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Lina Cristiane de Albuquerque

E stáffias
imagens erant engolidas as pressas urnas pr'las
OiilrtS, antes nis'smri de se ijc'sv,trrecerein no ar
Gostava ecorirv'iriplir a vida arravsda liirieia ci'
nerroíf,ca do Ciisbirs Aqradav'e'lhe a sul,taneiija'
de dasmudanças visua's e o pensanieriro entrecorta'
do pelos errimukis estv'rriias Apenas, um tajeiro temor
do nsco das palavras lisqaclas por atginna szri 5srçao ou
idéia Esr'ritr,r Poils'ri,-'iCr sido ntúsiço ou pintor, mas
se envolvera téo coirsl,letamente no deleite de irnagi.
nar histórias pira as ruivas e pessoas escorree,arrdo pelos seus olhos, que nSo houve outra escapatória Mais
apaixonado que propriamente talentoso Lembrara'
lhe Borges 'Nos mercados populosos ou no sopé de
uma montanha de cumeada rncerra. ria qii,rl podia lia.
Ver sélitos, escutara complicadas liistÓru5s, que orce'

beu como recebia a realidade, sem perguntar se eram
verdadeiras ou falsas "Outra, vezes. era intransigente
e néo ouvia a ninguém. A mulata de sorriso pérfido
talvez nxo pensasse na prónima ses,ao de miucumbas.
mas, se o delírio do mago assim o dnsu'tasse. inútil serra Qualquer ohteçáo 1'. no seu reirir, interior. o Iio
mcm dii rostO intelectual. o qual nuric,i vira antes, arquitetava uni piarto para salvar o tnuri'!o O ile-erulro
dc, leéo erudemoniailo no trruro fora feito por um lovem esbatoruufi, e iruseujuro. lnluuçéo ou invurrilailo.
nào importava E assim ttrosseguua. n:rometendo'se
na pintura do niuirdo' acrescentando punceladas da
nianexa que mais convurrlta a sua uniagiuiaçéo.
Errcontrava'sc absorto no parégrafo anterior, desejando niodfic'lo ligo o agradava a lirrearidade

percebida e foi quando surgiu a sua frente uma estátua
da mais ripica rtrarmalirfaifur Surprv'endcu'se com a
op,rriçio di, busto de uni h.,,rriem de rçrcur'vlude,
amorfo e corriqueiro suas hstórias cosrurnav,,m se(
evrravagantemente inusitaitus Ngo, náo se deixaria
enrri'ter pela estátua Prefer:a o safinir das paragc'ns
misteriosas, da intermiténir'a rias sensaçcies. da itt'
consrància dos pánias. Desprezava a olutusidadur de
certas coisas rachadas de "normais" pela sociedade E
era este o senturrierito que a uu,iagenuu lhe puo.luzra
Busto de uni buryuuis tolarrre'srv' acordado, frr,'stiuitrtur'
dor assíduo de festas e tornas Alguém que senrpre tinha o que corrrar, atento mais aos fatos do que a sutu'
lena das er,lrelinhs
Escritor farto da (actualidade de superficue dos lor'
nais E se, por vezes. empregavase em algum deles,
era porque suas economias eram parcas demais para
suportar a total e voluptuosa entrega aos arredores
da imaginaçao Mas tal era a in)sisrincia do busto a
(ixar'se, que, por uni niomi provuocou'lfre um arrepio rriesclado de encaritu,u e horror Que diabo, um
artista é ou nào senhor da sua arte" Acred,:ava que
fosse. E. com um pouco de receno abandonou por
completo a imagem que o incomodava, para penetrar
em outras brumas
Mas, depois do surgimeruto da estátua, nada mais
Os dias subseqúuzt'uies res'elaran,'se
consegiriit criar.
derrtasiado tensos Pouco a pouco, perdia a s'ontad
de escrever A imagem pamn'c.a persegoir'íhe a cada
desabrochar de uma nova muspunaçao. irrrped:ndo a
concretuzaçáo de qualquer dd:à no papei E. a'i'nro às
fantasias internas. começou a perceber que a
secretamente nos sonhos mais perturbadores. Coroo
seria possível que uma simples e ir,cipiente estátua pu'
desse provocar txo inesperado efeito aos seus verti'
dos? No entanto. errquanro tivesse fotças. lutarra con'
traida.
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Uma profunda letargia veio ocupar o espaço antes
reservado à criaçéo já nifo mais esereva coirtos fluira'
bolarites. Empregou'se coma revisor de maráruas num
jornal conceituado. í'ias horas vagas encontrava se
com a mais recente amante, com a qual cnn breve es
faria casado. Sentado na cadeira de espectador, ,sSsns
tia à fruiçgo fácil dos acontecimentos Esr,usa e'rut'ulu
zado e aquilo bastava no momento Entretanto. por
vezes, sentiase ridtcuto d:ante da postura adquirida
Desconfiava guie eta nâo passasse de uma couraça
vestida pela sua impoténcua criativa, a fim de mascarar
a verdade. Era nestes instantes que uma pressentida
apanuçifo da estátua se tornas a insuportável
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-. 000rqutstos, soçiclistas ufopicos, marxistas, maxtmo-

ligfas -- unindo suas forças, lançaram

como o lesfemunho
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jornal

A VOZ DO TRABALHADOR,

que permanece

dos dificuldades, acenos e desacertos da Iristórta vivida pelo closse ope-

co Ceniro de Memória
ASMOB, co Arquivo Edgard

rário brasileiro nesse período. Coube à Imprensa Oftciol do Estado,
Sindical, ao Archivio Storiço dcl Movirnenfo Operoro Brasiliano,

Leuenrofh, do Unicomp, e à Secretaria de Estado do Cultura, a tarefa de recuperar esta rico
coleção de jornais, colocando-a ao alcance do grande
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Foi num dia de desespero profundo que a imagem
reapareceu Tamanha foi a excitaç,5o. que tomou
aquele busto pelo de uma pevsoa viva Mas eta coava
realmente vivai E .eram ivnpressionauutes as palas'r,»
que saiam de sua boca: "Renegaste o teu desvario
maior e por isso que nua obra slse morrer, Mas au
tes saiba que uni artista nunca é dono de sua obra,
pois a arte pertence ao universo." lmeduatamenle o
busto de bronze despedaçout'se. espalhando-se pelo
chifo Apavorado. confrontou'se com os olhos da es
támu,, ulcstruçavha Agora sabia, eram os seus uUrn' Os
estilhaços revIsores destruiam uma preteiusa ordem
que escondia o caos interno Chamav,s'se corpo A
desordem, porém. era vaga e inominável Por trifs do
petrnficado senuhuhante austero. via'se uma labareda de
im,nqeius sucessivas, flashes de um muridu, onirici, e
rr,nrtsp.'rretire Lima mulata f,ntenrnio macumnas tinir in.
telectual pretendendo sahvu'tr o munido Unr lego pi'
chado no muro,
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O escritor vortnitou fn,rnniigas Elas, induferents.
prossegunam suas vidas, apentarndo se unia a unia, cn,'
mo se estivessem cnn rim i'inuihnus lotauinr Atctnirnrs puru
cas, scquiosas de uni veritisfo maior. t.irn,tis desisti
nam
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