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A UVA E A MAÇÃ

Já faz um bom tempo que eu tenho pensado na maçã, sobretudo,

como símbolo escatológico e científico. Adão e Eva foram expulsos

do paraíso [Cap1, V,2] devido a Eva ter comido a fruta do pecado,

uma maçã da árvore da ciência. Constrangidos perante Deus, foram

expulsos do Éden e sentiram-se envergonhados perante o ocorrido.

Por séculos, a maçã foi vista como um erro, uma fruta folie que

adoeceu o espírito do homem e da mulher. A outra fruta, a uva,

sempre  foi  muito  comum  na  costa  mediterrânica  e  na  península

balcânica sob a tutela dos helenos e latinos, fez suas oferendas

para o deus Dionísio ou Baco, regado de muito vinho e luxúria,

além de outras frutas secas que chegavam do Oriente como damascos

e tâmaras. No ano 33 d.C Jesus reúne os seus apóstolos em uma ceia

pascoal  e  transforma,  simbolicamente,  o  vinho  em  seu  sangue,

"purificando" a bebida das festas e luxúria em uma bebida santa.

Hoje,  a  uva  é  uma  fruta  considerada  pelos  nutricionistas

extremamente saudável e a degustação de um vinho, com moderação,

tornou-se  um  dos  símbolos  da  longevidade  e  comprovado

cientificamente  pelos  estudiosos  da  fruta  e  do  corpo  humano.  

Voltando para a maçã, considero o divisor de águas a maçã

quando Isaac Newton, em 1660, deparou-se com uma maçã caindo de

uma macieira e procurou entender a ação física que denominou como

gravidade. Eis o momento onde a maçã entra no universo cosmológico

e racional. A maior banda de todos os tempos, os Beatles, deixaram

uma  riqueza  musical  impressionante,  e  tenho  certeza  que  suas

músicas  vão  ecoar  pelos  quatro  cantos  da  Terra,  mas  considero

fundamental  que  a  gravadora  Apples  Records  [Apple  é  maçã  em

inglês] enriqueceu o dono da gravadora e enriqueceu os Beatles
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ainda mais, de um certo modo, até hoje com suas vendagens. Por

último, deixo a Apple de Steve Jobs com iphones e ipads, onde Jobs

revolucionou o mundo da tecnologia e no mundo da comunicação como

um verdadeiro visionário. Muitos, mas muitos mesmo, não largam os

seus aparelhos. Será que a maçã voltou como o pecado da sociedade

pós-moderna? E sobre o vinho? Beba muito bem acompanhado e com

moderação.

“A uva e a maçã ” - Djalma Augusto dos Santos Mello – Crônica


