
                                         THIAGO   DE   MELLO   
Encanta-me,  cada  vez  que  o  leio,  o  lindo  e  inspirado            

poema  do  poeta  amazonense  Thiago  de  Mello,  intitulado  Os  Estatutos            
do  Homem.  É  sempre  como  se  o  estivesse  recitando  pela  primeira             
vez,  o  que  me  faz  lembrar  da  aguda  observação  do  escritor  de  língua               
portuguesa  José  Eduardo  Agualusa,  posta  na  boca  de  um  dos            
personagens  do  livro   Os  Vivos  e  os  Mortos:   “Descobrira,  assim,  que             
ninguém  lê  o  mesmo  livro  duas  vezes.  Um  pouco  mais  tarde,  haveria              
de  perceber  que  ninguém  lê  os  mesmos  livros,  lendo  os  mesmos             
livros”.   É  por  essa  razão  que,  a  cada  leitura  que  faço  do  sobredito              
poema,  vou  percebendo,  com  viva  emoção,  novas  nuances  em  seus            
primorosos  versos,  ao  mesmo  tempo  em  que  aprofundo  o           
entendimento   daquilo   que   o   poeta   pretendeu   com   eles    enfatizar.   

Acaso  o  amigo  leitor  não  esteja  lembrado,  aqui  vão  os            
primeiros  lindos  versos  dos  Estatutos  do  Homem:   “Artigo  I  /  Fica             
decretado  que  agora  vale  a  verdade.  /  Agora  vale  a  vida  e,  de  mãos                
dadas,  marcharemos  todos  pela  vida  verdadeira.  /  Artigo  II  /  Fica             
decretado  que  todos  os  dias  da  semana,  inclusive  as  terças-feiras  /             
mais   cinzentas,   têm   direito   a   converter-se   em   manhãs   de   domingo”.   

Ainda  que  não  possamos  alcançar  todo  o  conteúdo  de           
verdade  do  mundo  em  que  vivemos,  dado  nosso  atual  estágio  de             
evolução,  é  preciso  que,  em  todas  as  ocasiões  e  em  todos  os              
momentos  da  vida,  jamais  camuflemos,  com  o  manto  da  mentira,  o             
tanto  de  verdade  por  nós  já  alcançado  para  obtermos,  com  tal             
estratégia,  certas  vantagens  materiais.  Foi  talvez  em  momento  de           
lúcida  indignação  que  o  poeta,  irresignado  com  a  recalcitrância  das            
pessoas  em  se  pautarem  pela  verdade,  houve  por  bem  colocá-la  no             
artigo  inicial  de  seus  estatutos,  como  se  a  questão  pudesse  ser  dessa              
forma  resolvida.  Vale,  pois,  indagar  se  haverá,  no  futuro,  o  dia  radioso              
em  que  poderemos  proclamar   “que  agora  vale  a  verdade”.   Acho            
mesmo  que,  “pela  vida  verdadeira”,   ou  seja,  por  aquela  que  nos             
preencha  os  anseios  materiais  e  espirituais,  trazendo-nos  a  almejada           
felicidade  temporal  e  a  coragem  para  enfrentarmos  os  desafios  da            
existência,  precisamos  mesmo,  todos  em  uníssono,  dar-nos  as  mãos           
para   gritar,   a   plenos   pulmões,   que    “agora   vale   a   vida”.   



E  se  quisermos  afastar  a  angústia  alimentada  pela  pressa           
que  nos  envolve  na  resolução  dos  múltiplos  problemas  do  dia  a  dia,              
muitos  deles  de  menor  importância,  o  relevante  conselho  do  poeta  é             
que  todas  as  manhãs  sejam  convertidas  em  manhãs  de  domingo,            
para  que,  puxado  o  freio  de  mão  do  trabalho,  possamos,  antes  do              
início  das  atividades  diárias,  deleitar-nos  com  a  luz  do  sol  brilhando             
no  azul  do  céu,  e  nos  aquecer  com  seu  calor,  e  ver  as  flores                
enfeitando  os  caminhos,  e  sentir  seu  rastro  de  sutil  perfume,            
deixando-nos  envolver,  enfim,  pela  paz  que  nas  manhãs          
domingueiras  paira  sobre  todas  as  coisas.  Ninguém  precisa  dizer-me           
que  isso  tudo  é  utópico,  pois  bem  o  sei,  como  também  Thiago  de               
Mello  sabia  ao  redigir  o  candente  verso.  Mas  algum  dia,  talvez  não  tão               
distante,  o  mundo  haverá  de  dar  razão  a  ele  e  então  todos  os  dias,                
inclusive  os “mais  cinzentos”,   terão   “direito  a  converter-se  em           
manhãs   de   domingo”.   

Fiquei  feliz  ao  ver  a  reação  do  Raimundo,  o  caiçara            
pescador  conhecido  de  todos,  quando,  faz  alguns  dias,  estive  em  sua             
casa  a  fim  de  comprar  um  bom  peixe  para  o  almoço  de  domingo  e               
recitei-lhe,  com  especial  ênfase,  todo  o  poema  de  Thiago  de  Mello.             
Percebi  que  ele  se  emocionou  de  verdade  e  só  depois  de  alguns              
momentos  conseguiu  dizer-me:   “Seu  doutor,  precisaria  também  um          
decreto  que  fizesse  todo  mundo  compreender  que  não  vale  a  pena             
viver  do  crime”.  Será  que  isso  é  mesmo  possível?  Que  você  acha,              
caro   leitor?   
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