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APRESENTAÇÃO
Este livro abrange uma ampla gama de assuntos e formas. Há
grande diversidade de autores, de idades, de gêneros e de estilos e
há, principalmente, muita criatividade. Um de nossos propósitos é o
de registrar a imagem da literatura entre nossos estudantes, numa
determinada fase de suas vidas. Sabemos que eles chegam, ficam
poucos anos conosco e partem para novas conquistas, novas aquisições. Esta é uma tentativa de conservá-los conosco por mais algum
tempo, antes que somente a saudade reste.
Sempre tivemos a vontade de divulgar a produção literária de
nossos acadêmicos de Letras, mas, apesar da receptividade encontrada junto aos alunos nas raras ocasiões em que nos manifestamos,
não levamos a idéia adiante. Neste ano, com o entusiasmo de alguns
acadêmicos e colegas professores, concretizamos a idéia através do
Boletim de Letras, mural mensal, inicialmente apresentado agrupando as obras por série e, atualmente, sem essa separação.
Sempre soubemos da existência de escritores latentes em nosso meio. Sabíamos que muitos de nossos acadêmicos ocasionalmente escreviam um poema, um ensaio ou uma crônica, mostrando para
um ou outro colega mais chegado e guardando no meio do caderno,
onde ficava, esquecido. Também sabíamos de outros, poucos é verdade, que procuravam a divulgação, através da publicação em jornais ou inscrevendo-se em concursos literários diversos. Mas acreditamos sempre que uma oportunidade concreta poderia incentivar
esses escritores sazonais e, talvez (quem sabe?), despertar outros
“escritores” potenciais.
Esperávamos uma produção bastante heterogênea e aconteceu, mas foi surpreendente a qualidade do material apresentado, superando a mais otimista das expectativas. Essa surpresa, agradabilíssima, incentivou-nos a procurar o professor Nelson Sberni, Diretor de nossa Faculdade, com a sugestão da edição de um livro com
material selecionado do Boletim. Sua receptividade é este livro que
estamos apresentando.
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É um resultado que muito nos motiva e faz com que prossigamos com o Boletim de Letras (talvez, futuramente, possamos publicar novos livros), contando com o apoio de todos os professores
do Departamento de Letras e de nossos estimados acadêmicos que
são, de fato, os merecedores do crédito na realização desse livro.
Newton C. Braga

Para escrever só existem duas regras: ter algo a dizer e dizê-lo.
Oscar Wilde (1854-1900)
Escritor irlandês

A arte, quando é boa, é sempre entretenimento.
Bertolt Brecht (1898-1956)
Dramaturgo alemão

A finalidade da arte é dar corpo à essência secreta das coisas,
não copiar sua aparência.
Aristóteles (384-322 a.C.)
Filósofo grego

Os espelhos são usados para ver o rosto; a arte, para ver a alma.
George Bernard Shaw (1856-1950)
Dramaturgo irlandês

Jamais sofri uma mágua que uma hora de leitura não tenha curado.
Montesquieu (1689-1755)
Filósofo francês

Os que sonham de dia são conscientes de muitas coisas que escapam
aos que sonham apenas às noite.
Edgar Allan Poe (1809-1849)
Escritor americano

O que importa de verdade na vida não são os objetivos que nos propomos,
mas os caminhos que seguimos para consegui-los.
Peter Braun (1897-1975)
Escritor alemão
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Alessandra Soares de Arzão
Reside em S. Jerônimo da Serra, onde nasceu em
1977. É professora do ensino fundamental e gosta de
escrever. Sua satisfação maior é estar concluindo o
curso superior, sendo grata a seus pais pelo incentivo e esforço. Acadêmica do 2º ano.
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Ele não pôde viver
Alessandra

Ontem, 4 de abril de 1998, por volta das 22 horas, encontraram um corpo, esmagado nas proximidades dos bancos da Faculdade.
O nativo foi fatalmente atingido por golpes frios e violentos,
apresentando traumatismo craniano, membros e costas quebrados.
Alegaram que foi morto em razão de seus próprios atos.
Segundo testemunhas, a principal responsável pelo acontecido, pasmem, foi a professora e coordenadora do curso de Letras
dessa Faculdade, tendo como cúmplices duas alunas. A primeira foi
quem denunciou que o “Verde'' estava lá e a segunda foi quem o
matou friamente, a mando daquela que possuía um maior poder.
Ele não pôde viver, nem teve tempo de lutar contra a morte,
pois foi rapidamente atacado.
Não há explicações para a sua morte. A última notícia que se
soube é que ele entrou num “campus” desconhecido e, estando ébrio
pela luz, caiu na sala número 4 do bloco C, pouco antes do final de
sua curta vida (de gafanhoto).

“Ontem nada entendi”
Ontem fui em busca de uma luz
Queria conhecer pessoas novas
Eu entrei lá!...
Eu não sabia...
Fui tão alegre, pois alguém me esperava
Entrei despercebido e procurei ficar afastado
Eu precisei mostrar que estava ali
Não fui bem recebido
Então voei baixinho; penso que
pensaram que eu estava atacando
Elas gritavam
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Eu não entendia
Queria transmitir algo de bom,
como o que minha cor significa,
mas não quiseram saber...
Fizeram-me cair
Não sei onde me apoiei... mas...
Alguém me defendia
Por quê? Não sei...
Acharam-me outra vez
Eu não ia fazer nada...
Só voltei porque vi luzes
Se é que eu ainda enxergava
Me enxotaram, chutaram para longe
Ouvi pedidos:
“Mate! Mate! Mate!”
Morri...
(Gafanhoto verde da sala C-4)
Alessandra
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Ana Krüger
Ana Cristina Krüger Fernandes é gaúcha de Pelotas,
nasceu em 1967. Reside em C. Procópio, onde, além
de ser empresária (possui uma pequena empresa de
cartões magnéticos), participa de movimentos sociais e políticos. Já ganhou diversos concursos de poesias (SESC-Rotary, de C. Procópio, e SESCAeroporto, de Londrina) e é acadêmica do 1º ano.
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Ordinária Compulsão
Trabalha, trabalha, trabalha
Cara-pálida acelerado
Espalha por aí,
o seu suco concentrado
de temores do futuro,
de necessidades de ter e possuir,
da segurança do maduro
e da recusa de receber e dividir
o que só a magia da infância pode nos suprir.
Programa o que fazer e como reagir
no seu insípido mundo sem surpresas,
no qual, sorrir sem intenções egóicas,
é postura improvável gerir.
Na busca desenfreada do estagnado conforto
não percebe o aroma morno da madrugada
nem a beleza mística do corpo,
que simples e básico em suas urgências
carece somente do ar, da terra e do mar
e não do luxo pouco ou do status quo
que lhe nega a trégua
para que se faça vivo o potencial divino
do Ser vir a ser o que já é.
Ana Krüger
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Sob os olhos do gato
Ana Krüger

