
Conservada em sua fonte, apagou-se para o Brasil a chama 
olímpica. Os deuses adormeceram; o Rio não foi apenas o seu 
Olimpo, foi também, noutra dimensão, o Parnasse e o Athos para 
os heróis olímpicos, cujos espíritos combativos, com vontade 
férrea, sobretudo pelo caráter, dignidade e honradez pelejaram em
campo aberto, olhos nos olhos, em busca de uma única verdade, 
ouro, prata ou bronze, não importando sua cor ou o material do 
qual feita a medalha, valiosas lições de honestidade pessoal 
aplicadas à prática esportiva, que deveriam ser assimiladas pela 
gente da planície.

Além das nuvens, das estrelas, muito além, neste Universo 
infindo, pr'aonde vão todos os sonhos, poetas e cantores, esses 
são os versos iniciais de Nane, canção que compus em 1997 para 
tema de Marie-Anne, personagem central do drama vivido com 
Jean-Philipe — que escrevi também em 1997 —, filho bastardo 
de um nobre da Corte de Luis XVI, chefe-cavalariço da rica 
propriedade burguesa de Ailliers, onde Ambroise de Sousse, seu 
proprietário, vivia opulentamente em meio às misérias, 
exploração e opressão que desembocaram na Revolução, a cujo 
abrigo, como um de seus artífices que agiram para manter 
privilégios em face do terremoto inevitável, patrocinou, por 
ressentimento e pura mesquinhez de sentimentos, o drama dos 
dois jovens amantes, um grande amor marcado pela dor e pelo 
sofrimento, a insensibilidade cavalgando tragédias, manifestação 
essencialmente humana. Pois daquele lugar  pr'aonde vão todos 
os sonhos, poetas e cantores eu faço também o lugar de todos os 
heróis olímpicos. Suas vitórias, por acaso, não começaram com 
um sonho?

Teremos quatro anos de escuridão, porque a luz absoluta, além do
simples ondear de elétrons, só se faz com a chama olímpica 
pairando sobre disputas olhos nos olhos, honestidade, lealdade e 
caráter firme. Ela deixa o legado da dignidade e da honradez, 
construídas com esses componentes, não por ações espúrias 
praticadas nos subterrâneos da planície. O Brasil foi abençoado 
com a chama olímpica; permitam os deuses e os heróis saiba 
conservar a benção em seu coração para não se perder em 
aventuras e engodos.
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Quem envolveu-se em estrepolias com o texto da história dos 
dois jovens amantes na antessala da Revolução Francesa tinha 
plena consciência de sua origem ilícita. Publiquei generosos 
trechos aqui no blog, mas preservei sua parte maior e, 
especialmente, o final. O ©Copyright é meu, só meu, não o cedi a
ninguém.
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Na folha de rosto, em CAPAS – I e II, qual delas você entende 
mais atraente? A ideia central do texto principal gira em torno do 
Deus Energia; assim, nas que têm imagem, a figura de centro será
uma imagem do Sol contra um fundo estrelado. Entraria também 
o título correto. A Capa sem imagem é uma alternativa da qual 
constariam o título e os dizeres corretos. O non sense apresentado
nos projetos é uma homenagem ao gaiato que fica todo o tempo 
em que estou no computador tentando atrapalhar. Ele ficou ainda 
mais alvoroçado depois do último post.

vvv

 


