
As melhores prosas
Sérgio Perazzo

“A verdade é que aquele namorico de julho foi feito para durar uma semana, não mais. Só
não era totalmente platônico porque era correspondido no mesmo tom de timidez e

devoção, depois do que eu voltaria para a cidade grande...”

Em busca da luz
Sheila Regina Sarra

“Achou um pequeno anúncio que dizia:
gentleman disponível 24 horas...”
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Um quase suicida
Rodolpho Civile

“Não me resta outra coisa, pensei:
o suicídio! Naturalmente, bem agradável”
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Prêmio Flerts Nebó

A filha do chefe da estação

Vem aí:
COLETÂNEA especial comemorativa em 2018
“A Pizza Literária - décima quinta fornada”
(Aguarde informações em seu e-mail, prepare seus textos e participe!)
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FELIZ ANIVERSÁRIO!

Bolo & Champanhe
em março

Já pagou sua anuidade de 2018?
R$ 420,00 (em 1 cheque para março) ou R$
450,00 a partir de 1º de abril.
ACADÊMICOS de Medicina: R$ 210,00 (ou
R$ 230,00 a partir de 1º de abril).
Pague nas PIZZAS LITERÁRIAS. Verifique
os e-mails remetidos pela tesouraria.

As Pizzas Literárias da SOBRAMES-SP acontecem na terceira quinta-feira de cada mês, a partir das 19h00
na PIZZARIA BONDE PAULISTA Rua Oscar Freire, 1.597 - Pinheiros - S.Paulo

A multiplicidade de características que a
figura feminina pode expressar já serviu de
inspiração para belos poemas e originou
algumas das mais importantes prosas da
literatura mundial com personagens
inesquecíveis.

A enigmática Capitu ainda promove
dúvidas: teria ela realmente traído Dom
Casmurro? A Dama das Camélias, Marguerite,
escandalizava a sociedade puritana quando, no
íntimo, apenas desejava encontrar o verdadeiro
amor. Tal busca também levou Madame Bovarie
e Anna Karenina a enveredarem por trilhas
interessantes para a dramaturgia.

Impossível também esquecer a romântica
Julieta, a provocativa Lolita, a poderosa

Morgana, a  reflexiva Mrs. Dalloway e a
questionadora Lizzie.

E o que dizer de Iracema com seus lábios
de mel? Em “Éramos Seis” Dona Lola é
enaltecida como a mãe que se dedica à família.
Mas a sensualidade feminina encontrou o
talento de Jorge Amado e se fez presente em
Gabriela, Tieta e Dona Flor.

Séculos antes, porém, a beleza e a
inteligência de Sherazade já encantava o rei,
narrando os contos das Mil e Uma Noites. Se
inúmeras são as faces femininas, a literatura
soube aproveitá-las, proporcionando momentos
de romance, suspense e emoção.

Neste mês de março, as comemorações
continuam reflexivas. Na vida real, prossegue a
luta pelo respeito e pela liberdade de escolher
o melhor caminho para ser autenticamente
feliz. Quer seja com a visão otimista de Pollyana
ou com a coragem voraz de Katniss. Talvez até
com uma pitada da vivacidade de Emília. Por
que não?
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Em busca da luz

Sheila Regina Sarra
Medicina do trabalho / Arquitetura

1ª M
ENÇÃO HONROSA

Prêmio Flerts Nebó

2015/2016

Olhava para o lustre de cristal e não acreditava no que via. Mais uma
lâmpada queimada. A última, lembrava bem, ainda não fazia nem uma
semana. Apesar de todos os gastos com limpeza e manutenção, adorava a sua
sala iluminada pelos reflexos dos cristais. Havia pago uma verdadeira fortuna
por ele, mas valia por cada minuto de contemplação e de prazer que lhe
proporcionava. E, agora, mais uma lâmpada apagada. Inconscientemente,
suas mãos crisparam-se na almofada, numa reação de reprovação e tristeza
ante a cena. Teria que ligar novamente para o fabricante e agendar uma
visita para desmontar cuidadosamente as peças e trocar a lâmpada queimada.
Um transtorno para sua agenda lotada, um contratempo que lhe amargava a
noite, um gasto a mais em seu orçamento. Tentou lembrar como fizeram o
conserto na última visita. Tinha uma escada, e algumas ferramentas, faltava-
lhe apenas o ajudante...