Todos me chamam de Mozart. Não que este nome denote alguma faculdade excepcional no ramo da música, na verdade, nem
sei porque meus donos resolveram assim me chamar O que percebo
é que se trata de um casal muito culto, que adora música clássica e
conversa somente o essencial. Deles não tenho do que me queixar,
nunca me faltou comida e água e, nas raras vezes em que estão em
casa, ganho sempre um afago. Na minha condição felina, observo
tudo, somente esboçando alguma reação quando esta é requisitada.
Acho que é por isto que sou tão estimado nesta casa.
Não sei bem há quanto tempo estou aqui, mas logo que cheguei, eu me lembro, o homem era bastante ativo, ostentava uma farta cabeleira, caminhava rápido com passos largos o firmes e conversava em tom muito alto, gesticulando exageradamente. Por muitas
vezes, me assustei quando ele defendia um ponto de vista, quase
sempre sobrepujando a opinião da mulher, que se calava perante os
argumentos utilizados.
Ela, desde o princípio, foi mais atenciosa comigo. Trocava
minha comida e água todos os dias e balbuciava palavras de carinho, enquanto eu me roçava em suas pernas macias. A ternura de
seu olhar quando encontrava o meu, me fazia ficar mole e revirarme no chão, pedindo carinho àquela criatura tão meiga.
Mas fui sentindo que o tempo passava, através das transformações no homem e na mulher. A farta cabeleira do homem foi ficando cada vez mais curta, rala e grisalha. Seus passos tornaram-se
lentos e fracos, já não gritava com tanta freqüência e, mesmo quando iria recomeçar a fazê-lo, se controlava, engolindo em seco as palavras. Suas roupas, antes surradas e poucas, foram sendo substituídas por camisas brancas, calças de cores sóbrias e, em algumas ocasiões, a gravata também era usada.
A casa foi aumentando e se tomando mais bonita, porém, o
movimento de pessoas diminuiu consideravelmente, estava quase
sempre vazia.
A mulher, agora, já não me dá tanta atenção como antes. Só a
vejo acordar e pular da cama nervosa, tomar café correndo e sair
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ajeitando a blusa para dentro da saia. Quando volta, no fim do dia,
abre a porta reclamando muito de dor de cabeça. Dirige-se até a cozinha, toma um copo de água, engolindo junto algo pequeno e redondo. Eu sempre a sigo miando, então ela percebe o que desejo e
dispensa algum tempinho para as minhas carências. Nestes momentos, seus olhos ficam molhados e ela desabafa algumas palavras que
não entendo. Logo em seguida, se levanta e vai pro quarto, de onde
sai algum tempo depois com outra roupa, cabelos molhados, carregando livros e a bolsa pendurada. Vejo-a de costas saindo, está cada
vez mais gorda e molenga. Então bate a porta com força atrás de si
Ele chega depois, parece sempre muito cansado e infeliz. Fala
comigo, mas não me toca. Vai largando a pasta, o casaco, desabotoando a camisa e caminhando em direção a uma caixa onde passam
imagens e sons interessantes. Eu também gosto de olhar para ela,
pois nada me passa pela cabeça neste momento.
Quando ela chega de volta, ele e eu dormimos no sofá. Eu
acordo e vejo com que desprezo ela o fita da porta da sala. Já faz algum tempo que isto vem acontecendo, mas a cada dia que passa,
sua expressão é mais triste e calada. Hoje, em particular, sua reação
é mais depressiva que o normal. Eu pressinto que a vida nesta casa
caminha sobre uma corda de varal e que hoje isto vai mudar.
A mulher sobe as escadas e vai para o quarto. Normalmente,
eu permaneceria ali, deitado sobre as pernas do homem, que ronca
alto e que só irá acordar no meio da noite, limpando a baba que escorre no canto da boca e se arrastando escada acima. Mas, hoje, senti vontade de segui-la, subi as escadas, silenciosamente, como somente um gato pode fazê-lo e espiei pelo vão da porta. A grande janela estava toda aberta e uma lua enorme preenchia de luz o quarto
escuro. Noite propícia para a caça de fêmeas, mas, por ser castrado,
transformei-me, sim, foi na única testemunha do que estava prestes
a acontecer. Minha dona, sentada nua à beira da cama, riscava alguma coisa no papel. Fiquei de longe observando. Ela chorava desconsoladamente, quando de um salto levantou-se, enxugando o rosto com as mãos, parecendo ter encontrado o remédio para a dor que
a atormentava. Dirigiu-se ao banheiro.
De onde eu estava, podia escutar o barulho de água corrente e
minha curiosidade levou-me até a porta entreaberta. Espiei devagar.
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Ela estava sentada no chão e a água caía-lhe sobre o corpo. O olhar
estático localizou-me, me aproximei.
Pelo chão branco de pedra, escorriam dois rios vermelhos vertendo um de cada pulso. No rosto, uma brancura branda e os lábios
trêmulos dizendo-me: – A corda rompeu! Não sustentou o peso desta vida, só a morte é meu alento.
Não me pergunte como eu entendi o que ela disse, mesmo que
eu quisesse, não poderia explicar-lhe.

8

ESBOÇOS...

Lágrima Fria
Todo o sofrimento
Punhal cravando o peito
O ar que falta
O vento
Soprando em assobio
Clara luz da lua
Minha companheira
A dor do alheio
É tua
A sombra escura
Só minha
Corre solto
O tempo
Madrugada a dentro
Lágrima fria
Único alento
De um coração
Solitário
Ana Krüger (27/07/97)
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Manhã de Domingo
Acordei como de costume. Azedo, tonto e inchado, frutos
herdados da noitada anterior. Tateando pelo quarto ainda tomado
pela penumbra, busquei pelos óculos que havia deixado, sabe-se lá
onde, pouco antes de atirar-me à cama. Por fim, encontro o aparato
indispensável, sem o qual sou meio humano.
Ao deparar-me com o reflexo desfigurado e amarelo, fitandome, impassível, no espelho do banheiro, desejei nunca tê-los encontrado, pois assim me pouparia a constatação do estrago que o vinho
barato e a companhia errada haviam feito em mim.
Arrasto os chinelos gastos e fedorentos pela casa. São uns
cinco passos do banheiro até a cozinha.
Por que o espanto?
As casas dos jardins e conjuntos habitacionais populares, em
países de terceiro mundo, são sempre assim, econômicas. Tenho
sorte de ter comprado a minha já reformada.
O relógio, no alto da porta de entrada, acusa meio-dia. Não
que seja incomum acordar a esta hora, afinal é domingo, eu suponho. O que parece fora de esquadro é a escuridão do dia. Por me
conhecer já há 40 anos, sei que confiar nos meus sentidos em tais
circunstâncias, como diz meu colega de caixa no banco, é como
“confiar a vida a um trapezista cego, surdo e maneta”.
Esfrego os olhos, erguendo os óculos desajeitadamente e olho
de novo o relógio, depois lá fora. Ajeito as cuecas que caem mostrando o meio da bunda, uma coçadinha na cabeça, e novamente
tento ver mais do que as 12 horas do relógio e a escuridão lá fora.
Pois bem, é mesmo real o que eu vejo.
Lembro-me de ligar pro Mário, aquele do trapezista, pois
além de ser uma pessoa comum, sem maiores traumas e complexos,
um indivíduo ajustado e pacato, tem como hobby ler sobre astronomia e os acontecimentos mais importantes na área. Quem sabe tratase de um eclipse total do sol.
Agora, um novo obstáculo surge. Onde estará o telefone?
Bem, sei que está na sala, pois é regra intransponível deixá-lo sempre lá, como medida de segurança, mas onde estará o aparelho, já
que a peça está tomada por roupas jogadas, livros abertos e correspondência da semana?
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Depois de alguns minutos, em meio às migalhas de bolacha e
metade de um copo de leite derramado no tapete, encontro o dito
cujo. Aguardo, pacientemente, pela liberação da linha, enquanto
penso nos inconvenientes de ter optado por ser um solteirão inveterado, praticante de noitadas inconseqüentes, passadas em companhia de mulheres sem compromisso. Nem mesmo alguns de seus
nomes eu lembrava, nem seus olhos e muito menos suas palavras,
somente os gemidos de algumas e de outras, as lágrimas.
Dez segundos se passaram e nada. Mais dez, nem ruído. Seria
a bateria descarregada? Não, estava tudo certo, mas o que eu ouço é,
simplesmente, um longo e questionador silêncio.
Devo confessar que, crises existenciais à parte, já começo a
ficar preocupado. Como otimista que sou, resolvo manter a calma e
fazer um café bem forte, enquanto penso. Quem sabe eu ainda não
acordei direito e estou entre o sonho e a realidade.
Dirijo-me de volta à cozinha, procuro pela caneca de ferver
água. E para maior desgosto, a dita caneca encontra-se suja, jogada
dentro da pia, cercada por alguns copos e pratos usados durante a
semana. A faxineira virá na segunda, não compensa lavá-los, além
do mais, minha vontade de tomar café era só desculpa, pra dar tempo de pensar no que fazer.
Não é nada mau lavar o rosto e os dentes.
No banheiro, o cheiro a mofo denuncia o desleixo. Me incomoda sim, mas só quando entro nele. Tenho pressa de fazer logo o
que tem de ser feito, porém, nem uma gota de água escorre da torneira. Espanco a maldita com força, nem ruído. Ouço, simplesmente, um nada.
Que diabos aconteceu hoje, o mundo resolveu não acordar?
Por falar em mundo, lembro-me da TV e pela primeira vez,
corro em sua direção, ansiosamente. Aperto com carinho aquele pequeno botão mágico que libera mensagens, todos os dias, do mundo
para os milhões de lares desejosos por paixão, sangue, diversão,
amor e sonhos. Tudo mascarado com o nome de informação e cultura. Bem, minhas ideologias, agora, já não contam mais, o que importa é que a bendita funcione. Mas a resposta é surda e cega. Nenhum som, nenhuma imagem. O fio está ligado na tomada, já verifiquei. Meus reflexos parecem estar acordando e aperto rapidamente

11

ESBOÇOS...

