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Episódios
O balouço

Por MCBASTOS

À Mariana, ao Duarte, à Teresinha.

V

ais e vens no balouço,
criança, ou é o mundo que balouça debaixo de ti?
Quando levantas o
olhar, a velha nogueira que o teu
visavô plantou parece segurar-te
ao céu, ou será que é o teu visavô
que brinca contigo?
As árvores fazem coisas maravilhosas, como segurar crianças
ao céu ou deixá-las brincar com
os seus antepassados, e quando
o dia acaba, costumam enfeitar-se de pássaros para passar a
noite.
Balouça, criança, e estica os teus
sonhos, voando de um lado para
o outro. Quantos deles voarão
contigo pela vida fora?
Alguns pousarão cansados pelo
caminho e outros seguirão à tua
frente, só para nunca te cansares
tu do caminho que tiveres de fazer, para escreveres a tua história.
A nossa história começa sempre
muito tempo antes de termos
nascido, e quando nascemos ela
já está à nossa espera. É por isso
que não é fácil escrevê-a a nosso
gosto. A isto chama-se Liberdade, e é preciso lutar muito para
termos direito a ela.
A nossa história também acaba
muito tempo depois de termos
deixado este mundo. Todos os
passos que dermos deixarão
pegadas, que serão visíveis por
muito tempo, especialmente
na memória das pessoas que
gostam de nós. A nossa história
continuará enquanto não nos
esquecerem, e mesmo quando
já ninguém se lembrar de nós,
ela ainda perdurará no sonho
que sonhar uma criança que voe
no balouço de uma árvore plantada por nós.
Enquanto balouças, criança, o
mundo debaixo de ti vai enlouquecendo: há encontros e desencontros, nascem e morrem
pessoas, há curtos momentos de
paz e longos períodos de guerra.
Sim, a guerra dura sempre mais;
um dia de guerra é maior que
um século de paz.
Mas há certamente, do outro lado
da grande bola do mundo, outra
criança como tu, que também
balouça numa árvore pendurada
no céu, fazendo voar o sonho, e
sabe bem pensarmos que toda a
loucura do mundo está presa entre o teu sonho e o dela.
Balouça, criança, balouça; sobrevoa a loucura do mundo,
que as mãos que pegaram nas
ferramentas que talharam o teu
balouço, também pegaram em

