QUINTA-FEIRA, 14 DE JUNHO 2007

CALDEIRÃO

Pensemos. Um provérbio sueco diz:
“tema pouco e tenha muita esperança;
coma pouco e mastigue bastante;
suspire pouco e respire a vontade; fale
pouco sobre banalidades e muito sobre
a verdade; odeie pouco e ame bastante;
assim, todas as coisas boas serão
suas”. Parece que tal dito serve para
muitos avaliarem suas ações e
intenções. Existem situações em nossa
vida ou no nosso ambiente que podem
mudar o nosso pensamento e somente
ocorre a mudança de duas maneiras: a
primeira por sugestionamento vindo de
fora e a segunda consiste na nossa
própria conscientização, mas ambas,
em regra, provém do egocentrismo ou
de ordem particular como: “proveito
próprio”. Aqueles que não possuem
convicções concretas caem no “canto
das sereias” e, em geral, mais tarde se
sentirão traídos, pois o pactuado não
atendia os interesses dos proponentes.
Não devemos agir como o porco que
após comer, vira a vasilha, como se ela
não fosse mais útil para nova
alimentação. Talvez o suíno não deseja
ficar gordo para não ser transformado,
em última fase de seu corpo, em
delicioso torresmo, pois a banha já foi
separada e a lenha já foi apagada,
embora ainda esteja ainda quente o
caldeirão.
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BICHO?

O prazo para inscrições da Sesmaria da Poesia Gaúcha encerra-se no dia
primeiro de julho. Neste ano o homenageado é o poeta Luiz Coronel. O festival
está programado para o dia 08 de setembro de 2007, no Plenário Francisco
Maineri da Câmara de Vereadores de Osório.

ENVERGONHADOS

Grande amigo e competente compositor litorâneo do sul (Rio Grande) autor
entre outras de Violas do Litoral (Moenda), Lagoa Negra, Lua Companheira,
Prenúncio – Projeto de Terno de Reis, Moinho, Canto e Lamento, e Ao Norte do
Litoral (todas da Tafona), ligou para me lembrar que a música Oilarai do
Benedito participou da 9ª Tafona da Canção (e não da Moenda, como eu afirmei
na edição passada) tendo inclusive conquistado os prêmios de Melhor Tema
Litoral Norte e Melhor Conjunto Vocal. Aproveitou para sugerir que façamos um
“levante” em defesa da volta e continuidade da Tafona da Canção que, segundo
ele, é um dos mais importantes festivais do estado por suas características de
valorização da pesquisa e manutenção da riqueza folclórica a partir de
manifestações verdadeiramente populares em todas as suas tendências. O
desafio está lançado. Vários músicos já estão sendo mobilizados para uma
grande apresentação em favor da Tafona. Longe de ter problemas semelhantes
aos da Califórnia, a Tafona pode voltar sim. Basta a vontade política e a definição
clara de seus objetivos.

Ás vezes o melhor é não mudar, pois
se “correr o bicho pega e se parar o bicho
come”. Não seria melhor ser o dono do
bicho?
O bicho homem se diz inteligente,
entretanto faz coisas tão horríveis, que
até os animais ficam envergonhados.

DESCRITAS

Antes que imaginem que se trata
deste ou daquele, informo não ser
ninguém em particular, mas tenho
certeza que vocês, meus leitores,
conhecem situações como as descritas.

PENSAMENTO

Temos uma força misteriosa diferente
daquela proveniente da inteligência e ela
se chama pensamento.

RESULTADOS

Pelo pensamento natural podemos ter
formas de iniciativas e idéias que
produzem melhores resultados.
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Marco Araújo

Califórnia

Não há como se prever o futuro da “Mãe dos Festivais”. Agora, após a
destituição do seu Presidente pelo Conselho da Associação Califórnia, nem
afirmar que a 35ª edição acontece em dezembro deste ano, se pode. Em resposta
ao meu pedido de notícias e opiniões sobre o assunto alguns amigos
uruguaianenses se manifestaram, entre eles: Vaine Darde –
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pouco ou quase nada, pois lá
e lança algumas dúvidas:

Jaime Ribeiro - o músico e radialista diz saber

E termina dizendo: “

Moenda 21

Continua recebendo as inscrições de projetos até o dia 29 de junho. Na
próxima edição se poderá confirmar ou não a realização da Moendinha na noite
de 22 de junho. Muitos compositores, principalmente de outros estados, se
articulam para enviar seus projetos para a Moenda 21.

Bares do Centro

ASSINATURAS:

ANUAL: R$70,00
SEMESTRAL: R$ 40,00
CORREIO ANUAL: R$ 105,00
CORREIO SEMESTRAL: R$ 97,00

Sábado, dia 16, a partir das 22 horas, com Beto (guitarra), Índio (baixo),
Lorenzo (bateria) e Sabugo (guitarra e vocal) a banda The Bullfrog Blues and
Rock estará no Bar do Guego. Já, a partir de hoje 14, Mari e Loir; amanhã 15,
Loreno; e sábado 16, Paulinho DiCasa e Banda farão as festas do Baguta
Bistrô.

