
Ao gosto de todos! 

(Este artigo foi publicado no jornal O POVO, em 14 de agosto de 2012) 

 

“Vida, vento, vela, leva-me daqui”! Você sabe de quem é esta magia que faz de 
Mucuripe o épico alencarino?  Errou feio! Eu também. 

Esta cruviana poética, dizem, é do mesmo autor de “A união só se faz à força”, 
ou ainda "Estou do seu lado, mas não me olhe de banda". Mago das frases 
arretadas, ele transpirava nas noites do Bar do Anísio e territórios além-bar 
onde houvesse vida inteligente... ou não. 

Dizer que o conhecia criava marra nos iniciantes prosaicos. Não citá-lo nas 
rodas denunciava falta de erudição tupiniquim. Não encontrá-lo na sexta era 
“rebolar no mato” uma noite de lua cheia. 

Myrson Lima me apresentou. Ele me deu um suculento abraço (à moda 
candidato a prefeito). Ao cumprimentá-lo, evitei o “muito prazer” (seria 
sacaneado, na certa). Ah! Senti-me artista, tipo o psicodélico Falcão, um 
Ricardo Guilherme (em “Bravíssimo”), um Airton Monte (cronista-mor desta 
cidade de Adísia Sá), honoráveis do Clube Del Bode do Comendador-em-chefe 
Sergio Braga (todo sábado ao lado do Flórida Bar).  

Ousei fazer-lhe um poema. Sorrateiro feito um “morcego”, ele revidou em 
miseráveis segundos, o meu esforço de horas. 

Impressiona como perdura na metafísica dos contumazes de Iracema o que 
dele disse o incansável militante Pedro Albuquerque: “Ele fez da desobediência 
e da rebeldia suas virtudes mais originais. Daí extraía seu humor inteligente, 
humano e sarcástico”. 

Hoje, 14 de “Augustus” de 2012, uma terça tímida que bem poderia ser uma 
sexta boêmia, estamos a “rebemorar” dois anos, alguns meses e uma porrada 
de dias sem Augusto Pontes. Um dia sem lógica alguma, a mesma do “Vento, 
Vela...que o levou daqui” sem nossa autorização.  

Augusto deixou-nos Lupcínica... “Au gusto de todos”: 

“Vamos acabar com essa briga, amor/... E não balance essa chave/ Vai 
acordar meu remorso... Quantas vezes eu mudei de conversa/ Pra não 
falar/...Triste como um peixe afogado/ Na madrugada sonolenta.” 
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