18 outubro de 2018

Querida Magda
Como todas as segundas-feiras, nos encontramos no ITFSP para
cada uma de nós contar e lembrar das historias, anedotas,
impressões e os momentos que viveu com você.
A gentileza e a bondade
Paciência e ternura
São qualidades da alma dela
Sabia pausar, ouvir, recuar sentir
Sabedoria e maturidade
Magda, um cais
Amiga saudosa
Magda, querida, você está sempre sentada na minha frente
com suas roupas largas confortáveis e seu rosto sereno e
atento. Teu sorriso largo e teus olhos brilhantes quando
você lembrava do Martin e mostrava as suas fotos, aliás ele
nós acompanhou muitas vezes no skype com suas
conversas alegres. Magda vou ﬁcar com a tua fotograﬁa
que eu chamarei do YEES, onde você e a Stella estão felizes
comemorando o atendimento com o casal.
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Conhecer você, sua doçura, seu respeito, foi uma honra
para mim. O olhar amoroso que vincula num segundo, e o
casal que atendeu é a prova dessa conﬁança que as pessoas
podiam ter em você. As frutinhas do lanche vão sempre me
fazer lembrar de você, e ﬁca comigo sua leveza que me
inspirou nesses 2 anos que estivemos juntas.
Lembro da Magda me explicando com calma a diferença
entre construtivismo e construcionismo. Da felicidade ao
falar do neto e da alegria de sua ﬁlha. Das roupas e colares.
Da vontade de fazer e aprender coisas novas.
Magdinha, lembro-me quando ofereci a você pela primeira
vez a balinha de canela, depois desse dia, toda segunda
feira você me pedia a sua balinha.Tornou-se um prazer para
mim passar na banquinha do metrô para comprar a balinha
da Magda.
Seu sorriso contagiante será eterno em minha memória,
momentos e lembranças que jamais serão apagadas pelo
tempo.
Iniciei a participação neste grupo do ITFSP com a classe em
andamento, portanto, poucas aulas em que Magdá esteve
presente.Foi fácil em tão poucas aulas perceber o quanto
Magdá é querida. Será difícil participarmos de dinâmicas no
grupo sem deixarmos de lembrar que ela esteve conosco.
E este é um grande presente.
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Para mim, você ainda está aqui presente. Porque tivemos
mais tempo com a sua presença do que
de ausência e é este o Tempo que conta
pra mim. O tempo da memória, dos
sentimentos, da lembrança. Da sua voz
serena, calma, sempre com uma
colocação sábia, uma visão ponderada,
interessante, agregadora. Não preciso
nem fechar os olhos para te ver. E ouvir. A
tua presença, como eu disse, está viva. E
foi um presente para mim. Um beijo. E
até a aula que vem. ❤
Magda queridona, estou passando por aqui para dar
noticias do meu pė, e te contar que o calçado q vc indicou
esta funcionando super bem; vou atė poder viajar. Estarei
lembrando de vc sempre q olhar para meus pés. Olha que
bacana! Obrigada por sua generosidade e pelas sabias
palavras. Beijo enorme.
Magda, lembrarei de você sempre com carinho, uma
mulher forte, meiga, inteligente, calma e repleta de luz.
Não vou esquecer do dia que me disse:" Adriana, você tem
um olhar ﬁxo e observador". Deixou no grupo seu exemplo
de vida e luta. Vejo você num lugar lindo com várias ﬂores e
rosas coloridas e a paz envolvendo seu espírito. Obrigada
por fazer parte da minha vida.
Magda, interessante...hoje, o segundo dia da primavera
senti vontade de vestir uma calça folgada se linho bége e
uma blusa "chique" confortável. Agora entendi porque:
para homenagear você, minha doce e sábia Magdalena.
Homenagear seu jeito gostoso, elegante simples,
confortável e acolhedor de ser, de se vestir e de se
relacionar. Fico feliz por ter expressado isso pra você, em
cada encontro que tivemos. Obrigada por ter me ensinado,
sem nada dizer, através do seu modo seguro e sereno de se
relacionar com você mesma e com o outro, apesar desse
mundo tão barulhento.
Gratidão a Deus, por ter me dado você por 2 anos.
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Fecho os olhos e escuto nossas risadas e reﬂexões sobre
nós mesmas nas tardes gostosas com pão de queijo e
cafezinho: que delícia foram esses momentos.
Adorava nossos olhares na aula de concordância e nossas
dúvidas sobre o atendimento do casal!
Trocar experiências e percepções com você foi uma das
coisas mais enriquecedoras nesses dois anos e serão
aprendizados e memórias que jamais se apagaram da
minha mente e da minha história de vida. Saiba que você
sempre será uma pessoa muito importante para mim; será
sempre a minha parceira – daqui até a eternidade! Já estou
sentindo muitas saudades.
Conto com sua inspiração daí para me ajudar na melhor
trilha aqui!

E se de tudo fica um pouco, também ficará de Magda:
"Mas de tudo fica um pouco.
Da ponte bombardeada,
de duas folhas de grama,
do maço
― vazio ― de cigarros, ficou um pouco.
Pois de tudo fica um pouco.
Fica um pouco de teu queixo
no queixo de tua filha.
De teu áspero silêncio
um pouco ficou, um pouco
nos muros zangados,
nas folhas, mudas, que sobem."
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