o interruptor. A resposta é a mesma, ou seja, nenhuma. Não há
energia.
Então, o que temos aqui?
É domingo, o relógio marca meio-dia, mas é noite lá fora.
Não temos telefone, as torneiras estão secas e não há energia para
ligar a maldita televisão.
Paro, atônito, no meio da sala. Em um simples giro, posso ver
todos os cômodos da casa. Estou só, nem uma mosca no ar ou baratas pelo lixo. Sim, o lixo. Isto me faz perceber que não sinto qualquer odor, não está calor, nem frio.
Inodora, insípida e cinza, assim defino esta manhã de domingo.
Lembro-me dos vizinhos, talvez hoje prestem para alguma
coisa. Procuro pela chave da porta nas roupas sujas, entre as revistas
de mulher nua, no meio dos filmes pornográficos, nas meias, nos
sapatos e embaixo da cama. Pronto, minhas chave também sumiram.
Corro até a janela. A radiação rosada no horizonte lembra um
pouco a aurora boreal.
Sento-me ali mesmo, no chão. Olho ao redor à procura de
amigos. Lá estão eles, pelo menos os cigarros me farão companhia.
Puxo a tragada mais longa de minha vida e o eco dos pensamentos
ressoa descompassado:
– O que me resta? O que fazer?
– Ei, então, me diga, o que você faria? O que faria se a vida,
sem aviso prévio ou mais formalidades, se acabasse e o mundo não
amanhecesse na próxima manhã de domingo?
Ana Krüger
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Preguiça: A Performance
É um olho
Meio aberto
São dois olhos
Mal despertos
Pra direita
Cai ao lado
Um dos braços
Descansado
Um suspiro
Inaudível
Tão baixinho
Fragilzinho
Mas de mansinho
Se instaura.
Ana Krüger
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Preguiça Desejosa
Morna e mansa
Em sua dança
És tão lenta
E dengosa.
Invasora perigosa
Das minhas
Brancas tardes
Domingueiras.
Na atitude traiçoeira
De pegar-me
Pelas costas
Escorregas em meu corpo
Que se deita
Leve e solto
Desejoso de fazer-se
Teu escravo.
Ana Krüger
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Preguiça – A Viagem
Deitei-me à sombra
sem compromissos
rendida ao fato
de ser preciso
ouvir-te um pouco
Parcos momentos
afogado em mar
sem tempo
todo o movimento
estancado
Vastos sons
Solitários
neste ar encorpado
ensolarado
que me trazes
Tal turista
emocional
em países preguiçosos
onde negar-se
é a lei
posso ser completo
Perceber
o imperceptível
Ver
o até então
invisível
e compor uma poesia
Ana Krüger
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Século Sexo
A força do mundo
força a vida
ultrapedindo
recomendando
faça-se o amor
Acima de tudo
sem culpas
amai-vos
amando-se
acima de todos
e na festa de Baco
brindemos saciados
ao sabor de um bom Viagra
todo o gozo
livre, breve e oco
conquistado no século sexo.
Ana Krüger
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Noturnas Criaturas
Pelas ruas escuras,
Se esgueiram soturnas,
Sinistras criaturas.
De hábitos suspeitos.
No breu noturno se inspiram e,
Sem os diurnos preconceitos,
Liberam o que de sombra
A humanidade contém.
No código do olhar,
Compartilham o silêncio necessário,
Inerente ao ritual.
Numa louca simbiose,
As frágeis se entregam mansas
Aos predadores vorazes.
Quando românticas,
Embriagam-se de hálito lunar,
Mergulhando nas paixões incertas.
Quando práticas são,
Se corrompem nas sombras de uma libertinagem carnal.
Porém, todas elas, em seu particular,
Conhecem a magia noturna como ninguém.
Sabem do domínio que têm
Neste espaço singular.
E assim, segue a madrugada
Seu roteiro desconhecido.
Na atmosfera densa e nua,
Rasteja um vírus que contagia os desavisados.
Consome o peito do transeunte
Uma febre fria,
Fogo que queima sem calor.
E nesta metamorfose desenfreada,
O insensível vira amante
E o lobo da pele de cordeiro se desfaz.
Noturnas criaturas,
Que carregam consigo o estigma de serem
17
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O que a clareza do dia
Não permite fluir,
Vivam a noite por mim.
Ana Krüger (03/04/97)
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Carmen Alice
Carmen Alice Bragatto Custódio reside desde sua
infância em S. Jerônimo da Serra, mas nasceu em
Assaí, PR. Trabalha como secretária na Sociedade
Filantrópica Humanitas e é voluntária na Sociedade
Filantrópica Luz. Acadêmica do 2º ano.
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Brincando com a Língua Portuguesa
Se no ensino regular ensinam-se verbos irregulares,
Se no pretérito perfeito existem verbos com defeito
e abundantes anomalias defectivas...
não é nada pessoal, pelo contrário (impessoal)
Mas é essencial um verbo (ou verba) auxiliar,
porque, do contrário, será acidental!
Queremos uma nova escola. No pretérito, foi imperfeita,
mas eu, tu e ele somos responsáveis,
e torna-se imperativo, no presente,
uma escola mais que perfeita.
Precisa ser flexível, pois o tempo
e o número de pessoas são conjugados ao progresso.
Carmem Alice
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Pro-nomes
Abstenho-me de ouvir
apiedo-me também
de quem
se apaixonou
e se arrependeu.
Condói-me ver
que não se digne
a doer-se
e sim apenas
a irar-se
irritar-se e queixar-se
da vida.
Precavenha-se!
Conheço quem se suicidou
por zangar-se em demasia!
Carmen Alice
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Sonhos, Pérolas da Alma
Sonhos são como espumas
Do mar, que trazem à tona
Os segredos do oceano...
Arrancam das profundezas d‟alma
Nossos anseios e planos.
Eles reviram a alma
Em turbilhões caudalosos,
E bisbilhotam ainda
Nossos íntimos anseios.
Como no mar, escondidas,
No fundo da areia fina,
As ostras guardam as pérolas
E a alma, nossas melenas:
Contas sem cor e sem forma,
De incalculável valor,
Mas, se expostas, perderão
Certamente seu encanto,
Seus segredos e beleza.
Devemos, pois, escondê-las
No recôndito do ser,
Para que não venha alguém
E as arranque, por maldade,
De seu único e verdadeiro dono.
Carmen Alice
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Cláudia Muniz
Claudinha, Cláudia Pereira Muniz, sempre viveu em
Leópolis, onde nasceu em 1977. Já escreveu uma
paródia, “A Bola de Neve e os Sete Estrangeiros”, e
gosta muito de teatro. Atualmente, trabalha na biblioteca de um colégio e é acadêmica do 3º ano.
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A Limerick
There was a man whose mind
was always in the moon.
One day, they told him the moon
is a mirror of our planet.
So he decided eating the moon.
Cláudia Muniz
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Nada de Mim
Sou nada de mim
Que vive em uma redoma de vidro
Em busca do inatingível.
Caminho rumo ao infinito
Afogando minhas angústias, minha solidão, minhas dores e
Minha alma
A voz que tenho hoje esconde a face de alguém que luta,
perde
Crê e tenta outra vez.
Na esperança que ainda resta,
Agarro-me forte, como tantos outros por aí,
Porque à minha volta há um exército que grita:
“Por favor, salvem-nos! Estamos fugindo da vida!”
Cláudia
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Daniela Meneghel
Daniela de Souza Meneghel é natural de Bandeirantes, onde nasceu em 1978, mas sempre viveu em
Itambaracá. Dedica-se aos afazeres domésticos.
Gosta de viajar e conhecer locais históricos. É acadêmica do 2º ano.
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Reflexão
Viver é morrer
ou morrer é viver
Não viver é morrer:
Quero viver
Mas às vezes quero a morte
Será por saber o que é a vida
Não conheço a morte
mas será qual delas a melhor?
Será que sei viver
para desejar a morte?
Pois digo-lhe:
Viva cada instante
Como se fosse o último
Daniela
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Necessidade
Quero-te mais do que a mim
Sinto tuas mãos navegando em meu corpo
E a cada segundo que passa aconchegam-se os dois corpos
O beijo entrelaça entre suspiros
Cada vez mais
Digo: eu te quero
Abro meus olhos e vejo o brilho dos teus
Num simples instante
Sinto meu corpo dizer
Cada vez mais
Eu te quero
Sinto uma necessidade louca de ti
Como sinto necessidade de comer
sorrir
dormir
Ou até mesmo de fugir
Pois perto de ti não sei dizer não
Tudo acaba em sim
Em teus braços acabo perdendo-me
Mesmo longe de ti, digo-te
Cada vez mais
Eu te quero
Daniela
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Sonho
Tudo começa bem
Quando termina bem
Um dia comum
Mas não há um dia comum
Nada é comum
Em tudo há um significado
E sua importância
Senti uma dor imensa no meu coração
Não entendi
Uns diriam que é problema do coração
Continuo...
Um sonho, um amigo pede
Socorro. Dê-me a mão
Ajude-me
O coração continua doendo
Estendo a mão
Porém não alcanço
E a água o engole
Acordo aos berros
Não vá
Meu caro telefone, ajude-me
Ligo, amiga encontrou algo por aí
A juventude, alegria e o belo sorriso
desfez-se nas águas do universo
E agora, águas com gosto de soro
transbordam e salgam muitas vidas
Como posso mencionar algo
Não sei dizer
Foi pura coincidência
Sem premonição, devido
ao entrelaçamento dos sentimentos
Quem não sorri sou eu
Pois quem sente a falta
Não deixa o sorriso
sumir pois ele está na lembrança
29
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De quem o amou muito
Daniela
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Teimosia
Acordo como faço todas as manhãs,
Levanto e faço minha higiene
Até aqui normal para qualquer pessoa
Vou direto para a minha cadeira
Ali sento, em minha frente o vejo
Ali parado, uma coisa inofensiva
Pra mim um idiota
Tem quem diz que ele é necessário
Meu caro
Mais um dia que começa
Eu aqui observando-o
De repente você dá sinal de vida
Você me chama uma, duas, três, quatro vezes
Eu não ligo a mínima
Vejo-o como um concorrente
Você quer tomar o meu lugar
Como é ridículo
Não tem ninguém em casa
Pode gritar, espernear
Pois eu não atendo seus gritos
Há, há... eu dou gargalhadas dos seus chamados
Já começa a escurecer e já faz horas
Que você não dá o seu showzinho
Devido a isso meu divertimento foi pouco
Você está chato hoje
Já são 22 horas, começou a bagunça
Vai, chama, chama mais
É assim que eu gosto
Que pena! Você já está se cansando
Vou atender seus pedidos
Calma, estou indo,
Seu apressado
Ai, alô
Mas a linha caiu
Por isso não atenderei
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Mais seus pedidos
Meu caro inimigo
Telefone
Inimigos até a morte.
Daniela
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Doralice de Freitas Fantinelli
Mora em Bandeirantes mas é natural de Santa Mariana, onde passou a infância e juventude. Possui curso de Educação Especial em Deficiência Auditiva.
Sua redação “O Trabalho” foi o 1º lugar em concurso promovido pelo Lions Club de Sta. Mariana. Doralice é acadêmica do 3º ano.
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Amigo
Amigo, será aquele anjo
Que nos empresta suas asas
Para podermos voar?
Amigo é aquele que
Mesmo não sendo um anjo
Consegue nos perdoar.
Amigo é quase irmão
Que dentro do coração
A gente deixa morar.
Amigo é aquele que
Conosco está a dividir
Suas alegrias e tristezas.
Ter amigo é a certeza
De jamais estar sozinho
Num abraço, com carinho.
Doralice de Freitas Fantinelli
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Elizete Lourenço
Nasceu em Nova Fátima, PR, em 1973, mas cresceu
em Santo Antônio do Paraíso, onde reside. Gosta
das artes, já tendo participado de atividades teatrais
e literárias em sua cidade. É professora na zona rural
e dá grande valor ao magistério. Acadêmica do 2º
ano.
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Sinira e Serafim
Elizete Lourenço

