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-Como era de costume naquelas manhãs de primavera, José cruzou a casa saindo rapidamente do seu quarto 
em direção ao portão, passando feito um furacão pela sala. Não adiantava seu pai bronquear, não que ele não
ligasse para a sua família, mas ela...a ÁRVORE,lhe falava mais alto.
  Desde muito cedo o pequeno, agora o mirrado moleque José ,só sabia ir brincar e conversar com a sua irmã
mais velha, uma espécie de protetora, conselheira, quase uma mãe.
  A verdadeira mãe, Dona Romilda, deixava o garoto à vontade.
  -Coisas de crianças, Ricardo, deixa prá lá!
  -Pois sim, é desde cedo que os garotos devem aprender a ter um pouco de educação...JOSÉ VOLTE JÁ AQUI !!
 Aquele grito, aquele tom de voz...eram os sinais, mais um sermão estava a caminho. O garoto se despedia da
amiga  ÁRVORE e lá ia atender ao chamado do pai, já mentalizando o discurso que iria ouvir. Por sua vez, seu
Ricardo sabia mecanicamente as palavras a serem ditas, mas não podia relaxar ; a rebeldia da juventude estava
tomando  conta das outras famílias, e ele não queria que a sua fosse atingida.

-O verão naquele lugar úmido, costumava ser muito, mas muito quente, e a garotada efetuava longos passeios
pelas matas e poucos campos que ainda restavam por lá.  Aí, José percebia que a sua cidade crescia rumo ao
céu, criando muitas sombras, dificultando o brilho do Sol.
 Os seus amiguinhos estranharam no início, mas depois ses acostumaram ao ritual : não importava aonde 
estivessem ou o quão longe tinham ido, ao cair da tarde, José partia apressadamente para a sua casa, para
contar as novidades do dia e dar uma boa noite à sua amiga...a  ÁRVORE. A vistosa companheira que ocupava
uma área bem em frente  à residência dos seus pais.
 Os limites entre alguns vizinhos eram tênues e, brincar no quintal de um, pegar frutas no terreno de um outro,
isso lá era normal.
 Porém se a Natureza deu à ÁRVORE calma, mansidão, sabedoria e muita energia para aguentar suas próprias
transformações durante as estações do ano, para os homens reservou épocas em que o sangue ferve, agita todo
o corpo, entumece e faz crescer no íntimo dos garotos certos desejos. E foi num determinado momento, que
José decobriu o que os meninos mais velhos já lhe haviam dito ; aqueles instantes em que sozinho, trancado 
no seu quarto, o seu corpo nu conclamou, as mãos tocaram e agitaram e mais e mais e...a vida se derramou
pelo lençol.
 -Ah! Que coisa deliciosa !! - ele mais tarde confessaria entusiasmado à ÁRVORE.  E asom foi na segunda, na
terceira, na quarta e tantas vezes, e todas as vezes que sentia vontade.

 -Mas que diabos estará fazendo esse moleque de novo??- reclamava seu Ricardo, fingindo não lembrar ou saber
do que se tratava.
 -Coisas de criança ! - respondia dona Romilda, não querendo se envolver com a intimidade do filho.

-O outono chegava, a estas alturas, era a Escola que tomava conta de quase todo o tempo de José: levantar cedo
havia se tornado uma obrigação penosa,  pois era só estudar...estudar..e...e reparar nas meninas que também 
cresciam e se desenvolviam.
  -O que é que está acontencendo com a gente? É só olhar p`ra elas que aquilo acontece comigo !- comentou
rapidamente com um colega.
  -Acho que isso é o que chamam de 'SER UM HOMEM' !!- retrucou  o outro ao companheiro.
 A curiosidade  sobre o que significava " SER UM HOMEM" não foi respondida pelo seu Ricardo que, envergonhado,
desviava sempre o rumo da conversa, tentando distrair José.
  -Ah! Se fosse eu que fizesse tal pergunta ao velho Inácio,  meu falecido pai, certamente ficaria com a bunda 
ardendo de palmadas, por causa de tal ousadia !- comentou Ricardo com a sua esposa.
  -Coisas para serem resolvidas entre homens- respondeu dona Romilda.
 Para a sorte de seu Ricardo e dona Romilda, a ousada e "caliente" Marinilda resolveu quase todas as perguntas
de José.
  -No começo eu me senti como um...rei ! Depois, soube que ela tinha feito o mesmo com a maioria dos garotos lá da
escola. Que graça têve isso? É o mesmo que eles chegarem aqui e ficarem conversando com você, como eu faço!
comentou José à ÁRVORE.
 Em resposta, uma folha caiu sobre sua cabeça, denunciando o grau de cumplicidade entre eles.

