disse as ruas não eram
asfaltadas. Levantávamos um poeirão, mas nada nos tirava o
prazer e a alegria do momento!
Boa aluna! Tinha muita facilidade em memorizar conteúdos e
assimilá-los. Comecei a estudar música aos 6 anos. Aos treze já
auxiliava minha professora com os alunos mais novos. Logo
tornei-me sua sócia. Linda pessoinha em minha vida, Dona
Lurdinha! Muito importante e marcante em minha formação! Eu
era 10 anos mais nova, mas invertíamos os papéis: eu a cabeça e
ela o coração! Ela muito sensível e medrosa! Eu atirada e
impulsiva! Nos amamos e nos respeitamos muito até hoje! Me
lembro também dos desfiles das escolas! Semana da pátria!
Aniversário da cidade! Dia da República! Eu comecei como
“baliza”. Sabe aquela que vai na frente com um bastão como que
abrindo caminho e pedindo passagem, mas quebrei o pé por
duas vezes, me impossibilitando depois de tanto treino de
mostrar minha performance! Pensam que deixei o bastão? Não!
Fui tocar caixa de repique e depois surdo mesmo! Fui dos sete
aos 15 anos integrante da fanfarra da minha escola. Com o
tempo se tornou a melhor desculpa para namorar! Não via a
hora de parar o ensaio para poder beijar muito! Andávamos por
toda a cidade tocando aqueles instrumentos pesados e
parávamos a cada meia hora! A cidade era mal iluminada e às
vezes os locais em que parávamos coincidiam de serem mais
escurinhos (acho que o nosso monitor, funcionava como cupido).

Que delícia! Mil beijos roubados e apressados. Só tínhamos 10
minutos de beijos! Rrrrssss... Ê tempo bão!

Meu relacionamento com minhas irmãs sempre foi de
cumplicidade e muito amor. De vez em quando tínhamos uns
“arranca-rabos”, mas logo tudo voltava ao normal. Não me
lembro muito bem de meu relacionamento com meu irmão (o
caçula da família). Não sei por que! Mamãe sempre muito
criativa e disponível nos encheu de mimos e realizações de
sonhos. Imaginem vocês em uma cidadezinha de uns 3.000
habitantes, ela conseguiu realizar 7 bailes de Debutantes.
Enquanto ela não debutou todas as filhas (3) e sobrinhas (4), ela
não parou! Carnaval... Hum, não media esforços para preparar as
fantasias de nosso bloco “Avenida Iluminada”!
Devido à essa criação entusiasta e liberal de meus pais, me
tornei uma pessoa incrivelmente criativa. Tenho um lado
artístico bem acentuado. Minha veia para teatro se manifestou
logo cedo. Imaginem vocês que aos 15 anos (1974), chegou em
minha cidade um parapsicólogo! Mal sabíamos o que isto queria
dizer, mas logo descobri que eu era “sensitiva”! Nossa! Passei a
ser a garota propaganda na divulgação da mais recente ciência
no Brasil, a Parapsicologia! As regressões eram feitas todas
através de mim! Me colocavam em estado “alfa” e me
conectavam em pensamento com quase todas as pessoas. Sexos
de crianças eram descobertos, (nem ultrassom existia na época),
traumas eram descobertos e retirados através da comunicação
mental. Viagens a lugares os quais eu nunca estivera antes, mas
também ninguém os conhecia! O que eu falasse, todos
acreditavam! Adorei ser o centro das atenções por um bom

tempo. Enfim, uma série de experimentos foram realizados
através de mim! O que ninguém sabe e quando digo isto hoje em
dia ninguém acredita, é que eu inventava tudo! Eu ficava
totalmente lúcida, mas as pessoas, principalmente as mais
chegadas, teimam em aceitar que todo aquele teatro, realmente
é real. Não estava em alfa coisíssima nenhuma! Por isso não
acredito em regressões e vidas passadas, muito menos
fenômenos paranormais. Hoje acredito ser apenas distúrbios
mentais.

Minha criação religiosa foi meio severa. Mamãe minha
catequista! Não só minha, quase que da cidade inteira! Católica,
apostólica, romana, atuante e praticante nos levava todos os
domingos à missa. Lembro-me de que não gostava muito! Era
tudo muito sério! Tinha uns 6 anos e me lembro de ver o padre
ainda de costas o tempo todo! Os cantos, entoados de forma
estridentes por senhoras de meia idade, um tanto quanto
desafinadas, me doíam aos ouvidos (tenho ouvido absoluto)!
Não entendia nada do que acontecia e muito menos o que o
padre falava! Era latim! Mas fui crescendo com os valores e
dogmas da religião católica! Os domingos eram um martírio!
Tínhamos que primeiro ir à missa e só depois então sair para
namorar. Imaginem vocês que nós namorávamos no fundo da
igreja. Não nos beijávamos, mas uma mão procurava a outra. No
fundo sempre se dá um jeitinho para namorar e tenho certeza
que isto aconteceu com muita gente da minha época, se é que
não acontece até hoje em cidades pequenas como a minha
querida Buritama. Até uns 18 anos, cumpri minhas obrigações
religiosas por achar que era assim que tinha que ser! Nunca parei
para questionar nada! Acho que não estava muito preocupada