Não estou em condições de discutir ou criticar nada. Entre
tantos problemas sociais, fica difícil optar por uma única luta.
A educação está em DP. A saúde vai “mal', obrigada. A economia tem lá seus caminhos obscuros, como obscuras são as explicações dos economistas (aliás, esta raça possui uma linguagem própria que os torna superiores por quase ninguém os entender). Mas,
segundo o professor Galdino (em sua palestra Os Animais Necessitam de Escovar os Dentes), gasta-se milhões para saber se há vida
em Marte enquanto a floresta Amazônica é devastada.
E por uma ululante questão de civismo puro, ocorre-me a
questão ecológica.
Lembro-me da primeira árvore que plantei: uma moeda de 10
cruzeiros, daquelas de 1983, com o mapa do Brasil (Pena que nunca
brotou...).
Se hoje a idéia me é cômica, naquele dia a fiz com pomposa
cerimônia. Assim foi minha estréia no parnasianismo – doce ilusão
infantil.
Em 97, precisamente no dia 14 de março, estive em uma excursão na fazenda Ásia Menor, na cidade de Jaboti. Uma pequena
reserva ecológica com 72 espécies de árvores de dezesseis países.
Um lugar encantador que inspirava meditações. Havia ainda, em
cantos estratégicos, algumas placas com mensagens sobre a natureza, todas criativas, tais como:
“O homem não é dono da Natureza, ele é apenas parte dela.”
Luís Ribeiro C. de Carvalho

Contradizendo um pouco a frase, o autor dela não era outro
senão o “dono” da fazenda. Um homem com cerca de cinqüenta
anos, rosto e gestos sérios; manso no falar e de palavras profundas.
Assim que o vi, gostei de seu jeito, mas foi ouvindo-o que o admirei.
Uma visita curta, mas que me permitiu um longo flashback
sobre minhas breves participações ativas na ecologia: o grupo Chico
Mendes, de São Sebastião da Amoreira, por exemplo... as passeatas,
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plantios de mudas em beiras de rios, as idéias sobre os “ovnis”. A
lembrança me trouxe saudades dos “Bragas”, das excursões mentais
à cidade de Machu-Pichu... só que neste ponto eu sempre ficava
com um pé atrás (não que eu não respeite a Ufologia, mas sou meio
cética sobre vida em outros mundos e outra vez faço uso das palavras do professor Galdino: “Não quero saber se existe vida lá fora
deste mundo de meu Deus. Se existir – tomara que exista – que sejam mais inteligentes que nós.”
A visita na fazenda já findava e, cansada, sentei-me em um
banco. Um pouco mais adiante, “seo” Luís encontrava-se rodeado
de professoras (a excursão foi feita por professoras do 1° grau). Ele
narrava a seguinte história:
Em 1943, quando criança, resolveu querer um estilingue. O
homem, segundo ele, sente em um determinado momento o desejo
(não a necessidade, como nos animais irracionais) de matar.
Acontece que não havia elástico, pois todo o material era enviado para a guerra. Mas sua mãe, cuja alma possuía a sabedoria
superior a tópicos, percebeu o instinto que nascia no filho e também
suas conseqüências; desmanchou uma blusa do pai e com o seu
elástico fez um estilingue. Mas, antes de entregar-lhe, tomou em suas mãos uma faca e o levou ao quintal onde havia um limoeiro. Neste limoeiro estava um ninho de rolinhas, com dois filhotes.
Capturando os pais, matou primeiro a fêmea e em seguida, entregando-lhe o macho, disse-lhe:
-- Mate!
E ele o fez, sentindo no peito aquela sensação de poder superior que os homens sentem em relação à Natureza.
Em seguida sua mãe cortou o ninho, levou os filhotes para casa e tratou-os a cupim e farinha de milho. Como eram dois, receberam os nomes de Sinira e Serafim.
Afeiçoou-se muito aos pássaros e, quando cresceram, a mãe
lhe disse:
-- Rolinhas adultas têm que ganhar liberdade no quintal.
E soltando os pássaros, ainda completou, entregando-lhe o estilingue:
-- Saia por aí e mate qualquer pássaro; não é crime. O senso
de crime está em cada um. Mas lembre-se de que qualquer pássaro
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que você matar poderá ser uma Sinira ou um Serafim.
Eu ainda estava lá parada, recebendo a profunda impressão
daquelas palavras, quando mais uma lembrança me assaltou: nunca
pude me lembrar do exato local em que “plantei” minha moeda.
Talvez seja por isto que nunca tive coragem de derrubar uma árvore. Talvez no meu subconsciente o sentido de ecologia seja o mesmo de economia. Sei que diante disso minhas razões ecológicas tornam-se bem menos virtuosas do que as do “seo” Luís, mas ao fim
recebemos a mesma lição: “não destruir a natureza.”
Entendem agora porque não estou em condições de criticar
nada?
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Carta ao Governador
Elizete Lourenço

