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As conjecturas a seguir tecidas mais não pretendem que projetar algumas reflexões provenientes do discurso de quem ainda pensa a Harmonia
apesar das prolíferas in-formalidades e de-formalidades de fins de século.
Cleto acolhe com eciana ironia as circunstâncias ambientais, episódicofactuais, cuja fastidiosa e monocórdica linearidade perfaz o nosso cotidiano
inexoravelmente con-formado e reificado através de empedernidas cristalizações imunes a mudanças restauradoras e exposto à vaga de deliqüescência
corruptiva, a fim de que a denúncia objetiva, isenta de paixão, sob a luz meridiana o aclare e propicie vias de inadiáveis mobilizações.
Entretanto, para além da crítica social de caráter realista, e, de certo modo, comportando-a, exsurge a perenemente grave reflexão de caráter
romântico-simbolista sobre a problemática psico-existencial do homem, portanto a irrecusavelmente nolistica cosmovisão cultural do Cleto o leva a supor
que no opor-se à História redunda um opor-se a si mesmo, e vislumbra no
entorno de tudo ou no cerne do todo um imutável substrato de Morte movendo a Vida e se travestindo em Fuga, Alienação, Afastamento do homem de
si mesmo e da natureza.
Atonicidade, náusea irrompem, apesar da leveza do fazer descompromissado da crônica, pois sua acuidade perceptiva constata, sublinearmente, a
polar modelação de um mundo que aproxima e afasta, atrai e repele, agride
ou foge, ama ou odeia.
Ciente da dúplice reação hormonal inerente ao próprio substrato psicossomático da Humanidade, e de que exterior e interior tensionalmente se
fundem, infere comportamento terapêutico que conduza à harmonização interior, sem a qual proliferarão as injustiças, as inversões, transgressões incestuosas, auto e hetero-destruições que nos consomem e nos vivem.
Entretanto, na lucidez de consciência o narrador não consegue dirimir
suas inquietações, que se desvelam solitárias através da liberdade inerente ao
ato criador.
Projeta-se despreocupadamente num outro que fala de si mesmo, deixando emergir (inconscientemente?) incertezas e hesitações atentas frente ao
a-lógico e a-científico, prospectando uma dissimulada indiciação do Fantás63

tico a intermediar o Estranho e o Maravilhoso, dirigindo-se, através de uma
contorcida passagem temporal, aos umbrais do mítico.
Quando se refere a Ionesco, alude à lógica do Absurdo e lamenta: "este
mundo de sonâmbulos que somos nós" , desvelando centelhas de desejo por
um despertar do sono que é esta nossa fonomênica vigília, ou como, metonimicamente a ela referindo-se, assevera o sábio Guimarães Rosa: "essa nossa
outra vida de aquém-túmulo"
E num fluir de divagação Cleto indaga: "o que ele tinha a ver com os
seus rinocerontes?" - inferindo uma das figurações do congenial medo que
propicia terror, mas exerce fascínio?
Após as críticas de caráter ortodoxo aos florais de Bach, surpreendentemente conclui: "meu racionalismo vai até aonde minha loucura permite",
expressão singular em cuja essência colhemos o matiz da perplexidade e/ou
da hesitação do Eu do escritor induzindo a inversão dos termos da logicidade
que o acompanham e o exaurem; e o ratifica explicitamente com a afirmação
de que "a Razão não alcança o supra-racional", deixando aflorar livre e discursivamente o seu anseio pelo desconhecido supra-consciente, e/ou o seu desejo,
quiçá inconsciente, de de-limitar a consciência.
Na cosmovisão intuitiva do escritor pode eventualmente integrar-se o
que fatalmente concorreria para des-integrar a cosmovisão inteligente do médico, se a sobreposição da ciência ainda implicasse em ultimação, princípio da
causalidade que implica anterioridade, questionado pela ação revolucionária
da física contemporânea , cedendo espaço à meta-física (o que vemos acontecer, por exemplo, na formulação dos "campos morfogenéticas", que espelham
o paradigmático Mundo das Idéias platônico). "Somos filhos da terra e do céu
estrelado", ensina-nos uma lamela áurea descoberta em escavações arqueológicas, que traz tal inscrição de origem pitagórica.
Cônscio da veneranda verdade que da mesma se extrai, Clero alude,
em penetrante devaneio, à tênue linha (liame ínfimo) que separa a euforia da
depressão, a sanidade da insanidade, e que, a exemplo de asma-angústia, une
soma e psiquê, possibilitando-nos, meros receptores, aduzir que os pares de
opostos pressupõem complementari dade essencial - luz única que o espelho
da consciência de-forma e per-forma em raios múltiplos, ilusórios arco-íris
-, que tragicamente se polariza para cavar os sulcos dolorosos da existência
humana.
É a via crucis do existir que norteia tanto o ideal quanto o vivencial
exercício do médico-escritor, quer através do racionalismo filosófico cientifi-
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camente direcionado, quer através da razão para-filosófica fortuita e artisticamente vislumbrada.
É do seu recolhimento em "Você acredita em Anjo da Guarda?" a alusão às imagens arquetípicas junquianas, embora o conceituai racionalismo
busque justificá-las pela "necessidade do homem em tocar no invisível"; ou
em "O medo da Morte", quando conclui: "conforme Jung, o homem, além
de crer, tem de refletir"; e quando, categoricamente, afirma que "costumamos,
como terapeutas, apenas dizer que a nossa missão é ser feliz para viver bem,
envelhecer bem e morrer bem".
Não só ele explicita teórica e confessionalmente a sua leitura de vida,
como implícita a sua humana travessia de co-participação no discurso que
progressiva e ascencionalmente busca re-criar a Harmonia.
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