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“O primeiro dia do resto de nossas vidas”
Muita pretensão minha ser um bem sucedido promoter, ou em bom português, um
Relações públicas, um cara que convida as pessoas para eventos considerados
interessantes, como julguei que seria esse I Encontro Overmundo 2009...
Julguei, não, sem dúvida ele foi interessantíssimo, sem desmerecer os anteriores,
todos excelentes, mas me causa estranheza a estrondosa ausência de amigos e
amigas da casa, quem foi teve chance de aproveitar de uma das melhores reuniões já
feitas, a respeito de assuntos variados, ligados ou não ao Overmundo !
Aspectos particulares de cada um de nós, danças circulares, depoimentos preciosíssimos
de um overmano recém afastado, Lailton, André Pêssego brilhante, coisas que
muito dificilmente teríamos condições de 'ventilar' aqui dentro, senhores e senhoras,
com réplicas e tréplicas no ato, na hora, como convém a uma boa conversa, com
gente querida...
Os minutos passavam e percebíamos que além de nós oito:
1 - André Pêssego;
2 - Jussara;
3 - Lailton Araújo ( ex overmano );
4 - Pedro Monteiro;
5 - Fátima;
6 - Zezito de Oliveira;
7 - Azuir;
8 - Alcanu;
mais ninguém apareceria...

1

Azuir encontrou pessoas que o conheciam de Campinas, inclusive uma senhora líder

de um movimento de Empregadas Domésticas que o reconheceu pela voz, aquele
charmoso sotaque carioca, vejam só !
Quando cheguei, ao ver a quantidade de ônibus estacionados, quase tive uma síncope
pensando serem overmanos de fora do estado, ahahahahahahah, doce ilusão !
Talvez todos preferissem ficar em casa acompanhando o show do elton john, pela TV
Globo...
Talvez a chuva tenha tornado impossível o acesso a um local histórico de sampa, o
TUCA, situado na confluência da Bartira com a Monte Alegre, lá nas Perdizes,
bem próximo ao Centro, tão próximo que nos deslocamos pra um boteco, assim que
metade do grupo se dispersou:
primeiro o André e a Jussara tiveram que sair pois iriam receber um parente dela
que chegava de viagem, isso lá pelas 20:00 horas após dançarmos uma dança ritualística
sob o comando de um Zezito excepcionalmente criativo, conseguindo inclusive,
apesar de não ser essa a intenção, ofuscar um casamento que estava sendo realizado
nas imediações, as pessoas paravam para nos ver, estávamos realmente 'brilhando'
nessa hora, conforme podem perceber pelas fotos...
Em meio aos arcos e num lugar historicamente marcado pela invasão da polícia em
1977...
“VOCÊ PODE ESTAR SENDO ILUDIDO !”
dizia um dos muitos cartazes expostos naquela ocasião, tudo isso pode ser visto
claramente aqui :
( VIDE COMENTÁRIO TRÊS ) I
Quase trinta e dois anos depois oito homens & mulheres ousam dançarem juntos uma
ciranda, acreditando que algo ainda possa ser feito para unir a Arte com o Universo
e resgatar a Humanidade do Índio, do judeu, do palestino, do árabe, do maometano,
de quem quer que seja...
Basta acreditar que ainda dá tempo, talvez por pouco tempo, talvez até terminar
essa canção:
( VIDE COMENTÁRIO TRÊS ) II
Clara Nunes - Homenagem à Olinda, Recife e Pai Edu
Música enviada por: Ivaldo Sena
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Eu tava na beira da praia
Ouvindo as pancadas das ondas do mar ( bis )
Esta ciranda quem me deu foi Lia

