
As Mensagens de Matai 
Dezenas cie mensagens de Natal nos chegam ás mãos, às vésperas do Grande Acontecimento: são as palavras de afeição dos parentes e a reafirmação dos testemunhos de amizade dos amigos leais de velhas dates ou, então, as expressões estereotipadas do mundo dos negócios (lem-brando-nos que há mais "uma felicidade" nos "presentes" que rendem juros e correção monetária,..) Há os amigos particulares chamados "artistas ou poe-tas". Estes capricham na expressão criativa ou estilística, fugindo, naturalmente, aos "chavões" ou aos "lugares-co-mmui". E as "mensagens de boas-festas" são traduzidas .• um "desenho" com marca registre " , " aestnner. e Norma üampazíf ou por uma expressão em i ou verso (Obrigado meus amigos poetas Geraldo Izo Goldman, Sylvio Eicciardi, Anéáa Jun-queira, Manita). E, ainda, pela linguagem da pintura (como o fez o artista Pedro Selia Júnior, com a impressão de uma miniatura de seus quadros, acompanhada de algumas pa-lavras explicativas) os amigos são presenteados com bom-gosto. As mensagens falam aos nossos sentimentos e ao nosso intelecto: "Que os nossos olhos se abram e comece-mos, pela urgência de superar o próprio egoísmo, a sair de nós mesmos e nos dedicarmos, de vez, à custa de quais-quer sacrifícios, à luta não violenta por um mundo mais justo e mais humano". O fino trovador nos deseja isto: "Ao ' j© Vicentão/amor, saúde e dinheiro/mui ta paz no cora-' e alegria o ano inteiro!". A amiga distante nos acena e i: "No momento em que os sinos repicam festivas, anun-ciando o Natal nos quatro cantos do Mundo, eu o abraço com ternura, rogando ao Menino Jesus que o proteja e abençoe, com muita paz!" Outros amigos — Manitinha, Roberto e João Geraldo — sintetizam tudo em duas pala-vras: Feliz Natal; Um ex-aluno, e hoje presidente da Câ-mara Municipal de Sertâosànho, sentencia: "Todos os ho-mens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de Fraternidade", Já q trova-dor Izo Goldman, uma das figuras mais brilhantes do mo-vimento trovadoresco do País, é sempre espirituoso e Brin-calhão (mas sempre diz coisas muito sérias!). E ao desejar-nos "Feliz Natal e Feliz Ano Novo", adverte: "A partir do ano que vero, não mais enviaremos cartões de Natal. Da-remos o valor correspondente a uma instituição, de tal forma que outros menos favorecidos, tenham também um FELI3 NATAL! E conclui seu pensamento: "Por que vocês não fazem o mesmo?". E nos manda a trova: "Tudo de bom pra vocês,/em nossos votos sinceros/ que vão desde 83/ até chegar aos.... três zeros!" (2.000). E aqui, neste recanto de escritório, alguns poetas, que deram "recados natalinos", estão sendo relembrados e relidos: o velho Machado, com seu Soneto de Natal diz.: "que transpor taríquis^ao verso doce e ameno/as sensações da sua idade antiga...'Escolheu o soneto...". "E, em vão lutando contra o metro adverso,/ Só lhe saiu este pequeno verso: "Mudaria o Natal ou mudei eu?" lírico/sentimental Bandeira esta a se lembrar de sua amada ausente eDrummond, com sua fina ironia, descreve o "Papai Noel às avessas", entrando na casa "pela porta dos fundos", enquanto "os pequenos continuavam dor-mindo" e por ali saiu sem ser notado... Sinai destes tempos de violência e de desumanidade, em que a remissão dos homens ê esperada em cada Natal, em cada renovação de esperanças! 

(V.T.S.) 


