
O perigo é ter medo! 

(Este artigo foi publicado no jornal O POVO em 16 de setembro de 2014) 

 

Foi uma noite memorável na BARCA - Bodega de Artes Raimundo de Chiquinha do 

Aracati. Ela fica em um sobrado no “Boulevard Adolfo Caminha”, mais conhecido como 

Rua Grande. A beleza desta rua é tanta que outorguei-lhe o nome deste escritor da 

terra, um revoltado contra a hipocrisia provinciana de seu estado. Antes de dormir, 

costumo sentar-me na varanda da BARCA e escutar o silêncio da madrugada a corroer 

o tempo, prazerosamente, qual a catraca da Caloi que meu pai me presenteara. 

Neste 6 de setembro, o Clube de Leitura d’O POVO instalou-se no “meu Boulevard” 

para ouvir Pedro Salgueiro, autor de “Fortaleza Voadora”, “Inimigos”... Apresentado 

pela elegância singular de Inês Pinheiro, escoltada por Regina Ribeiro e Raimundo 

Netto, fomos hipnotizados pela poética de Pedro Salgueiro.  

Na BARCA, Pedro revelou-se. “Poderia viver sem escrever, jamais sem ler” disse-nos 

sem a vaidade de quem teve livros no vestibular da UFC, nem a pieguice de 

intelectuais corcundas de pesadas auréolas.  

O Clube de Leitura de Regina Ribeiro nos eleva a alma, nos transporta além do 

cotidiano. Nos leva daqui como espumas ao vento! Como se estivéssemos num bom 

sonho, na cumplicidade com a formiga Z em Antz e o seu final feliz. 

De repente, a vida arremete: Fabio Campos (A verdade que se lixe) e Andre Haguette 

(A aposta em Marina) neste domingo (O POVO, em 14/09/14) despem a fratura 

exposta de outro sonho, um que infelizmente acabou: “Ameaçados de perder o poder 

o PT deixa o campo das ideias e parte para a calúnia, mentira e falsificação”, disse 

Haguette.  

Quem acreditou na “esperança que vencia o medo”, envolvendo filhos e alunos neste 

sonho que não se curvava à maquiavelice dos fins justificando meios, sabe o quanto 

tudo isso é doloroso. 

Sobra-nos pegar a estrada e procurar abrigo na perigosa vila Papaconha do sertão 

Kafriano de Pedro Salgueiro e enfrentar sem medo, novamente, os “Inimigos”. Afinal, o 

perigo é ter medo! 
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