achávamos, sem drogas, sexo ou mesmo rock 'n' roll, eis que Zezito nos aplica outro
“duro golpe”, que estávamos aliás necessitando:
( VIDE COMENTÁRIO TRÊS ) III
Teu sonho não acabou
Hoje a minha pele já não tem cor
Vivo a minha vida seja onde for
Hoje entrei na dança e não vou sair
Vem que eu sou criança não sei fingir
Eu preciso, eu preciso de você
Ah! Eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você
Lá onde eu estive o sonho acabou
Cá onde eu te encontro só começou
Lá colhi uma estrela pra te trazer
Bebe o brilho dela até entender
Que eu preciso...
Só feche o seu livro quem já aprendeu
Só peça outro amor quem já deu o seu
Quem não soube a sombra, não sabe a luz
Vem não perde o amor de quem te conduz
Eu preciso...
Nós precisamos, precisamos sim
Você de mim, eu de você.
####################################
Refeitos de tanta emoção, quem não foi jamais conceberá o que sentíamos naquele
momento, nos dirigimos ao mais reconfortante café da Cardoso de Almeida, local
esse aonde de nada valeram os meus apelos tentando reter Azuir em Sampa,
hospedado em meu recém disponível mocó, argumento incontestável, que ele no
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entanto soube tergiversar, baseado na necessidade premente dele retornar a
Campinas com o intuito altruísta de alimentar seus felinos...
Lailton foi-se com ele, deixando o nosso já reduzido grupo a quase um grupelho !
Mas um grupelho daqueles, resistentes à bala !
Fomos andando, trocando idéias preciosas e dignas de um gravador que ninguém se
lembrou de levar...
As horas se passavam e já bem pra lá do fim do minhocão, encontramos um bar
estilo pé pra fora, que só pessoas simples e descomprometidas com o luxo ou à frescura
das coisas dispensáveis sabem se adequar...
Em meio a mais alguns minutos de um sincero bate-bola entre nós quatro, onde todos
jogavam, com regras claras, plenas, possíveis, escutávamos o silêncio e zoávamos
quando preciso, mais fotos documentam essa passagem, que infelizmente passou...
Lá, Zezito autografou alguns cartões postais que nos ofereceu um a um e quantos
fossem, pelo estoque que ele levou, seriam agraciados com o mesmo, como se fossem
uma comenda disputadíssima a tapas como essas que andam pelaí ... medalhas
Anchieta e o caralho !
Como me orgulho desse cartão, da lembrança que ele representará pra mim dessas
horas felizes que desfrutamos juntos...
Não nos demoramos muito, ele precisava retornar antes da meia-noite ao local onde
estava hospedado, isso nos deixou com a certeza de um próximo encontro para dar
continuidade a esse, Zezito, Fátima e Pedro Monteiro foram pra Barra Funda,
Gatos Borralheiros diante de um metrô que fecharia à meia-noite...
Eu, Alcanu, já acostumado com a solidão do Centro que me acolhe aos poucos como
seu mais novo integrante, aliado aos marginais e putas incompreendidas pelo mundo
e mendigos que insistem em ouvir de mim a mesma frase:
-”O que eu tenho não é bastante para alimentá-los todos, de que adiantaria ajudar
apenas a um ?”
Um ônibus ou outro buzina, achando que eu seria o último passageiro a adentrá-lo,
gentil esse motorista, ou talvez tenha pensado que eu, supostamente bêbado pudesse
causar-lhe problemas caso fosse atropelado por ele...
Me lembro de um texto da Cecília Meirelles:
Estirpe
Os mendigos maiores não dizem mais, nem4fazem nada.
Sabem que é inútil e exaustivo. Deixam-se estar. Deixam-se estar.
Deixam-se estar ao sol e à chuva, com o mesmo ar de completa coragem,
longe do corpo que fica em qualquer lugar.
Entretêm-se a estender a vida pelo pensamento.

