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Neste momento de tantas inversões de valores precisamos incentivar atitudes nobres,
comprometidas com bons modos, boas condutas e ética que valorizem a relação humana
independente das diferenças. Atitudes que percebam a passagem das pessoas no plano
terreno como passagem coletiva e não só como um jogo onde apenas poucos triunfam.

Não podemos esquecer, no entanto, os fatos carregados de sentimentos menores e nem
tampouco deixar de puni-los, quando necessário. Precisamos rever os códigos e conceitos que
dão rumo à convivência social, que já estão totalmente ultrapassados, sem tornar nossas vidas
mais amargas, pois isso a mídia brasileira já se encarrega de fazer com bastante eficiência.

Digo isso com base num documentário que vi, mostrando que as câmeras instaladas em vias
públicas nas grandes cidades registram mais atos de solidariedade, praticados por anônimos,
do que atos delinquentes. No entanto, somente estes ganham espaço na mídia. Apenas o mal
se faz notícia e os únicos culpados somos nós que proporcionamos altos índices de ibope para
esses jornais.

E é lembrando o amigo e parente Mário Rego, que em seus momentos de devaneios sempre
dizia: “- Dessa vida só levamos os atos nobres e as boas ações praticadas. O resto fica tudo!”,
que escrevo para enaltecer e agradecer ao amigo Lourenço Lima - O MANDIOLA e para os
amigos de infância que com ele dividiram os belários, piões e petecas da vida.

O “Mandi” é filho do saudoso amigo Esmeraldo Lima, Comissário de Polícia conhecido da
nossa cidade nas décadas de 70/80, e D. Maria de Nazaré. Reside em Manaus e tem como
hobby tocar saxofone - uma paixão de infância que começou com as cornetas da Banda
Marcial do garboso Colégio São Francisco.
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No dia 04 de janeiro passado, encontrei o amigo chegando do Igarapé dos Currais, onde
anualmente passa uma temporada para rever propriedades da família e matar saudades dos
tempos de moleque. Na alegria do reencontro fomos dar uma volta pelos bairros da nossa
cidade, rever os amigos e botar o papo em dia. No retorno paramos na minha residência para
um café e meu amigo percebeu a presença de uma pessoa que se embalava numa rede, no
meu quintal. Em tom de alegria perguntou:

- Mas Jorge... Quem é o Senhor que está na rede?

- É meu sogro, o “Presidente”. Respondi.

Mais alegre ele insistiu:

- Aquele “Presidente” que tocava Sax?

- O próprio!

- Mas não me diz!... Tu podes não acreditar, mas eu era fã desse homem. Vivia “caçando”
onde ele tocava só para ouvi-lo. E ainda toca?

- Não! Há uns 20 anos sofreu um corte no indicador direito que o impediu de continuar tocando.

Então eu os apresentei e meu sogro logo lembrou a família Lima. O Mandiola declarou toda a
sua admiração e, num impulso repentino, disse:

- Mestre, com toda modéstia, pois estou longe de ser o grande musico que o senhor foi, mas o
senhor aceita que eu lhe retribua um pouquinho do que me proporcionou na juventude?
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Meu sogro respondeu que sim, meio sem saber do que se tratava.

Mandiola saiu a pé e ligeiro, voltando com um estojo. Sentou-se à nossa frente e pôs-se a
tocar.... Na impossibilidade de traduzir em palavras, compartilho com vocês o que se passou
daí em diante.

Meu sogro “Presidente” partiu para o plano espiritual no dia 23 de junho e eu escrevo para
agradecer um dos últimos momentos de felicidade musical que meu sogro teve nesta vida.
Escrevo para agradecer a atitude do meu amigo Mandi e, ainda, para mostrar que pequenos
atos também proporcionam felicidade.

Ao amigo Mandiola, em nome da família do meu sogro, agradeço o momento especial e
confesso que hoje compreendo que eu poderia ter feito mais por ele, no entanto devo dizer que
jamais teria condições de acariciá-lo tão bem quanto tuas notas musicais.

Foi um momento mágico para uma pessoa que criou seus filhos com dignidade, viveu da
música e plantou alegria pelos salões e arraiais da nossa velha Óbidos.

Obrigado, amigo!

Fonte: Chupa Osso ( http://www.chupaosso.com.br )

Veja os vídeos em homenagem ao “Presidente”.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=CzX9ZjpZOi4
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=VO3LoYRfhnY
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