ferramentas talhadas para matar; Só as árvores, criança, são
inocentes. Quando não estão a
dar flores ou frutos, ou a balouçar crianças, ou a enfeitar-se de
pássaros, estão a ver os homens
e as mulheres deste mundo a
amarem-se e a odiarem-se; porque é disso que é feito o mundo.
O que está certo e o que está errado, o maravilhoso e o horrível,
o amor e o ódio, a paz e a guerra;
é tudo feito da mesma matéria.
A nossa sorte é que é fácil distingui-los quando nos cruzamos
com eles, o nosso azar é que pagamos sempre muito caro por
esse encontro.
É claro que se aprenderes muitas
coisas ao longo da tua viagem
por este mundo, vai ser mais fácil reconheceres o falso valor das
coisas que te oferecerem a troco
da tua vida, a tempo de não te
cruzares com elas. É esse o segredo para evitar todos os maus
encontros, e de entre todos os
maus encontros, o pior de todos é a guerra. A guerra é o lugar
onde os homens se encontram
apenas para se matar. É por isso
que é preciso aprender a guerra, como os médicos aprendem
as doenças; para nos vacinarmos
contra a propaganda das causas
justas.
Todas as causas são justas na boca
de quem as apregoa. O pior de
tudo, criança, é que não podem
ser justas duas causas opostas, e
se não aprenderes a distingui-las
a tempo, podes dar a tua vida por
quem não to merecer.
Mas se tiveres que lutar, e ainda
não for claro para ti de que lado
está a razão, escolhe o lado dos
mais fracos, é mais provável,
criança, que sejas derrotada,
mas é quase certo que não lutarás em vão.
Enquanto o teu balouço vai e
vem, meio mundo persegue a
felicidade e o outro meio tenta
fugir da desgraça. Felizes, só os
muito estúpidos, porque estar
feliz e pensar é uma contradição. Cuidado, criança quando te
sentires feliz; um momento de
alegria é um prenúncio de dor.
Desconfia da felicidade, mas
não demasiado. A confiança e
a esperança são doseadas pelas traições e pelos desenganos
que sofremos, e assim, vamos
aprendendo com o tempo a medida certa do otimismo com que
devemos temperar a vida.
Dança, criança, nesse vai e vem.
Sente como é leve o ar, que para
nos fazer peso já basta a vida.
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À medida que vamos escrevendo a nossa história, devíamo-nos ir livrando de todos os afetos, como um balão se livra do
lastro para ficar mais leve, de
modo a irmo-nos preparando
para partir, porque algumas das
coisas mais difíceis deste mundo são as partidas, quando temos muito afeto a ligar-nos a alguém. Mas vamos criando uma
cadeia de afetos pela vida fora,
que nos prende aqui e nos dificulta a partida; tu, agora, fazes
parte do lastro de afetos deste
balão que já nem consegue sair
do chão.
Balouça, que a maior viagem
que farás é sentada no teu balouço, voando até onde o teu sonho te levar.
Por mais longe que vás, por mais
que te dês, por mais amor que
recebas, nunca conseguirás evitar um momento em que estarás
absolutamente só e sem defesas;
a menos que acredites em deus.
Se puderes, renega à soberba
da inteligência para acreditares
que um ser absolutamente perfeito te vai escolher a ti de entre
os biliões de condenados que
deixou nascer. E sobretudo, que
nenhuma inteligência te impeça
de sentir remorsos pela soberba
de teres desejado esse privilégio. Mas não contes demasiado
com isso, que a inteligência é
mais difícil de renegar do que a
estupidez.
Balouça, que um dia o teu balouço será pequeno demais para
ti, e os teus pés pousarão no
chão, condenados a caminhar
pelas encruzilhadas traiçoeiras
deste mundo.
Que nesse dia ainda te sobrem
sonhos para levares contigo,
porque carregada de sonhos,
mais fácil para ti será o caminho. Quanto mais sonhos levares contigo, mais leve te sentirás.
Balouça, criança, balouça, voa,
dança, sonha e sobretudo deixa-te ir crescendo sem dar muito crédito a céticos e a cínicos
como eu, que eu, criança, tenho ainda algum caminho para
andar e carrego comigo todas
as causas que defendi e todos
os combates que travei; porém,
ninguém mos mereceu.
Empresta-me um sonho teu,
criança, que há muito que não
ando de balouço e já gastei todos os sonhos que sonhei.
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Editorial

Por Direção Nacional

De férias
mas sem descanso
Neste período muito triste em Portugal, a ADFA
manifesta aos portugueses a sua solidariedade.
Há associados, deficientes militares, que perderam familiares na tragédia de Pedrógão Grande
e a ADFA sente, como todos os portugueses, a
angústia dos dias de fogo que o País atravessa.
Neste quente mês de julho, fomos recebidos
pelo secretário de Estado da Defesa Nacional e
pelo general chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas e nestas audiências manifestámos a grande preocupação com a “injustiça que
se mantém” quanto ao cumprimento efetivo dos
direitos de todos os deficientes militares.
Recebemos palavras que testemunham o empenho destas entidades na resolução dos problemas que afligem os nossos associados e
sublinhámos que a garantia da nossa Condição
Militar não se coaduna com a inevitável solução
biológica das deficiências com que vivemos desde a Guerra Colonial.
O nosso Caderno Reivindicativo explicita que,
sendo deficientes militares, “somos a exceção
das exceções e a prioridade das prioridades”, somos credores de uma reparação moral e material que não deixe ninguém para trás.
As garantias que nos têm sido apresentadas pelos diversos Órgãos do Poder civil e militar justificam as nossas elevadas expetativas e a nossa
exigência quanto ao cumprimento do Caderno
Reivindicativo que aprovámos em AGN e que
apresentámos a quem nos governa.
À beira de um período de férias que antecede uma rentrée política a que estaremos muito
atentos, na ADFA o trabalho não cessa nem se
ausenta para descanso. A Justiça é um bem que
deve ser reivindicado quando ausente ou frágil
mas que importa cultivar, em cada momento,
com a força da democracia que respeita os cidadãos, nos seus direitos humanos à dignidade e à
qualidade de vida.
Não nos esqueçamos, no período de sol deste verão, do muito que ainda há para cumprir quanto
aos direitos de todos os cidadãos deficientes das
Forças Armadas.

