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Por Whaner Endo Em 2005 tive a grande oportunidade de conhecer pessoalmente José Francisco Borges, durante a
Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, o maior evento de desenvolvimento do hábito de leitura no Brasil.
Com seu jeito majestosamente simples que só alguém que veio do Agreste pernambucano tem, na certeza que sem eles
o reino chamado Brasil não existiria, J.Borges me deu uma lição de amor à terra e o respeito à cultura popular através das
suas premiadas xilogravuras e cordéis.Reconhecido internacionalmente, J.Borges é um dos indicados ao Prêmio
Brasileiro Imortal por sua obra, cuja temática é perpassada pelo cotidiano do pobre, pelo cangaço, pelos milagres e pela
religiosidade. Há alguns dias perdi um grande amigo Egberto Limeira, ou simplesmente Guigui. Vivia dos livros, por
trabalhar em uma livraria e lá contraiu uma rara doença nos fungos escondidos nas páginas daquilo que lhe dava
vida.Guigui me ensinou como é possível ser feliz e ter um sorriso nos lábios, mesmo vivendo nas mazelas que foram
tão bem ilustradas por J.Borges."Quase tudo é temporal, temporal porque está sujeito ao sujeito chamado Tempo, que
é mais que momento", já (en)cantou tão belamente o Crombie. O tempo do Guigui entre nós foi mais que temporal,
tornou-se imortal, pois através dele vimos o amor e o cuidado que o Tempo pode ter.Realmente, a maior e talvez a
única mensagem que podemos e devemos transmitir é que, no final de todas as coisas, o que vale é a amizade e o
amor entre as pessoas, como a de Santiago e Manolin, que novamente voltaram a fazer parte da minha vida, depois de
muitos anos. Quem sabe os sonhos do Guigui nos seus últimos dias fossem como os sonhos de Santiago e as areias
de suas praias e seus mansos leões.... O certo é que, mesmo nos deixando na nossa luta diária com os grandes peixes
dos nossos mares e oceanos, Guigui foi imortal enquanto, junto a nós, durou. Saudades, amigo!Whaner Endo é
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