Por esse tempo, as ruas eram de terra batida

e a noite era iluminada por lampiões. Quando
anoitecia, um trabalhador acendia um a um,
dando vida aos contornos da cidade.

Nessa época, nasceu um menino, símbolo de toda uma geração que vinha mudar

os rumos da cidade de Santos, e mesmo depois que partisse da vida, ainda causaria
muita confusão nessa cidade

Seu nome eraVicente de Carvalho.

Quando nasceu, era outono, mas mais parecia primavera; pássaros de verão haviam
invadido a cidade e as árvores floridas por toda parte anunciavam o desgoverno da
Natureza. Havia algo de diferente naquele tempo, algo de especial naquela criança,
e quando foi levado pela primeira vez à praia, lá se confirmou a estranheza do
menino.

Quem viu, não acreditou, mas registrou...

À beira d’água, a criança brincava
sentada, e de repente, algo muito fantasioso começou a acontecer: as ondas
pareciam tomar forma de gente, vinham de mansinho, sem assustar ninguém,
levantavam o garotinho e ele, assim, dava seus primeiros passos.

O mar vestido de gente o segurava pela
mão e as ondas o banhavam em cócegas.

Sua mãe achava graça e nem se admirava. Aquele
menino estava predestinado a ser O Poeta do Mar.

O Mar, esse infinito misterioso, agora feito gente, havia escolhido o menino para ser o

mentor de muitos versos, a alegria e pureza que só a presença de um espírito corajoso
como Vicente de Carvalho poderia dar tanta atenção. Enfim, alguém que ouviria as
histórias do Mar e transformaria em versos para todo mundo ler, encantar-se e espalhar
pelo mundo.

Vicente de Carvalho foi gente de ter a vida inteira como fato principal. E foi tanta da
coisa ilustre, que a lista dava para viver mais dez vidas.

PALAVRAS AO MAR
Mar, belo mar selvagem
Das nossas praias solitárias! Tigre
A que as brisas da terra o sono embalam,
A que o vento do largo erriça o pêlo!
Junto da espuma com que as praias bordas,
Pelo marulho acalentada, à sombra
Das palmeiras que arfando se debruçam
Na beirada das ondas — a minha alma
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Há relatos por todos cantos

da cidade das suas carreiras de:
Ministro,
Fazendeiro,
Poeta,
Empresário
Secretário do Interior.

E mesmo depois de perder um
braço numa pescaria desastrada,
ainda teve ânimo para ser:
Deputado,
Jornalista,
Professor,
Abolicionista.

Era um daqueles homens que lutaram contra a escravidão. Estava sempre onde os atos
revolucionários aconteciam. Os jornais noticiavam seus discursos emocionantes que
ocorriam nas ruas e praças da cidade. Ele era ovacionado por cativos e libertos.

Quando morreu, o povo santista, em sua homenagem, mandou fazer uma estátua que era

igualzinha ao poeta, para ser colocada no grande jardim da praia de Santos, o grande homem
saudando o mar. E foi feito! Fato datado em 1945. E aí é que os mistérios desandaram a
acontecer com frequência.

Ninguém sabe como, mas a estátua

encantou-se e de tempos em tempos, o
poeta virava gente. Ele podia fazer
qualquer coisa, como se fosse um
homem de verdade.

Isso até poderia virar uma lenda, conto
de praia, poesia, magia, história real de
final poético e tal, mas no meio do
enredo, resolveram confundiram tudo.
E cometeram um atentado que
ninguém sabe de onde veio.

Eis que algum disistoriado mandou virar a estátua do poeta para a
cidade, então, ele ficou de costas para o Mar e para disfarçar o
desrespeito, esculpiram ondas aos seus pés, para fingir que era o
Mar que estava ali.

Isso virou um enigma, um grande mistério!
Há quem dissesse que tenham sido TERRORISTAS. Inimigos da poesia ou não, nem
eles imaginavam as consequências de tamanha insensatez.

O fato foi noticiado até nos
jornais da capital.

De boato em boato, a intriga chegou
aos ouvidos do Mar! Ele ficou furioso!
“Quem viraria o poeta de
costas para MArrrrrr?”

“Quem tiraria o direito das prosas que tinham?
Uma amizade longa não poderia acabar assim!”

É de se imaginar a ira do Mar! Ele e o poeta eram inseparáveis.
O Mar e o poeta passavam todas as noites numa cantoria sem dó e
risos em ondas que podiam ser ouvidas a quarteirões de distância.
Eram tantas as histórias e pilhérias que sempre faziam o poeta
estátua sorrir e balançar a cabeça de leve para ninguém perceber.

Como o Mar em toda a sua
história de grandiosidade
poderia ser reduzido a um
pedaço de pedra esculpida
aos pés do poeta? Como?

Agora, não havia mais jeito! Nem que os
deuses descessem do Olimpo e viessem
explicar que, às vezes, os homens, bem às
vezes, cometem coisas muito malucas.
O Mar não entenderia e todos iriam saber
disso.

Certa manhã, o Mar acordou e não

viu o poeta. Ele tinha virado gente e
sumido pela cidade. O Mar foi atrás.

E nesse dia teve ressaca!
Bagunceiro, não demorou muito
para começar a desordem. E foi
procurando pelo poeta, rua por rua,
inundando tudo.

A bagunça era inevitável e até
engraçado ver o Mar em contornos de
cóleras, ciumento e invejoso. Decidido
a não deixar nada barato, saindo pelas
ruas da cidade em busca do amigo a
surpreendê-lo de encontro.

O Mar invadiu a cidade, não só de passagem, lavando várias ruas com água
salgada. Vingativo, inundou tudo que podia, como ele já havia feito outras
vezes, mas por outros motivos.

Vozes clamavam por todos os cantos e o aguaceiro invadindo

tudo. Crentes e ateus perdiam o rumo e deixavam rastros com

objetos perdidos pelas águas curiosas por ver o que se passava em
todos os cantos.
O Mar indiferente a tudo e até ofendido com
tamanha falta de compreensão das pessoas, parecia
soar rumores de blasfêmias por todos os cantos.

Ruas e calçadas ficaram intransitáveis; pessoas em refúgio;
sapato, jornal antigo, embalagens de todas as cores e formas,
panfleto, cartão de visita, retrato antigo, e ratos boiando como
barcos à deriva em dia de tempestade.
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De madrugada, enquanto o sol ainda dormia, o ilustre poeta,

depois de muita confusão, voltou para seu lugar, olhou para o Mar e
0 amigo já estava recolhido em sono profundo. Colocou-se, então,
em seu posto e voltou a ser estátua até os dias hoje.

Quando o tal fato mágico irá se repetir?
Ninguém sabe!

Quanto ao Mar, segundo o que os mais antigos dizem, nada foi
esquecido... e é por isso que de anos em anos, durante alguns meses do
ano, principalmente março, o Mar invade a cidade e a lava por inteiro.
Ele nunca foi de arranjar catástrofes, essas coisas de ondas de 10 metros,
nem nunca lançou sobre a cidade nenhum tubarão branco ou baleia
carnívora de gente, mas nunca se sabe!

E dizem mais, acreditam em supertições várias e afirmam

que, enquanto a estátua não for desvirada e Vicente de
Carvalho não encarar o Mar frente a frente, isso vai
continuar acontecendo.
Sem saber de nada, a estátua continua lá...esperando, de
costas para o mar.

A
todos
que
vieram antes de
mim e permitiram
que eu pudesse
estar aqui hoje.
Renata de Andrade Guimarães

