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Quando se perde um homem como GILSON NASCIMENTO perde
mos um pedaço da terra. Da terra que ele viu com os olhos amorosos de sua 
alma e intensa manifestação de alegria. 

Poderíamos dizer, como consolo, que Gilson viveu muito, porque este
ve por aqui durante 84 anos. Mas esta é uma desculpa acanhada para o fulgor 
de sua presença, do brilho que nos rrazia a cada encontro. Quando eu dizia 
que sua morte era uma perda para wdos nós, seus amigos , a Noemi Elisa me 
corrigia, afirmando que era uma perda para o mundo, tão carente de pessoas 
como o Gilson. 

Hoje estive lendo os livros do Gilson, suas crônicas, seus versos. 
Embora diverso em seus temas , sua obra é marcada por uma fidelidade 

visceral às raízes avoengas e a tudo o que o encantou durante sua trajetória 
vital e a sábia contemplação da peripécia humana. Tinha uma obsessão pela 
memória antiga: a saudade infinita de um tempo bom, em que a vida era mais 
rica de ternura e cor e tudo parecia mais poético e místico, em qualquer cir
cunstância em que se celebrassem no dia-a-dia os afazeres da simplicidade. 

Da paisagem desse tempo, ele descolou situações comuns que, sob seu 
impulso criativo, se reproduziam vivas e cheias de graça no curso de suas crô
nicas, onde traçava o destino do encantamento, por esses ínvios caminhos das 
lembranças telúricas, com seus elementos de esteio, a aldeia, o rio da infância, 
a sublimidade da loucura, a notícia do circo e o espanto da morte. 

E nos livros encontre a voz de GILSON, a voz das coisas que perde
mos na vertigem metropolitana e que nos pomos longamente a procurar: o 
ranger das moendas de cana, a benção matinal dos pais , os namoros furtivos 
de portão, a ausência do perigo despropositado, a palmatória pedagógica de 
dona Cristeta, a primeira professora, e as ruas de Maranguape, sem pressa, 
se espreguiçando nas manhãs cheirosas ou se enternecendo na penumbra do 
ocaso ao murmúrio piedoso do terço da família . 

A Maranguape de Gilson é um pomar carregado de atas, bananas, la
ranjas, a garapa de engenho, o dente na rapadura, as aprazíveis vivendas, Pi-
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rapora, o banho do Zé Pinheiro e a bica do Escorrego, onde todos tomavam 
banho nus na cristalina inocência do País da Infância. 

E nesse interlúdio da imortal memória o homem-pai, seu Sinfrônio se 
recompõe no pátio do tempo, para, entre o balcão do bar e a mesa do bilhar, 
semear a alegria comum e a prosa essencial. 

Os textos de Gilson Nascimento estão plenos de ancestralidade, de he
ranças simbólicas repassadas pela correnteza da tradição familiar e, ao nomear 
lugares e episódios, recenseia mitos, lendas e liturgias da pacacidade interio
rana ou da Fortaleza dos anos 30 e 40, que ele apresenta, ditirâmbico, para a 
visita das recordações. 

Dentista de formação, fiscal da previdência, poeta, cronista luminoso, 
seresteiro e contador de histórias, Gilson Nascimento caminhou pelo tempo 
semeando benquerenças. Ao lado de sua mulher Srela, uma festa humana que 
Mulungu deu ao País, pôs-se no mundo a desmentir a absolutização do ve
rossímil. Ensolarou o que era turvo, coloriu o sentimento amargo, dignificou 
a banalidade, tornou prosaica a arrogância formal, restaurou a meninice com 
todos os seus galamartes e harpejou em clave lírica a inocência dos simples, 
dos filhos do povo. 

Sobre todos estes cometimentos não praticou, em nenhum momento, 
a evasiva emocional. Entregou-se inteiro e devotadamente aos amigos, aos pa
rentes, aos objetos de seu interesse espiritual, tomando a notícia localizada, o 
retalho da paisagem e o apelo circundante como forças permanentes para atin
gir o universal, no mesmo caminho dos gregos e de todos os cosmopolitas. 

Quem o conheceu de perto viu, certamente, que um universo lírico e 
buliçoso estava construído e em pleno funcionamento na grande alma de Gil
son Nascimento. E ele o tinha disponível nas conversas, na crônica, na poesia, 
logradouros onde vicejasse a ternura e o cheiro da simplicidade que, no seu 
convívio, se espalhavam como uma melodia eternamente esperada, porque 
sempre esteve em nós como marca elementar. 

Que Deus tenha Gilson Nascimento no melhor lugar do Paraíso e o 
deixe à vontade para contar histórias e rogar por nós, hoje vítimas de sua au
sência e certos de sua luminosa permanência. 
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