Quando eu soube que o governador do Estado, sr. Jaime Lerner, havia iniciado um roteiro de visitas ao interior e que, entre dez
cidades, a minha estava incluída, quis aproveitar a oportunidade para comunicar-me com ele. Pensei em inúmeras maneiras de conseguir isso e todas elas eu descartava já de início. Além disso, seria na
sexta-feira e faltaria à Faculdade, perdendo assim o Latim, seria lamentável.
Veio-me a idéia de escrever-lhe uma carta. Acontece que a
idéia não era original, pois em 1966, o cronista e deputado
Raymundo Reis fez o mesmo ao presidente Humberto de Alencar
Castelo Branco e, recentemente, no jornal “A Voz do Povo,” o Juiz
de Direito Ismair Roberto Poloni fez algo semelhante ao presidente
FHC. Apesar disso, a idéia persistia e lembrei-me de uma frase de
Monteiro Lobato: “A imitação é, de feito, a maior das forças criadoras. Mas imita quem assimila processos. Quem decalca não imita,
furta.”
Convenci-me, afinal, e eis aí a carta:
Sr. Governador,

com imenso prazer e contrariando meu espírito antipolítico que inicio estas humildes linhas. Quero aqui, representando a privilegiada classe dos professores, como cidadã e
ainda como uma admiradora de seu estilo governamental
(planejado pelos gregos, liberado por Getúlio Vargas e desempenhado, tão bem, por sua pessoa), agradecer-lhe sua passagem pela minha pacata cidade de Santo Antônio do Paraíso.
Esse dia histórico, que bem nos lembra o ano bissexto – de
quatro em quatro anos – será sempre lembrado por seus moradores. Também parabenizá-lo pelo brilhante discurso (mesmo tendo sido de apenas quatro minutos) que deixou-nos honrados por sermos paranaenses! Creio com árdua fé que outros
cidadãos – procopenses, amoreirenses, platinenses, bandeirantenses, etc. e etc. – compartilham conosco o mesmo sentimento.
Considero-o uma exceção do pensamento de Millôr
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Fernandes de que acabar com a corrupção é objetivo de quem
nunca chegou ao poder. Gostaria de conversar informalmente
com o senhor. Tenho curiosidade em saber sobre seu gosto literário, trocarmos idéias sobre autores. Tenho a impressão de
que conhece as citações de Lao Tsé, Marco Aurélio, a política
de Aristóteles e as sábias implicações chinesas sobre educação. Aliás, os orientais respeitam muito a educação, pois
quando um novo imperador é investido todos, durante a cerimônia, inclinam-se diante dele, menos uma pessoa. Esta o
imperador saúda primeiro, em sinal de grande respeito: o seu
professor.
Falaríamos sobre a privatização do Banestado (que sabemos nada mais ser do que uma medida de “corte de gastos”). Poderíamos falar sobre saúde e, veja bem, nestes últimos dias perdemos dois grandes políticos (segundo meu irmão caçula, Roque, está havendo impeachment celestial)...
Toda essa conversa poderia ser durante um sossegado
passeio pelo Jardim Botânico, olhando a Ópera de Arame.
Depois iríamos comer algo e então, quando estivesse prestes a
dar a primeira colherada na salada grega, seus olhos se encheriam de lágrimas ao lembrar-se de repente de que naquele exato momento crianças morriam de fome.
Todavia, sei que é de natureza reflexiva e preferiria sentar-se em seu gabinete no Palácio do Iguaçu e pensar em soluções para nossos problemas. Afinal são inúmeros e o senhor
não teria tempo a perder com “passeios.”
Atenciosamente,
Elizete Lourenço
Minha cara Elizete,

É difícil traduzir em palavras a gratidão que sinto por
sua pessoa. Muito vivi, muito já ouvi. Sou homem experimentado na luta e no dever pátrio, todavia, em nenhum momento
manifestou-se em mim (como agora, tendo sua carta em
mãos) a satisfação e a certeza de estar no caminho certo!
Minha passagem por Santo Antônio da Paraíba – desculpe – do Paraíso também muito me afortunou. Sinceramen-
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te, gostei de sua gente e até ficaria dois ou três minutos mais
não fosse por superlotação em minha agenda. E está certa sobre meu gosto literário mas, cá entre nós, tenho predileção por
faroeste, da Bolsilivros, e deles retiro o máximo proveito cultural, o que tanto me auxilia em meu governo. Mas, confesso,
minha paixão são aqueles livros do gênero enrola e desenrola,
onde nós mesmos escolhemos o final. Gosto de ler pois, às
vezes, nos reconhecemos em algum personagem, como foi o
meu caso em “Plano Perfeito,” de Sidney Sheldon.
Infelizmente, sobre o Banestado, não posso voltar atrás.
Mas tenho boas notícias sobre os professores. Tenho por meta
dar um aumento salarial de 300%, formar um plano especial
de saúde (que cobrirá até cirurgias de osteoporose), um abono
mensal para casos de especialização (independentemente de
graus, para municipalizados ou estaduais).
Eu soube que está cursando a Faculdade de Cornélio
Procópio (um grande abraço ao Eduardinho Trevisan e ao José Antônio!). Saiba que tive a iniciativa de enviar um cheque
– de minha conta pessoal – para a construção de um anfiteatro, um museu qualificado para a exposição dos animais taxidermizados, laboratório de línguas, mais quadras de esporte,
piscinas e mais três máquinas copiadoras Xerox. E, se acaso o
capital enviado não for o suficiente, peça ao Nelson para entrar em contato com o Alexandre Beltrão, o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que já tem ordens estritas para suprir toda e qualquer necessidade da Faculdade. Afinal, vocês ajudam a formar futuros eleit..., quero dizer, cidadãos e desejo que as próximas gerações sejam críticas e capazes de escolherem bem seus governantes.
Seu amigo,
Jaime Lerner

Obs. Essa é a resposta que gostaria de receber do governador caso
tivesse mandado aquela carta.
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Sobre os Nomes
Elizete Lourenço

Nome é coisa séria. É um rótulo social. Pode nos abrir ou fechar portas durante toda a nossa vida! Com certeza você já deve terse questionado quanto aos motivos que levaram seus pais a lhe darem este nome que tanto o “alegra, orgulha ou o aborrece”. Acredito
que, dentre as mais variadas respostas, encontrou: religião, política,
história, literatura e até amizade!
Normalmente, as pessoas têm no mínimo dois nomes: aquele
que é registrado e o sobrenome herdado, ou inventado, pelos pais.
Esse não é o caso de Lawrence Watkins, da Nova Zelândia, que
demorou quarenta minutos para dar o “sim” em seu casamento, uma
vez que tem o nome mais comprido do mundo: 2310 palavras, incluindo Tiberius Bigghesworth! Mas, não houve atrasos quando
chegou a vez de sua mulher chinesa, Li, por ela ter um dos nomes
mais curtos que há. Watkins tem o nome escrito em seis páginas do
passaporte (Seria ele parente do Zeca Paládio?). Segundo o professor Newton, os sobrenomes começaram a surgir antes da Idade Média, época em que quase todas as pessoas só tinham um nome, comumente inspirado na Bíblia, nas lendas ou em heróis (Ana, Helena, Péricles). Quando se queria especificar de qual José ou Pedro se
tratava, acrescentava-se outro nome para identificá-lo. Podia ser a
denominação de seu ofício (Lula Ferreira), um apelido (Maluf
Gordo) ou o nome do lugar onde nascera ou vivia (Marco Maciel da
Suíça). Assim originaram-se os sobrenomes.
Na Escócia, quando se queria identificar Gregor, filho de
Campbell, acrescentava-se Mac ou Mc (filho de): Gregor McCampbell. Na Irlanda, funcionava algo semelhante, porém com O‟:
O‟Henry, filho de Henry. Já na Rússia, se o pai era Petro, seu filho
seria Petro Petrov e ainda Petro Petrov Petrovich, se fosse filho do
filho de Petro. Dá pra imaginar o tataraneto dele?
Embora seja direito dos pais escolherem os nomes de seus
pimpolhos, ao fazê-lo deve-se ter um enorme cuidado. Regina Obata, especialista em nomes, diz que psicólogos infantis afirmam que
são freqüentes os casos de crianças que se mostram traumatizadas
em função do nome escolhido pelos pais. Houve um grande número
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de suicídios de indivíduos chamados Bráulio...
Quando se trata de nomes de grandes personalidades, a comparação é inevitável: Ronaldo, Leonardo di Caprio, Jeca Tatu e PiuPiu. Alguns personagens permitem uma associação negativa, como,
por exemplo, Caim, Paulo César (P.C.), Adolfo... (Certa vez li – não
sei onde – que os judeus de Portugal, na esperança de um dia terem
sua própria pátria, combinaram entre si sobrenomes que estivessem
ligados, direta ou indiretamente, às árvores: Oliveira, Machado, Caroba, Lerner).
Mário de Andrade cita, em seu livro “O Turista Aprendiz”,
uma personagem chamada Siburga que, por causa do nome, encontra vários problemas. Ainda no mesmo livro, conta que, após a Primeira Guerra Mundial, uma mãe de Araraquara, Estado de São Paulo, chamou o filho de Neutro. Curiosamente, esse mesmo autor tem
um filho chamado Rudá Pronominase Andrade!!!
No Brasil – país anti-racista – os nomes vêm na maioria do:
Latim: Cássia(o) – distinta, sábia;
Grego: Seli ou Selene – lua;
Germânico: Reginaldo – bravo, poderoso;
Hebraico: Ismael – Deus ouviu...
Há uma berrante ausência de nomes africanos. Ainda no Brasil, é intrigante o número de pessoas que não possuem registro, portanto, para o governo, estão no anonimato. São Beltranos, MariasVão-Com-As-Outras, enfim não existem!
E quanto aos nomes idênticos? Homônimos ou quase? Eu que
o diga. No cemitério de minha cidade há um pequeno túmulo com
os seguintes dizeres: “Aqui jaz Elizete Lourenço * 1973 † 1974”.
Embora isto me divertisse na infância, permitindo-me pregar peças
nos menos avisados, alguns supersticiosos evitavam-me, até mudando de calçada. Coitado foi o Carlos Pires que, na ficha do supermercado, recebeu o nome de Carla Peres.
A família Campos transformou o nome dos filhos em termos
especializados da literatura: Epílogo, Poesia, Prólogo, Verso. Já
pensaram se a moda pega? – Cacofonia de Arzão, Analogia Meneghel, Morfossintaxe Proença, Analítico Lino?
Agora, tem gente que combina os nomes. Combinação feliz:

43

ESBOÇOS...