com a presença de Deus. Tinha coisas mais importantes para
pensar!
Casei-me aos 22 anos. Mudei-me para uma cidade vizinha!
Professora de música e artes da rede estadual de ensino, não
tinha tempo prá nada, a não ser preparar aulas, corrigir provas,
lançar notas e faltas em Diários de classe. Imaginem vocês que
na época eu ministrava 44 aulas em colégios do estado, 12 aulas
no conservatório de música e 8 de geometria em cursinho para
vestibular. Não vi meu filho andar e nem falar! Só tive um! Meu
marido recém-formado entrou como gerente da carteira agrícola
de um banco! Ele se formou em agronomia! Começou minha
vida de cigana. Cada ano estava em uma cidade! Foi ótimo! Eu
adorava começar do nada e conquistar através do meu trabalho,
respeito e reconhecimento como profissional, além de inúmeras
novas amizades, novos costumes, novos ares. Enfim tudo novo!
Sempre ligada à música, por onde passava, formava lindos corais
e deixava sempre uma marquinha registrada. Promovi concertos,
recitais, cursos, shows, oficinas, concursos, encontros enfim,
tudo que a música permite experimentar eu experimentei. Nesta
época, meu crescimento profissional foi maravilhoso! Aos
poucos ia amadurecendo como orientadora e incentivadora da
experiência musical em crianças, adolescentes e adultos que
passavam por mim como meus alunos. Minha experiência como
regente de coros logo se tornou uma de minhas paixões. Me vi
buscando novos arranjos, elaborando e criando outros. No início
eram arranjos de músicas folclóricas e populares brasileiras.
Conforme os grupos iam amadurecendo e a qualidade vocal
melhorando, eu arriscava arranjos mais elaborados tipo “Aleluia
de Haendel”. Lembro-me de ter lido uma vez, um filósofo que
disse: Só se vive esta vida se realizarmos 3 coisas: plantar uma

árvore, ter um filho e escrever um livro! (Preciso descobrir quem
disse isto!) Eu digo que são quatro: plantar uma árvore, ter um
filho, escrever um livro e cantar Aleluia de Haendel! O arranjo
harmônico de Haendel, nos transporta para um estado de
perfeita harmonia, não sei explicar! Quem tiver oportunidade,
experimente viver essa sensação de plenitude! É maravilhoso! A
sonoridade que eu obtinha dos coros com os arranjos sacros, me
encantavam cada dia mais e isto me levou a pesquisar e
aprofundar meus estudos em relação à música sacra. Fui regente
fundadora do Coral da UNIR - Universidade Federal de Rondônia!
Morei por 8 anos em Porto Velho/RO. Melhores anos de minha
vida de casada! Conquistamos amigos maravilhosos, pena que
nunca mais os vi! Aos finais de semana levávamos nosso filho
Matheus, para pescar nas várias cachoeiras e igarapés que lá
existiam. Bastava sair uns quinhentos metros da cidade e já nos
encontrávamos em plena floresta amazônica. Que maravilha!
Uma incontável tonalidade de verdes. Árvores de todos os
formatos e tamanhos. Uma flora da qual não me esqueço do
cheiro. Igarapés fantásticos! Tive muita sorte de vivenciar este
paraíso! Acreditem nunca mais voltei lá!

CAPÍTULO II
Nova fase, novos valores!

Mudamo-nos para o Mato Grosso do Sul!
É meu marido segundo ele, resolveu conhecer o outro
lado da mesa. Sempre fui de família abastada, enquanto meu
marido lutou muito para conseguir alcançar alguns de seus
objetivos. Eu estava atravessando uma excelente fase de
amadurecimento e realização profissional e ele decidiu que nos
mudaríamos para Campo Grande para ele se associar ao meu pai
em um laticínio que ele estava montando em sua fazenda.
Segundo meu marido, quando algum de seus clientes, chegava
para pedir um empréstimo bancário ou algum tipo de
financiamento, eles contavam seus planos e projetos e ele ficava
como que sonhando em um dia poder estar “do outro lado da
mesa”, também a procura de financiamentos para realizar seu
próprio sonho. Eu estava plenamente realizada! Amava Porto
Velho! Mesmo não achando uma boa idéia, não quis ser egoísta,
afinal de contas ele havia sofrido uma experiência muito
desagradável de um assalto ao banco em que trabalhava, o que o
marcou muito! Não sei se mencionei anteriormente, mas meu
pai sempre teve laticínio. Sofreu muito cedo um ameaço de
enfarto (também fumava uns 4 maços de cigarro por dia). Seu
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