Morava só há muitos anos e se acostumara a viver assim. Fazia
companhia para si mesmo e não sentia falta de ninguém, exceto para
consertar o lustre. Tinha um certo medo de altura e dois degraus já lhe faziam
mal. Tentou ligar para o zelador, mas havia saído. O vizinho, nem pensar.
Não ousaria, também, chamar nenhum colega de trabalho àquela hora. Abriu
a internet e pôs-se a procurar alguém disponível para um conserto imediato.
Achou um pequeno anúncio que dizia: gentleman disponível 24 horas para
qualquer programa. Pensou nas palavras e resolveu arriscar, afinal, com
dinheiro tudo se pode pedir. Mandou uma mensagem para o número indicado
e logo obteve uma resposta. Estava a caminho. Separou as ferramentas, afastou
os móveis, colocou algumas facas à disposição, jogou almofadas pelo chão
para amortecer a eventual queda de algum cristal e pegou alguns pedaços de
fio elétrico para o caso de haver alguma necessidade. Ligou um abajur auxiliar
e desligou o lustre.

Em menos de meia hora o interfone tocou e o gentleman subia pelo
elevador. Era um rapaz bem novo, com roupas bem talhadas e um suave
perfume. Entrou na sala com um ar de curiosidade. Olhou para mim, para as
ferramentas, as facas e os fios e saiu correndo. No celular, restou uma
mensagem: sadomasoquista eu não atendo.
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A filha do chefe da estação

Sérgio Perazzo
Psiquiatria

Acontece que choveu. Bem na hora de atravessar a rua, desesperado por
um cafezinho de meio de tarde. Como tinha esquecido o guarda-chuva em
casa, fiquei experimentando a água que pingava dos telhados e das folhas
das árvores, avaliando os pingos um pouco mais grossos que uma cortina de
garoa. Calculei que três quadras, ida e volta, seriam suficientes para
encharcar o cabelo e escorrer um riacho pela gola da jaqueta no arremate
do pescoço, o que era um tanto temerário para quem já sentia na promessa
de coriza uma gripe incubada ou o exagero de uma pneumonia galopante.
Ainda por cima, era uma chuva gelada de causar calafrios, chuva de início
de inverno, nada bem-vinda como águas de primavera, que fornecem
matéria-prima para o florescer dos bons-dias e o adormecer macio dos
boas-noites trocados em sussurros, a cada esquina, com cada transeunte
tornado cúmplice.

Por isso não fui. Faltei ao encontro comigo mesmo, se quiserem entender
assim. Me recolhi para dentro, para o conforto da sala aquecida e atapetada
de mim mesmo, convidando jogar conversa fora e calçar chinelos de lã,
como que atendendo ao chamado de um sino. O sino de bronze da estação
de trem de uma cidade pequena do interior de Minas. Maria-fumaça,
metade passageiros de chapéus de palha, metade carregamento de minério
de ferro, qual Itabira,  qual arrumação poética, um pé em cada degrau, um
Drummond em cada estrofe, toada de trem chiando em cada partida,
soluçando vapor e fumaça pela chaminé em cada despedida. Cuspindo
fogo pela fornalha, tal qual besta-fera e dragões de contos de fadas e de
romances de cavalaria.

VENCEDOR

Prêmio Flerts Nebó

2016/2017
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E assim atendi ao chamado deste sino imaginário e embarquei no lusco-fusco
da memória para aquela praça, deserta aquela hora, você sentada no banco me
esperando como se estivesse estado sempre ali, um marco de pedra em sua
própria homenagem, a filha mais nova do chefe da estação de trem, imune aos
trilhos reluzentes, aos dormentes rabugentos, ao sino de partidas e chegadas
juntando passageiros atrasados e dispersos.

O dedo fazendo caracol em seus cabelos, um gesto tipicamente seu,
escarafunchava pensamentos, reorganizava sensações, alisava sentimentos que
apenas não retornariam  mais, por mais que se tentasse remover a grossa
camada de poeira acumulada, tanto tempo depois, como se tivéssemos
transformado as coisas do coração numa espécie de arquivo morto. Mas seu
gesto ficou numa imagem cristalizada e assim permaneceu em mim, intocável e
sem retoques.