Zizinha e Geraldo que deram ao filho, hoje escritor e cartunista, um
nome criativo, Ziraldo. Combinação infeliz: a admiração pelas atrizes Gina Lollobrigida e Ava Gardner resultou num nome de pronúncia desconcertante: Ava Gina...
A lei no 6.015, de 1973, artigo 56, prevê suporte legal para
mudar nome considerado grosseiro, obsceno ou excêntrico. Só que
o processo é, burocraticamente falando, demorado e caro demais, e
só termina quando os traumas e pressões negativas já são irreversíveis. Com todo o respeito e revolta, cito o caso das irmãs cariocas,
hoje residindo em São Paulo, Ina e Gina – apelidos – que não conseguiram ter vida social, religiosa, escolar e emocional sadias, devido aos nomes recebidos de um “pai” que, esperando filhos, numa
atitude desumana, registrou-as Bostalina e Merdalina.
E aí vem um novo milênio. Ninguém, como supõe William
Ecenbarger, pode imaginar até onde irá a fértil imaginação dos pais
dos primeiros bebês da nova era. Será que os cartórios aceitarão
nomes como Millard Moda, Millie Lima, Anuszero Melo ou Chufas
Colombaroli, Novaseras Jacometti?
De nomes interessantes e gramatizados estamos cercados!
Temos, em um dos sobrenomes de nossa colega Solange, o substantivo Kassa, que em japonês quer dizer guarda-chuva, tornando-se
composto.
Tenho um casal de amigos procopenses que possui um sobrenome adjetivado. Ambos bancários, ele, Eraldo, do Banco do Brasil,
e ela, Silvânia, do Banestado, ambos “Peraltas”.
Existem nomes ecologicamente benvindos: Luiz Coelho, Pedro Garsa, Leão Lobo, João Carneiro, José Boi, Edson Cordeiro,
Paulo Coelho, Carlos Cabra, Zagalo.
Os gastronomicamente lembrados ficam por conta de José
Leite, Maricota, Adão Damasco, Cíntia Passas, Josué Joá, Marília
Pera, Camila Pitanga.
E, para aqueles que julgam seus nomes extravagantes, dêem
só uma espiadela: Antônio Morrendo das Dores, Comigo É Nove da
Cartucha Trouxada, Janeiro Fevereiro de Março Abril, Maria VocêMe-Mata, Quod Eternus Quibus, Um Dois Três de Oliveira Quatro,
Restos Mortais de Catarina, Rolando Alto Abaixo da Estrada e Antônio Dodói... Ufa!
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E, para encerrar, eis alguns nomes e seus significados: Airton,
ilha misteriosa; Elizabeth, do hebraico, consagrada a Deus; Sônia,
do russo, sabedoria; Simone, do hebraico, aquela que sabe ouvir;
Gilberto, do germânico, famoso com a flecha; Fátima, do árabe,
donzela; Carmem, do latim, canto, poema; Kátia, do grego, pura,
imaculada; Rita, do latim, riacho doce; Ana, do hebraico, cheia de
graça; André, valente; Daniela, do hebraico, Deus é meu juiz; e
Inês, do grego, pura e casta.
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Érica Lacerda
Érica Joana Pereira de Lacerda nasceu em Londrina,
em 1976, mas foi na pequena Jataizinho que passou
sua infância. Gosta de teatro, tendo escrito e atuado
em diversas peças, além de ter participado do jornal
cultural “de A a Z,” como articulista e membro do
editorial. Atualmente, é professora na Escola Estadual de Jataizinho. Érica Joana graduou-se em 1998.
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Branco/preto
Érica Lacerda (1993)

Copacabana.. O Rio continua mar, areia, sol, verão no lugar
mais mágico da terra (carioca). Entre conhecidos e muitos nunca
vistos, uma gravidinha, oito meses e meio, exibe sua barriga preta e
diz pra colega que lá, naquela mesma praia, o seu filho tinha sido
concebido. Diz também que, da vida, aquele era o seu último desejo: o filho do branco que ela amara a vida inteira, e que um filho
branco teria mais sorte na vida. Se fosse branco, “ia sê médico, mas
se nascê mais preto, atacante do Flamengo.”
No calor da praia e da vida, alguma coisa acontece; aqueles
que percebem, tratam de correr. Nunca se soube com certeza se foi
briga de quadrilha, assalto, marido traído, ou (ouviu-se muito dizer,
ninguém podia afirmar) a polícia. Descarregaram um 38 na praia:
um branco matou outro branco e fugiu (disto se tem certeza). Um
branco matou outro branco e acertou uma preta enxertada, alguns
metros abaixo.
O tiro pegou na barriga, na ponta da barriga preta, que gritava.
Alguns homens (talvez anjos?) colocaram a preta dentro de um carro e levaram-na pronto, socorro. Muito choro, muito sangue, a preta
rezava, um dos anjos gritava e pedia que salvassem a enxertada...
Gente, fila, “cadê o médico?” A enfermeira só dizia que estava atrasado e todos os outros ocupados.
O homem que a preta amara a vida inteira acabara de chegar:
“Onde „tá minha vida? Como ela „tá?”
Perguntou a um dos anjos o que havia acontecido. Mostraramlhe a camiseta, onde água e sangue, do corpo preto enxugado, misturavam-se.
Esperar, esperar. A negra teve que esperar. Quando o médico
apareceu, “Põe ela lá dentro”, a preta já estava desmaiada.
O branco da preta chorava, não se sabe se de desespero ou de
alívio por atenderem a amada.
Tiraram a criança branca da barriga preta (se fosse branco, ia
ser médico). O médico vivo voltou pra sala e disse, na frente dos anjos e do homem que a preta amara a vida inteira
“Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Eu sinto mui-
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to.”
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Ao coveiro que violou meu corpo
O corpo frio cheirando a morte
O segredo da vida estava ali
ainda preso a um resto de plasma
entre duas idéias, dois planos
(não consegui desvendar este último pensamento...)
Estava tão perto da resposta
da pergunta da vida inteira
Meia vida guardei para questionamentos
alguns esperavam por eles uma existência
outros deles desfaziam-se pelos que vinham
e eu achava ter escondido em algum lugar
a exata resposta que, em mais ou menos dia,
emergiria de algum lugar da alma
Fui um degrau acima
Abaixo
O corpo frio cheirando a morte
(olhos abertos possuíam vida?)
e sem o consentimento
um manto quente, saliva viva
desfez-se o nó nos pés
uma perna para cada lado
Talvez tivesse me possuído mais que qualquer outro
Eu o levei à minha cova para sempre
sem consentimento.
Érica Lacerda (05/04/98)
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Definitivo
A sabedoria possuía olhos, mãos
Ela finalmente atendera à minha prece
Trazia nas palmas, numa viva pulsação,
a receita, a idéia que cresce
do melhor poema jamais cantado...
o maior sonho de todos os poetas
De joelhos, o mundo cairia encantado
A solução, simples, era esta:
Precisava apenas reunir
os melhores delírios dos poetas
do passado aos do presente, fundir
e, finalmente, num estalo
tudo o que no futuro há de vir
E buscar o ponto, se existisse final
Érica Lacerda
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Originalidade
Impunha-me uma prova de amor
e entre as exigências: criatividade
Tornou-se o pensamento, meta.
Foram dias amiúde,
horas enclausurantes
Já havia lhe entregado
todas as mais singulares palavras de amor
por adoração, toda a fidelidade
dediquei, toda a veneração
Realmente possuía tudo o que eu podia dizer
era a direção dos meus olhos
devia o sentido a ele
os desejos, e tudo era pouco
as ações da alma, as ações dos músculos
Não sabia o que mais lhe oferecer
Uma orelha? E a originalidade?
Alguém já havia cortado uma orelha (por amor?)
Se a decisão não foi criativa
foi por ignorar fato igual
Numa urna ofertei-lhe,
a pulsar, a única
bomba de sangue que eu tinha.
Érica Lacerda
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Fiz Faculdade, mas aprendi alguma coisa
21 maioridade
4 na Faculdade
1 Curriculum Vitae
toda a esperança em sonhos realizáveis
Bato numa porta, abro: Burocracia?
Você tem padrinho? O seu partido político?
Bato noutra porta:
Só se pagar para trabalhar
Bato noutra:
A culpa não é nossa, a inflação pode subir, já estamos no
plano de demissão voluntária, sobrecarga, mais especializações, quer saber a verdade? É pro meu primo!
Bato:
Érica Lacerda (16/04/98, 22:05)

52

ESBOÇOS...