suficiente pra que eu descanse e faça alguns contatos...
Já no meio do minhocão fechado, uma última chance de ir por cima, mas aquela
solidão do trânsito interditado me incomoda...
Prefiro o 'meu' povo, que me incomoda menos do que uma sociedade rica e que exige
gravatas apertadas e desodorantes com perfume, Duque de Caxias, São João,
esquisita simbiose de santos e militares, esse mundo realmente não existe, meus
senhores e minhas senhoras, já são quase duas de la matina, muito crack ao meu
redor, viados, putas & gente normal, ninguém é de ninguém, até gente honesta
deve ter por aqui, mas isso nem me incomoda, faço parte dessa fauna patética, ganho
o respeito de todos, a todos cumprimento, são todos meus irmãos !
Playboys de carros, sempre em bandos, acabam de cuspir numa prostituta que não
quis ir com todos, talvez a pouca dignidade que tem a proíba disso, vejam, só...
Ninguém vê isso dormindo cedo, me sinto um Plínio Marcos, meio maldito, mas sem
a perfeição absurda de um Fauzi Arap, sempre gostei da noite, agora faço parte dela,
com meus pedaços de papel, onde rascunho meus poemas e às vezes racho um pão com
manteiga com algum nóia com larica, antes meio pão do que nada, aquele argumento
anterior não me serviria novamente, não posso argumentar com pessoas ignorantes
que não aceitariam meus argumentos, uno-me a eles então, numa óbvia estratégia que
só quem tem a 'manha' de viver ao lado deles saca !
Pronto, saí da Cracolândia, entro na Ipiranga, dali a pouco estarei em casa, vou usar o
banheiro, que delícia cagar de madrugada !
Daí sair de novo ir ao Café Piu-piu ver se tem algum conjunto ruim tocando lá, pois
quando o conjunto é bom, lota de casais de namorados e eu só, me revolto de ver isso,
prefiro a solidão de um grupo pretensamente 'ruim', que não atrai ninguém a não ser
outros notívagos como eu...
Debalde, casa cheia, isso significa que os covers, os 'fakes' que lá se apresentam (
aqui também os 'fakes' se deram bem ! ), estão se dando bem hoje !
Noto, virei quase que um falcão peregrino, isso é necessário pra garantir a minha
sobrevivência nessa selva de pedra, que de um apartamento uma ( possível, não
consigo visualizar isso com exatidão ... ) adolescente me filma com o seu celular,
desconheço com qual propósito, aquele brilho característico a denuncia...
Uma última volta pela decadente Augusta, Azuir me seria uma excelente companhia
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caso tivesse ficado, lá encontro a 'lanhouse' da Dalva, uma morena magrinha e
bastante simpática, sempre pronta pra conversar, seu marido xavecando as putas
dos arredores e fazendo a parte de segurança aos ( muitos ) indesejáveis...
Entro no Overmundo, Azuir deixou um recado pra mim às duas e tanto, sinal de que
chegou bem para gáudio dos seus gatos ! A pessoa pra quem mandei uma
mensagem também testemunhou a minha noite de insônia... tudo se encaixa como um
quebra-cabeças real!
Me despeço de Dalva, até a próxima vez !
Torna-se necessário um pitstop prum suco de laranja, algo que aterroriza os
consumidores de pinga e cerveja, tribos de punks, emos, carecas, todos tatuados em
excesso e meio carentes de massa encefálica, estão lá fazendo hora pra pegar o
primeiro ônibus ou uma carona num mesmo abarrotado carro, coisas que
achávamos demais até há pouco tempo !
Caçoam de mim tomando um ou dois sucos, fodam-se, jamais os encontrarei de novo
nem lhes devo satisfações do que faço ou deixo de fazer...
As putas de luxo na porta do Kilt, o Satyrus 'chutando' seu último cliente, estou
perto de casa, Carlos é o porteiro de hoje, 'já' vou dormir, quase cinco da manhã !
Amanhã é domingo, Carlos está do lado de fora observando o movimento !
Me avisa do jeitinho pra abrir a porta, coisa que só ele sabe, agora eu também !
-”Boa noite, Carlos !”
-”Boa noite, 'senhor' !” ( tsc tsc )
Outra coisa que eu sei que ele também sabe:
que hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas !
© MMIX by alcanu
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Obra original disponível em:
http://www.overmundo.com.br/banco/o-primeiro-dia-do-resto-de-nossas-vidas
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