A verdade é que aquele namorico de julho foi feito para durar uma semana,
não mais. Só não era totalmente platônico porque era correspondido no
mesmo tom de timidez e devoção, depois do que eu voltaria para a cidade
grande e nos perderíamos nos imprevistos previsíveis da vida. Previsivelmente.
Ficou o carimbo de um beijo no rosto. Ficaram o vestido verde e os joelhos
juntos e recatados. Ficou a farda azul-marinho com botões dourados e o quepe
afrancesado, de gendarme, de chefe de estação, do seu pai, fantasma de carne
e osso que rondava por ali, supremo monarca e dono do sino de bronze,
guardião do tempo na passagem de cada trem, senhor do vento e dos destinos,
com um sorriso complacente de rosto a rosto, flagrando a filha de catorze anos
com seu primeiro namorado, um pequeno susto esbaforido não querendo
intromissão, quase um pedido de desculpas, passando ao largo como se nada
tivesse visto e testemunhado.

Num tempo e lugar de paixões latinas e boleros, Armando Manzanero, seu
compositor-rei me dizia, cantando, que contigo aprendi a ver el otro lado de
la luna e, nada, definitivamente, nada,  desfazia o encantamento. Pelo
contrário. Cada detalhe compunha um cromo, uma aquarela a enriquecer cada
traço de um momento, só definido pela intensidade de quem estava ali sem
nenhuma pretensão além de viver este ali, de gravar na memória aquilo que
não mais se repete, a reboque do trem, sumindo no túnel, na curva, no balanço
das horas, na rabeira dos vagões, você enrolando seus cabelos, me esperando
num  banco de praça pintado com propaganda da farmácia ou do armazém,
perto da plataforma da estação, do lado de lá da Matriz, o sino retinindo,
convidando ao embarque imediato na quinta dimensão do tempo, encerrando
a longa espera entre farrapos de conversas e acenos brancos de lenços de
cambraia passados a ferro, goma e saudade.
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Reflexões de um quase suicida

Rodolpho Civile
Clínica Geral

2ª M
ENÇÃO HONROSA

Prêmio Flerts Nebó

2015/2016

Semelhante ao prólogo da ópera Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, Tonio
passa a cabeça pela fresta da cortina pedindo permissão, cantando “Si può?
Signore, Signori.”

O enredo se passa na Calábria.
O que eu vou agora descrever passou-se no Bexiga em São Paulo, o bairro

dos calabreses.
A minha santa mãe fez a questão de dar à luz num dia bem festivo (25 de

janeiro de 1925). Tinha bom gosto! Por sua vez, o meu pai, olhando o rebento e o
achando muito bonito, parecido com o artista Rodolpho Valentino, deu-me o
nome de Rodolpho Civile. O meu pai sabia comparar...

Pulando esta “melhor” parte, fui crescendo, crescendo, como acontece com
todo o mundo... Passei por várias fases importantes: a infância, juventude. Estudei
medicina. Casei com uma bela e especial criatura de nome Maria da Glória, que
me deu de presente três filhos e depois vieram duas noras e quatro netos, uma
família maravilhosa!

Maria da Glória, um grande amor: intenso, profundo e sublime! Partiu
levada pelos anjos ao Paraíso, onde ficará na eternidade.

E eu? Independente da minha vontade, fiquei velho! De início não
acreditei... Mas, depois que me olhei no espelho, tive de aceitar a triste realidade.
Percebi que estava “bem usado”. Procurei a folhinha: 92 anos! Que calamidade...
Não me resta outra coisa, pensei: o suicídio! Naturalmente, bem agradável!

No tempo de Sócrates, se usava cicuta. Mas... Pode irritar a garganta. Mudei
de ideia!

Pensei, então, numa corda bem grossa, como foi usada por Tiradentes.
Mas... Sempre há um “mas”... Pode machucar o meu lindo pescoço. E pescoço de
calabrês é muito duro... Desisti.

E que tal um tirozinho? Uma bala entrando pelo buraquinho da orelha e
saindo do outro lado? Dentro do cérebro um estrondo. Pode assustar as pessoas...
Mudei de ideia...

Inesperadamente, uma sábia solução. Os meus neurônios, já bem estragados
pelo uso, apontaram-me um caminho bem mais agradável: a celebração, junto
aos meus quer idos fam i l iares e am igos, p izzas recheadas de chiaccheri!

 A felicidade bateu de novo à minha porta! Com ela os três bens da vida,
como diziam os antigos gregos e que também desejo a todos: Saúde, Paz e Amor.
Muito amor, pois o amor é a essência da vida.