Confessionário
Érica Lacerda (29/04/98, 01:00 h)

– Padre, eu pequei. Já não me lembro das frases que deveria
dizer no confessionário... Faz tempo que não venho à missa, tempo
que não me confesso, mas agora realmente eu preciso, muito. Aconteceu uma coisa muito séria. Não que seja só pra aliviar, preciso do
perdão de Deus. Vim aqui porque Ele precisa realmente me ouvir,
preciso ser sincero, preciso do perdão. Padre, eu sei dos seus votos,
sei que o senhor guarda os segredos, mas até pro senhor é difícil de
dizer, pra mim é difícil até de lembrar. Todo mundo erra, não é? Eu
cometi um erro, muito grave... sei o que devia fazer pra repará-lo,
mas tenho medo, porque agora já envolveria outras pessoas, como
os meus filhos e a nossa cidade é pequena... O senhor sabe que sou
um bom pai, não sou rico, mas procuro dar aos meus filhos o que
não tive. Eu tenho aquela Variant, Variant velha... Eu a uso pra trabalhar, moro em casa alugada, não bebo, não jogo, sou fiel à Mariana... Eu juntei um dinheirinho e agora no Natal vou comprar uma
bicicleta usada pros meninos. Sei que não precisava me explicar
tanto, o senhor me conhece bem. Mas... o senhor conhece também a
dona Clara, não é? Aquela que é mãe solteira, tem dois filhos que
ninguém nunca soube quem eram os pais... o pai dos meninos, não
é? Mas, apesar de ser mãe solteira, é boa mãe. Eles estudam, são
educados, são os coroinhas da igreja. Eles têm também uma vida difícil, quem hoje em dia não tem? O mais velho, o Tiago, está internado, meio mal no hospital... Padre, eu tenho medo de ser linchado,
não tenho muito dinheiro, não seria justo tirar a bicicleta dos meninos perto do Natal, se tivesse um jeito de ajudar sem que ninguém
soubesse que fui eu... fui eu... quem atropelou o menino... Padre,
diga, qual é a minha penitência?
– Seu Cláudio, o perdão vem sempre de Deus. Por eu ser padre, dou-lhe como penitência duzentos pais nossos, duzentas ave
marias e dez atos de contrição... (mas, por eu ser o pai do Tiago,
digo que você vai ajudar, sim... Nós vamos!)
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Júpiter
Lembra aquela lua

que iluminou o sangue
que entreguei pra você?
Mais de cinqüenta vezes eu a vi morrer
mas meus olhos permaneciam extáticos
nadavam as pupilas, translúcidas vermelhas
nas lágrimas hemorrágicas
que verteram pelas cinqüenta luas
(Só se jura amor uma vez)
(É a promessa mais cara,
paga-se com a eterna busca do mesmo amor)
Júpiter separou-me verticalmente
o vazio entre as duas partes parece pequeno
permanecem independentes
seio esquerdo do direito
olho direito do esquerdo.
Da cabeça aos pés, seu corte quase invisível
não há cura, nem cicatriz
a idéia da vontade de viver as sustenta.
Atravessou mais de cinqüenta luas
o duelo com a lembrança
do decepar; decepção.
Não se pode estar imune à dor
que tem na metade, a face da morte
e que nasceu da melhor face da vida,
que não sabe ir embora
Quase morta cinqüenta luas
(lembra aquela lua?
Ela foi o sol que se recusa a renascer)
A tortura de mim mesma
puniu-me pelo pôr da lua
Eu, Vênus, meu carrasco,
sobrevivia, precisava de mim
para lutar por você.
Érica Lacerda (09/03/98)
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Paixão, não
Aquilo não era medo da vida,
Sua fé apenas lhe dizia:
Existe algo mais...
Não poderia contentar-se com o acaso,
com o ritmo apenas natural.
Instinto? Não.
Ela queria a exaustão dos desejos.
Dilatar lacrimejante das pupilas.
Bater sôfrego da pulsação.
Magnetismo alucinado do calor,
dilaceração dos sentimentos,
duelo das palavras...
Não aceitaria a banalidade da elaboração,
nem a previsão das sensações
Vocativo: Extremo!
Queria mais do que se podia ofertar
nunca menos,
menos amor.
Érica Lacerda (09/05/9802:00h)
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Anatomia Dadaísta
Érica Lacerda (02/06/98)

Meu nome não é este, mas eu... me chamo de Frank, penosamente tenho sentido a necessidade de catarsear o que “eu” e o que
mais seja eu tenhamos passado. Nunca foi tão ambíguo, difícil, de
responder à imutável eterna insólita equivocada questão: “Quem
sou eu?” Não tenho heterônimos se é o que passou por essa cabeça.
Mas os cabelos são meus! Os da cabeça, só arranquei os da nuca para a frente. Os olhos parcialmente, pois minha cabeça precisou precocemente de novas córneas. Quando aquilo que você acha inverossímil aconteceu, tinha duas vezes Cristo em idade. Hoje, não sei se
somo, se diminuo, se esqueço este detalhe. É importante pra você?
Posso, talvez, falar nisso depois... Para a tão importante realidade, a
verdade, esclareço que vasculhei pilhas e baterias de relatórios médicos. O primeiro que descobri foi o Sr. Apto. 2 Caiu da Motocicleta Cuidado Mãe Cardíaca, daí veio o coração. Propinei o segundo
acaso, tive raiva, tinha pedra no rim. Dizem que parece groselha, na
realidade é rubi líqüido, mas depois de encontrada é muito simples,
esse era o Sr. Vindo do Paraguai. Mas é coisa de primeira, é isso
mesmo, a medula. Já viu essa? O único nome, nome de registro de
nascimento registrado em cartório em língua portuguesa (não é só
por isso que era bonito), inteiro que desvendei foi o da Sra. Maria
de Lourdes da Silva, trabalhou feito homem, fígado de pedreiro. A
cicatriz eu tenho, mas ouvi apenas boato desse negócio de pele. Finalmente um item para o esclarecimento, lembra a parte inverossímil? Lembrou? É a partir daí. Sei que os primeiros que me leram
não tinham certeza, os que virão esclarecerão, mas eu não sou só
ficção, muito menos produção fantástica, sinto tanto que até existo,
fizeram comigo o que aconteceu com o macaco, ele ficou paralítico,
mas eu... eu vivi mais do que pude suportar, apesar de remendado, o
corpo era jovem, o sexo duro (um sinal de mais), até atleta, voltei a
acordar cedo, esqueci a aposentadoria, meu fila morreu, ganhei dinheiro, fiquei também até famoso: o Fã Club do Frank. Comprei
carro, Harley Davidson, casa na praia (dois sinais de mais), livro
(pude dizer de boca cheia que dormi com escritoras lindas mortas,
virei literatura).
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Talvez me aliviasse saber que o cara já havia feito exame da
próstata. Repetindo a pergunta: “Quem sou eu?” Quis tornar-me espírita, mas quando imaginei a superlotação de almas num mesmo
corpo... É ponto mesmo. Pensei em Deus, no Santo Graal, na pedra
filosofal, no Diabo, nos anjos da guarda que podia ter lucrado, aí
veio a genética, já tinha um filho (eu o vi morrer, marquei gol no
meu bisneto), pensava se outro filho, seria seu irmão. Você acha
que me suicidei? Não; foi mais trágico viver desafiando o tempo,
pois primeiro as córneas, depois os cabelos (esse eu sei que não tem
graça), depois o coração, o rim, a medula, até a pele. Quem os matou foi o cérebro.
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Reflexão
Érica Lacerda