-Mas chegou o dia que o rapaz notou aquela garota, bem mais comportada que as demais, bem mais observadora
que a maioria das meninas do colégio. Seu nome...Joana...a que tinha vindo de outra cidade, com outros ares,
com outras idéias. A amizade entre eles,  o jovem que conversava com árvores e a menina-moça que veio de um
outro lugar, não tardou a acontecer. E o namoro foi o passo seguinte. Um começo de amor no outono, num tempo
de contrastes, quentes manhãs,tardes frias; dias ensolarados, mas com suaves brisas.
 Quem primeiro ficou sabendo da novidade foi a ÁRVORE.  José correu a lhe contar e também a comentar a reação
da namorada.
  -Mas que coisa maluca !?! Brincar com árvores lá na outra cidade eu também brincava ! Mas daí contar-lhe segredos,
justamente para elas que nada nos podem responder? Oh! Como você é ingênuo !!
 Diante da ÁRVORE, José riu sem perceber que a decepcionada amiga quase chorava,  pois as folhas que caíram
não eram um sinal de benção como ele interpretou, e sim as lágrimas que anunciavam a chegada de tempos duros
e frios.
 Poucas vezes eles se viram naquele inverno. Se antes o pequeno José desafiava as baixas temperaturas em f´rágeis
vestes, abraçando o tronco forte e quente da ÁRVORE, agora o rapaz procurava o calor de um outro  corpo...o de 
Joana, que o evitava; aquilo era um passo definitivo e muito sério, nada de precipitações.
 E foi assim até contraírem matrimônio quando já adultos, juraram fidelidade para todo o sempre.

-Aquela primavera foi especial: a vida que outrora José desperdiçava nos lençois, agora se intrometia pelos  caminhos
que iam dar no corpo, no coração e na alma de Joana.
 Mais tarde, mesmo com o seu lar um pouco distante, José encontrava tempo para ir confessar com a ÁRVORE, que
deixava de lado os seus ciúmes e se prontificava a ouvir o seu pupilo.

-O verão aterrisou tão tórrido e tão abafado, que não perdoou ninguém naquela cidade: um lugar que havia se entupido
de pessoas, concreto armado, mas com tanta falta de campos e oportunidades. Alguma coisa havia mudado no mundo
e Joana tentava alertar José, o incorrigível.
 A natureza prática daquela mulher não tardou a se chocar com o mundo utópico do seu marido. Por isso, aquele período
foi cheio de atritos,  pois Joana disputava o seu companheiro não com outras mulheres, farras ou bebidas, mas sim com
uma..árvore !! A sua frágil defesa estava baseada na distância que separava José da sua rival.

-Porém, devido aos tempos árduos e difíceis, o casal retornou à casa dos pais de José que,  também devido à avançada
idade dos antigos cônjuges, seu Ricardo e dona Romilda, estavam precisando de maiores cuidados. Joana relutou muito,
mas concordou a princípio, mantendo na mente a idéia de mostrar ao esposo que, a um "Homem Sério", não lhe é dado
o direito de ser um" Sonhador".

-Grande engano: engano de Joana que agora reclamava a todo instante, engano de José que teimava em reunir o seu
mundo de devaneios com o de sua contrastante família( uma esposa fria e calculista e mais os pais a envelhecer).
 A ÁRVORE,por sua vez, pressentia que o desfecho daquela situação viria mais cedo ou mais tarde. Nada poderia ser
feito a não ser aguardar e reparar nas mudanças do mundo ao seu redor. Agora, ao invés de companheiras árvores,
mal encarados e horrendos prédios a cercavam. Suas raízes, outrora livres, ficaram presas embaixo da calçada e,
velozes veículos desfilavam na rua por cima de uma camada negra e lisa, sem vida, passível, insensível.  Isso sem
falar nos moleques que lhe arrancavam pedaços ou jogavam coisas melosas e restos aos seus pés.
 Tantas vezes ela suplicou pela presença de José, mas este só vivia tentando controlar a situação da família.
 -Pois então escolhe - esbravejava Joana - ou eu que cuido de toda a casa, de seus pais e ainda tenho de limpar a
sujeira que deixam em volta de sua suposta amiga árvore ou...ou ela, aquela velha árvore que nunca lhe deu nada, a
não ser alimentar seus sonhos impossíveis. Vamos, decide...corte logo o mal pela raiz e com isso seus pés irão se
fincar na realidade.
 Quando o garotinho José sentia de vontade de chorar, se agarrava à ÁRVORE, apertando-a bem forte, e ambos se
umedeciam de lágrimas. Porém ,desta vez, o homem se trancou no quarto e chorou sozinho...e foi sozinho e tão só
que tomou a decisão.
 Naquele outono, a ÁRVORE não derramou mais suas folhas aos poucos, pois fora ela que veio abaixo,definitivamente,
para os braços da última estação...a MORTE !

-Mas o que chegou e plantou fundos alicerces foi um inverno que, naquele lugar, tomou o espaço do calor: do calor de
Primavera que, de verde vivo, se desfolhou embranquecido; do calor de Verão que era tórrido e sensual, mas que depois
esfriou e anulou os desejos entre homem e mulher; do calor das experiências paternas, às vezes tão úteis em tempos
incertos como os de Outono, mas que acabaram enterrrados atrás de uma gélida laje; do calor colorido dos sonhos
que foram trancados por uma fria, cinzenta e repetitiva realidade...a realidade dos homens ditos sérios!
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