
                                    TERNAS   RECORDAÇÕES   
  

Foi  no  Natal  de  1971  que  minha  esposa  presenteou-me           
com  u’a  máquina  de  escrever  Remington  portátil,  acompanhada  de           
livreto  para  se  aprender  datilografia,  tudo  comprado  no  Mappin,  então            
a  mais  afamada  grande  loja  da  Capital  do  Estado.  Eu  mesmo             
frequentei-a  muitas  vezes,  quase  sempre  para  adquirir  discos.  O           
Manual  de  Datilografia  ajudou-me  bastante,  pois  fiz  disciplinadamente          
os  exercícios  repetitivos  sugeridos  para  se  treinar  a  escrita  com            
todos  os  dedos  das  duas  mãos.  O  presente  veio-me  acompanhado  de             
bilhete  que  minha  esposa  escreveu  com  a  própria  máquina           
comprada,  o  que  motivou-me  a  responder-lhe  do  mesmo  modo,           
porém   em   versos:   

  
                              Expedita   datilógrafa   
                              Tu   queres   ser,   bem   se   vê.   
                              Então   escreva   mil   vezes   

  “Querido,   adoro   você”.   
  

Não  foi  a  única  vez  em  que  me  dirigi  à  esposa  através  de               
saborosas  quadrinhas,  versos  de  sete  sílabas  como  devem  ser  as            
trovas,  muitas  das  quais  hoje,  revirando  gavetas  e  explorando           
escaninhos,  acabei  encontrando,  o  que  suscitou  em  mim  ternas           
recordações.   

Nem  havíamos  completado  um  ano  de  casados  quando,          
por  ocasião  do  aniversário  dela,  a  seguinte  trova  acompanhou  o            
presente   que   lhe   dei:   

  
                                Vão-se   os   meses,   vão-se   os   anos,   
                                E   nem   os   vemos   passar.   
                                O   tempo   porém   só   faz   
                                Nossa   ventura   aumentar.   

  



E  no  Natal  de  1962,  o  primeiro  filho  com  um  mês  e  poucos               
dias  de  vida,  compus-lhe  os  seguintes  versos,  chamando-a          
carinhosamente   de   Bonequinha:   

  
        Neste   Natal,   Bonequinha,   

                                  De   luzes   e   redenção,   
                                  Juntamos   as   nossas   vozes   
                                   Em   humilde   oração.   

  
As  quadrinhas  não  pararam,  pois  tudo  animava-me  a          

compô-las.  Na  verdade,  se  eu  fosse  reproduzi-las,  todas,  daria  até            
mesmo  para  editar  um  livro  com  elas,  projeto  que  jamais  pensei  em              
executar.  A  única  exceção  é  a  presente  crônica,  que  os  amigos,             
principalmente  os  saudosos  de  um  romantismo  hoje  bastante          
esmaecido,  haverão  de  compreender.  Permito-me,  por  isso  mesmo,          
avançar  uma  década,  e  chegar  aos  dois  últimos  meses  de  1971,  por              
ocasião  do  aniversário  do  filho  e  da  filha,  bem  como  de  um              
congresso  do  Ministério  Público  a  que  compareci  sozinho,  sem  a            
esposa,  que  certamente  precisou  ficar  em  casa  por  causa  das            
crianças.  Se  o  leitor  quiser,  pode  rir  da  inocente  singeleza  dos             
versos:   

  
Parabéns,   filho   querido,   
Você   é   um   belo   petiz.   
Nós   todos   queremos   vê-lo   
Crescer   forte   e   bem   feliz.   

  
Neste   dia   tão   singelo,   
Sem   ódios,   sem   falsidades,   
Pra   Ana   Lúcia   nós   cantamos,   
Parabéns,   felicidades.   

  
Dez   anos   de   bem   casados,   
Todo   um   mundo   promissor.   
A   cada   ano   que   passa,   



Mais   a   quero,   meu   amor!   
  

Neste   Congresso   esperado,   
Só   não   tive   esta   mercê.   
A   alegria   inefável   
De   ao   meu   lado   ter   você.   

  
Quem  sorriu  com  ar  que  me  pareceu  irônico,  para  não            

dizer  debochado,  quando  lhe  recitei  algumas  de  minhas  quadrinhas,           
foi  a  Severina,  aquela  dos  benzimentos  e  dos  chás  para  todos  os              
males.   “Jamais  imaginei,  seu  doutor,  que  o  senhor  fosse  assim”.            
Assim,  o  que?  pensei  comigo  mesmo.  E  na  mesma  hora  dei-lhe  a              
resposta,   da   qual   estou   hoje   meio   arrependido:   

  
Embora   tua   reza   ajude,   
Tanto   aqui,   quanto   acolá,   
Nenhum   vírus   da   covid   
Vai   dar   bola   pro   teu   chá.   

  
Será   que   fiz    bem,   amigo   leitor?   Que   você   acha?   

                                                           Darly   Viganó   
                                                darly.vigano@gmail.com   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  


