
 NOVO ANO 

 Desta  vez  a  virada  do  ano  foi  marcada  pela  cautela,  os 
 encontros  em  praças,  avenidas  e  praias  bastante  contidos,  todos  -  ou 
 quase  todos,  pois  sempre  há  os  resistentes  às  medidas  de  proteção 
 recomendadas  pelos  especialistas  -  usando  máscaras  e  guardando 
 distância  possível  uns  dos  outros,  pois  ninguém  queria  ser  infectado 
 pelo  traiçoeiro  vírus.  Somente  no  interior  dos  lares  os  abraços  e 
 beijos  foram  mais  descontraídos,  ainda  que  também  permeados  por 
 alguns  cuidados,  pois  bem  vale  o  ditado  popular  de  que  cautela  e 
 caldo de galinha não fazem mal a ninguém. 

 Na  passagem  do  ano,  popularizada  pelo  termo  francês 
 “réveillon”,  é  como  se  um  tempo  novo  tivesse  início  e  fossem 
 apagados  -  ou  pelo  menos  mitigados  -  todos  os  lances  negativos  do 
 ano  anterior,  começando-se  tudo  de  novo,  vida  nova,  novos  projetos 
 e  até  mesmo,  para  alguns,  novos  amores.  Esse  despertar  de  vida 
 constitui  um  dos  efeitos  positivos  do  “réveillon”,  na  medida  em  que 
 cria  forças  necessárias  para  se  continuar  lutando  pelas  metas  a 
 serem alcançadas, que sem elas a existência fica um tanto insossa. 

 Contudo,  a  festejada  virada,  por  mais  que  fogos  de  artifício 
 iluminem  os  céus  e  champanhes  estourem  nos  lares,  constitui  na 
 verdade  criação  humana,  pois,  embora  o  calendário  assinale  novo 
 ano,  o  tempo,  que  flui  incessantemente,  é  sempre  o  mesmo,  nada 
 muda  em  nossa  vida,  da  qual  precisamos  continuar  cuidando  com 
 zelo  e  sabedoria,  muito  embora  as  alegrias  e  tristezas  ou  os  êxitos  e 
 fracassos que carrega. 

 Isso  não  quer  dizer  que  a  marcação  do  tempo  em  anos, 
 meses  e  dias  não  tenha  utilidade.  Tem,  e  muita.  Sem  ela,  como 
 saberíamos  a  idade  que  carregamos  nos  ombros,  a  fim  de  estimar, 
 como  inevitavelmente  todos  fazemos,  o  tempo  de  vida  que  nos  resta? 
 Ou  como  haveríamos  de  assinalar  os  grandes  feitos  da  ciência  e  da 
 tecnologia,  da  cultura,  dos  esportes,  de  tudo  enfim  que  dignifica  a 
 vida humana? 



 É  interessante  também  relatar  que  existem  muitas 
 curiosidades  em  torno  do  “réveillon”,  algumas  simplesmente 
 deliciosas.  O  próprio  mês  de  janeiro,  aquele  em  que  muita  gente 
 pensa  em  começar  tudo  de  novo,  pondo  de  lado  os  insucessos  do 
 ano  findo,  é  vocábulo  derivado  do  deus  mitológico  Janus,  possuidor 
 de  duas  faces,  uma  contemplando  o  passado  e  outra  olhando  para  o 
 futuro,  o  que  explica  muita  coisa.  Outro  costume  tradicional  é 
 colocar,  na  festa  da  virada,  folhas  de  louro  na  carteira,  que  muitos 
 acreditam  tratar-se  de  forma  infalível  de  atrair  dinheiro.  Pular,  então,  à 
 meia  noite,  sete  ondinhas  no  mar,  formulando  um  desejo  para  cada 
 uma  delas,  afasta  energias  negativas  e  propicia  que  todos  esses 
 propósitos  se  realizem.  Vestidos  de  branco,  então,  que  é  a  cor  de 
 Oxalá,  divindade  africana  equivalente  a  Jesus  no  Cristianismo,  todos 
 os votos ganharão força ainda maior. 

 Por  fim,  não  posso  deixar  de  relatar  que,  em  recente 
 conversa  com  Raimundo,  o  solerte  caiçara  pescador  que 
 frequentemente  tenho  citado  em  minhas  crônicas  -  pelo  whatsapp, 
 bem  entendido  -  perguntei-lhe  como  foi  de  “réveillon”.  Depois  de 
 contar-me  que  em  sua  festa  familiar  teve  até  mesmo  champanhe 
 francês,  disse-me  que,  bem  à  meia  noite,  ao  mesmo  tempo  em  que 
 fogos  de  artifício  iluminavam  os  céus,  foi  à  praia  a  fim  de  pular  sete 
 pequenas  ondas,  como  manda  a  tradição.  “Só  que,  seu  doutor,  na 
 última  fiquei  em  dúvida  se  pedia  saúde  ou  que  o  senhor  mudasse  do 
 verdão  para  o  tricolor”.  Diga-me,  caro  leitor,  o  que  devo  fazer  com  o 
 Raimundo? Estou aceitando sugestões. 
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