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A rocha e o mar

Eu tenho em mim todas as dores do mundo. Junto a isso as cores e os perfumes que me
inebriam desde que nasci. 

Não,  não penses que vim aqui falar de lamentos e coisas do tipo. Eu vim para dizer que desde
muito cedo eu fui treinado, moldado e obrigado e lutar e resistir.  Meu corpo é sinônimo de
resistência. Está marcado em cada cicatriz. Fui grotescamente marcado por cada batalha que
travei e ainda travo nessa vida.

Não me sinto nem um pouco magoado, vitimizado. Mas eu sou muito mais que tudo isso. Eu
sou a Rocha que incólume resiste aos socos incessantes da onda na praia, com Resignação,
sem se deixar abater. Se o mar me molda? Sim! O mar até muda minha forma, eu mudei. O
meu mar mudou a minha maneira de ser, de agir. Porém não foi por fraqueza, moldei-me para
provar ao mar que sou muito maior que ele, que tenho a capacidade de mudar e adaptar-me.
E ele? Não muda. O mar não muda porque sente-se mais forte que a Rocha. Sua intransigência
e falta humildade, sua prepotência e soberba o faz fechar em copas e como um acéfalo não é
Se não um débio mental egocentrista e imaturo.

E  nos   tempos  de  maré e  ressacas  esbraveja  o  mar  explodindo em meu peito,  revolto e
irritadiço feito criança birrenta chuta-me, soca-me com uma vontade imensa de derrubar-me
mas...  Ah!  Amigo  mar...  Eu  sou  Rocha.  Não  é  com  redemoinhos  medonhos  que  iras  me
arrancar. Não sou dado a correr nem abandonar meus princípios, minhas raízes a troco de
nada.  Sabes qual  a  principal  diferença  entre nós?...  Eu sou exatamente quem sou...  Quer
bater?  Bata...bate mais mar porque se esse é o seu maior impulso,  se é tudo que tens a
oferecer,  eu  te  ofereço  minha  fortaleza  para  espatifar  tuas  ondas!  É   de  obstáculos  que
precisas eu te desafio a galgar meu topo... (Ri) Não consegues? Então tentes novamente, cada
vez  mais  forte,  e  mais,  e  mais,  e  mais...  Entenda amigo mar,  que  cada  um é  rei  em sua
condição, que cada qual tem um propósito e que sábio é aquele que entende e aceita isso,
sábio e quem acolhe a si sem questionamentos... Vamos amigo mar, mais força, tente mais e
mais e mais, arrebente-se ferozmente sobre mim e suicide repetidas vezes se for esse seu
desejo,  mas  entenda-se.  E  vamos  juntos  amigo  mar  construir  um  mundo  novo.   Vamos
compartilhar fortalezas... O mundo está aí. Estão destruindo a todos nós. Essa é uma ameaça
real.  As  pessoas  do  mundo  nos  destroem,  as  pessoas  nos  saqueiam,  nos  explodem,  nos
exploram desperdiçam nossos recursos...  Essa é a ameaça. Não sou eu teu inimigo amigo mar.
Antes eu sou tua companhia. Teu sustentáculo. Sou eu o instrumento que esbarra tua ira, e
compreende teu mau humor. E assim convivemos há milhões de anos, nos respeitando, nos
moldando, mesmo sendo tu as vezes prepotente e arrogante. Mas não roubamos nada de nós,
não nos exploramos nem devastamos nos. Não é de mim nem de ti que vem a poluição! Mas
destes que a terra pariu.  Então amigo mar, vem e acalma tua revolta sobre este que te tem
sido  fiel.  Quebra-te  sobre  minhas  costas  toda  tua  fúria   e  ira  porque  somos  cada  um
coadjuvante  de  nossos  destinos.  Este  é  o  meu,  segurar-te.  Por  isto  fiz-me  rocha  porque
precisavas de mim. E eu preciso de ti para que a cada onda quebrada! Cada batida e cada gota
salgada da tua seiva a molhar Minh ‘alma,  faz-me lembrar que sou mais forte a cada dia e que
nada, nem ninguém será capaz de me derrubar. Vem morrer em mim onda porque aqui está o



teu leito, de vida ou de morte. Depende APENAS do teu ponto de vista. E dancemos nossa
valsa infindável, pelo tempo que aqui nos foi determinado. Sejamos felizes. Felizes... seja  feliz
amigo mar porque tua missão tu a realizas com muito afinco.  Sejamos um e eternamente
amigos. Vem abraçar-me. Em tuas ondas suaves após a ressaca eu adormeço eternamente.
Incólume. Porque é exatamente o que somos. Rocha e mar. Solidez e força bruta. Raiz fincada
na terra ou a imensidão. Somos exatamente isto. VIDA! Abraça-me e eu te abraçarei. Assim.
Sheee... shee... calminho. Calminho. Isso... sentes a brisa como esta mansa hoje?! Brisa, mar,
amar, vida!