A minha gratidão à Vida e a todos. Beijos e abraços.
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Autor: José Jucovsky
Titulo: “Fada Verde, a bebida dos poetas”
Gênero: Crônica
Obra: A Pizza Literária - décima primeira fornada
Editora: Rumo Editorial - SP
Ano da publicação: 2010

No início do século XX o licor do absinto era a bebida
mais consumida nos cafés de Paris. O uso intenso e pro-
longado causou, além de incontável número de viciados,
declínio físico e mental e efeitos paralisantes, podendo
levar à morte. Comprovados os efeitos alucinógenos e
paralisantes da bebida pelas neurotoxinas, passou a ser
chamada de “a praga” ou “a rainha dos venenos”...

Livros em destaque

Guardados para sempre

Convidamos você a ler este texto na íntegra, além de outros, em prosa e verso, de nossos autores
presentes nessa obra e que lá permanecerão Guardados para Sempre.

(Disponível na Biblioteca da SOBRAMES-SP)

“
”

DIVERSOS AUTORES - Ceará
“Antologia à Flor da Pele”
Sobrames Edições - CE
Trata-se do 34º volume da primorosa série de obras editadas pela Regional
Ceará deste 1981. À Flor da Pele reúne textos em prosa e verso de 67
confrades cearenses, um número de participantes sem prescedentes ao longo
da existência da série. “É por demais conhecido o fato da intimidade entre
Medicina e Literatura”, assegura Francisco Flávio Leitão de Carvalho, da
Sobrames cearense e da Academia Cearense de Medicina, ao prefaciar a
obra. E isto ficará evidente uma vez mais para o leitor que tenha a fortuna da
leitura deste belíssimo livro que está disponível no acervo da biblioteca da
SOBRAMES-SP.

NELSON JACINTHO
“Seleção de Poesias”
Real Academia de Letras - RS
O autor tem se destacado em concursos literários e também publicando
obras, tendo escrito onze livros, dos quais três romances. É também
ativista cultural na cidade de Ribeirão Preto. Desta feita a Real Academia
de Letras de Porto Alegre - RS, da qual ele é membro, fez uma seleção de
suas poesias para a publicação do volume participante da série
Bibliotecas Internacionais. A obra é uma mostra bastante expressiva da
poesia deste autor e está disponível também no acervo da biblioteca da
SOBRAMES-SP.
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Olhar paulista

ACONTECEU NA PIZZA LITERÁRIA
SUPER PIZZA - Em 15 de fevereiro os participantes
apresentaram textos inspirados em um belíssimo quadro do
catarinense Reynaldo Manske, criador do emblema da
Associação Paulista de Belas Artes. O quadro pertence ao acervo
do saudoso sobramista José Rodrigues Louzã . Uma singela
homenagem.
ASSIDUIDADE - Foi feita entrega do Prêmio Rodolpho Civile
para Sérgio Perazzo, ausente na pizza anterior. Parabéns!
VISITANTE - Nesta Pizza Literária recebemos a visita do
cirurgião plástico Dr.Delmar Jofre da Silva Soares que logo
se “enturmou” com o ambiente festivo e fraterno.

JORNAL SEM FRONTEIRAS
Márcia Etelli Coelho  participou da Antologia e das comemorações
de 5 Anos do Jornal Sem Fronteiras tendo recebido Menção Honrosa

em cerimônia realizada no Rio de Janeiro em 27 de fevereiro.

XXVII CONGRESSO NACIONAL
NO MARANHÃO: PARTICIPE!

Inscrições abertas até o dia 30 de junho para o XXVII
Congresso da Sociedade Brasileira de Médicos
Escritores “Literatura e Tradição” a se realizar em São
Luís (Maranhão) de 20 a 22 de setembro de 2018.
Haverá a entrega dos Troféus “O Sabiá” para os 3
primeiros textos vencedores em prosa e em poesia.
Informações, regulamento e inscrições:

www.sobramesma.com.br

COMEMORANDO 30 ANOS - 1
Como todos sabem, a regional de São Paulo está comemorando
neste ano o Jubileu de Pérola: 30 anos de fundação e vida
literária! Como parte dessa festa, temos a honra de informar o
lançamento, na Pizza Literária do dia 15 de março, do livro
“OS PREMIADOS - Prêmio Flerts Nebó ”, que contempla a
história do concurso que premia anualmente a melhor prosa,
todos os textos já premiados e tudo sobre quem já conquistou esse
certame. O livro será vendido sob encomenda dos interessados.
Você receberá em  seu e-mail mais detalhes desta atividade.
Comemore: esta obra é tua!