Sou um espelho. Um velho espelho numa casa velha, quase
abandonada... Na verdade, a casa está abandonada. Não reflito ninguém. Por mais que busque ângulos, não consigo encontrar alguém,
mas existe alguém: uma velha senhora, tão abandonada quanto a casa e tão velha quanto eu.
Eu a vi criança, vi despontarem os seios duros no sorriso de
pecado, vi desabrocharem para o pecado. Vi seios cheios amamentarem e refleti a gravidade dos bicos olhando o chão.
Já não existe a doçura, não assisto mais manhãs dengosas de
alegria, nem ouço confidências amorosas. Eu, que desejava ser espelho de moto, de um motoqueiro casanova, e deleitar-me com
imagens de rostos puros na garupa no caminho da sorte, ofuscar
como um relâmpago os olhos de quem passasse e, principalmente,
cruzar com outro espelho, fazer amor, encontrar o prazer nas projeções infinitas, multiplicar-me...
Aqui estou, inerte, sem nada para fazer, neste quarto onde os
únicos movimentos que posso acompanhar são os do tecer das aranhas. Olho para uma cômoda faz vinte anos (ela, com a mesma cara
de tédio desde o dia em que chegou), um quadro de casal, daqueles
muito antigos, onde a noiva tenta fazer cara de feliz, sentada numa
cadeira de cedro, e o noivo sabe o que vai acontecer. Vejo a mulher
da casa e desconjuro o noivo, o marido do retrato, e me pergunto:
Se ele tivesse morrido mais cedo, as coisas poderiam ter sido melhores?... Nunca vou saber. (Quantos anos mais terei de suportá-lo?)
Espelho de moto, tornar-me plantações, ampliar o mundo dentro de mim, ver as mudanças, ouvir as mais novas idéias, ser confidente nas noites mais loucas, ser cúmplice da vida, do remédio da
alegria, refletir entusiasmo, euforia, ira, ódio, picada de orgia, de
vida. Mostrar às pessoas meu mundo interior, o mistério indescritível, inexplicável. E, misteriosamente, ao contrário do que há em
mim, sugar as pessoas, enfeitiçar as mulheres na cúpula do inferno,
no nevoeiro da erva, na casa da volúpia desvairada.
Refleti minha loucura, criei minha própria ótica geométrica,
transformei-me num corpo translúcido da difusão da luz. Na refle-
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xão irregular mostrei minha face oculta, minha face opaca; coloquei-me frente a frente comigo mesmo, fiz o infinito, côncavo e
convexo, deformei, ampliei estigmaticamente as turvas luzes da
memória real das sensações virtuais, com o foco na volúpia, atingindo a refração absoluta.
A cômoda, o quadro do casal, o chão. São as últimas imagens
antes da queda. Vou encontrar as luzes que propaguei no infinito:
meu pensamento divergente.
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Francislene Rosa do Vale
É natural de Assaí, PR, onde reside. Atualmente trabalha como telefonista numa agência bancária e sua
grande meta é a conclusão do curso de Letras. Gosta
de estudar e de escrever poemas. É acadêmica do 2º
ano.
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Nossas Vidas
A vida
em meias palavras não é definida
Sentindo e agindo
na alma aprendo
Sonhando, lutando
Amando e vivendo
Dói imaginar tudo o que se foi
Gravado ficou, não mais no mágico verde e azul
e sim em preto e branco
faltando o “pink,” o amarelo, o anil
Tudo causado por um mascarado
feio, cruel
Doçura morreu
A mágoa viveu
Será o destino??
Respostas, indagações
Nada concretizado
É mórbida a lembrança
No fundo, a esperança
A vida
em meias palavras não é definida
Futuro, palavra presente
Chegará?
Da vida, pergunta persistente...
Francislene Rosa do Vale
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Gilberto Mensato
Gilberto nasceu em Cornélio Procópio, em 1964.
Gosta de escrever poesias e o faz com facilidade. Já
teve um livro publicado, “Momentos,” em 1986, e
obra sua incluída na coletânea “Valores Literários
do Brasil – 1987-1988.” Também já participou do
Concurso de Poesia de Ibiporã, 1988, e do
SESC/PR, em 1996. É acadêmico do 2º ano.
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Canta, encanta...
Canta,
encanta,
busca n'alma
os desejos
de conquista,
procura,
sonha,
idealiza,
vive,
sofre,
ama,
deseja,
morre...
Aos poucos
se levanta,
caminha,
encontra-se
nas forças
do infinito,
começa de novo.
Canta,
encanta.
busca.......
Gilberto Mensato (25/03/98)
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Em suas mãos
Em suas mãos
a espécie
imortalizada,
em seu coração
o desejo
da espécie
preservada,
no cotidiano
de seu
pequeno
laboratório
as
vontades
entrelaçadas
entre
fauna
e
flora...
Em seus olhos
multicores
a morte
transforma-se
na beleza
viva
da eternidade.
Seu nome...
Galdino...
Todos nós sabemos,
poucos entendem.
Gilberto Mensato
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Flores
Flores
que
se abrem
para o mundo,
exalando
o
perfume da
vida.
Graças
alimentadas
pelo
amor,
abençoadas
pelo Senhor,
amparadas
no
fogo
da
ternura!
Alegria
sem
tamanho
para
abraçar,
corpos pequeninos
e delicados!
Flores
graciosas!
Meus Filhos!!!
Gilberto Mensato (29/04/98)
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Rizoton e Arrizoton
Rizoton e Arrizoton
se perderam
Fugiram como
Susan, desesperadamente,
sem plágio,
das loucuras
no Campus,
onde alguns
procuravam a
dupla
infernal,
no sete, sete da página!
Desesperados,
os alunos
gritavam e
apelidaram
Ri e Arri!
Venham!
Venham!
Mas que nada,
os danadinhos
sumiram mesmo.
A testemunha,
para acalmar,
apontava o lago.
Outra
que os encontrou
de mãos dadas
pelo corredor
com seus
radicais
e
desinências...
Com fortes soluços
e
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lágrimas salgadas
destituídos da
presença,
os alunos
lamentavam
não terem
encontrado
na
prova
o
Rizoton
e
Arrizoton!
Gilberto Mensato
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Ismael Ribeiro da Silva
Nasceu em Assaí, em 1972, mas cresceu em Jataizinho, onde reside. Trabalha como revisor da Revista
Bia Moreira e é apreciador ardoroso da Língua Portuguesa. Ismael é acadêmico do 1º ano.
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Língua Portuguesa
Bendita sejas tu, língua portuguesa
Sempre és varonil companheira
Tu trouxeste real grandeza
À união luso-brasileira.
Sempre foste por mim admirada
Antes dos meus primeiros passos.
Uma criança que era carregada
Pela mãe com fortes braços.
Com orgulho te anunciarei
Direi que tens muita valia.
Enquanto DEUS, meu grande REI,
Permitir que eu veja a luz do dia.
O teu estudo é eficaz
Nunca cessa de prosperar.
Infinitos conhecimentos ele traz
Para o homem que se esforçar.
Tu és amiga inseparável
Daquele que te pronuncia.
Cada um é responsável
Em adquirir mais sabedoria.
Ismael (26/01/96)
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Oração de um sem-terra
Senhor, escutai o meu lamento
pelo teu imenso poder.
Tu dominas até o vento
e poderás me atender.
Tu sabes, ó Deus vivente
que prometem a reforma fazer.
Mas tudo acontece unicamente
através do teu querer.
Eu sou um dos mais sofridos
porque pertenço à classe pobre.
Espero que o número de pedidos
a cada momento se dobre.
Deus, além de ti não há
o que possa ferir o coração
daquele que cheio está
mas não reparte com seu irmão.
Tu não precisas de intermediário
para fazer milagres, ó Senhor!
Permita que o latifundiário
tenha pena do trabalhador.
Mas, se nasci com a sentença
de provar o gosto do fel,
eu desejo a recompensa
na eterna glória do céu.
Ismael (16/01/96)
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No Mundo da Gramática
Ó fonemas, letras e morfologia,
mensageiros da alegria.
Estais presentes até na Geografia,
na História e na Biologia.
De admirar-vos eu tenho a mania
porque sem vós o estudo seria
monótono, sem tanta valia,
certamente nada se aproveitaria.
Vós trazeis novidade a cada dia
para quem procura a sabedoria
e sente por vós grande simpatia.
O homem primitivo jamais imaginaria
o desenvolvimento que hoje se avalia
com referência à ortografia.
Ismael
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O Rei Leão
Ó leão, tu és o rei
na selva e no sertão.
Eu sei que a vida perderei
se for apanhado por tua pata.
Tu és a fera mais valente,
sempre feroz e persistente.
O teu rugido do oriente
assusta o povo no ocidente.
Tua presença, ó leão,
chama muita atenção
de quem tem compreensão
que precisa queimar o chão.
O respeito a ti é universal
como se fosses o dono das leis.
Mas tu és um animal
criado por Deus, o rei dos reis
Ismael
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Constituição Ismaelita
Ismael

Todo homem tem direito a analisar um período composto, seja por coordenação ou subordinação.
Toda mulher tem direito a conjugar os verbos regulares, anômalos e defectivos da Língua Portuguesa.
Toda criança tem livre acesso aos paradigmas verbais e nominais, agentes da passiva, pleonasmos, zeugmas, antíteses e catacreses.
Todo adolescente poderá classificar os vários tipos de sujeito,
predicado verbal, nomina1 e verbo-nominal.
Todo recém-casado não será dispensado de reconhecer as diferentes funções da linguagem.
Todo católico pode levar uma vida cheia de morfologia, como
saber distinguir os substantivos simples dos compostos, os comuns
dos próprios, os primitivos dos derivados, e os coletivos dos epicenos.
Todo protestante, independente de qualquer ramo, deverá conhecer todas as regras de acentuação e ortografia.
Todo viajante, seja para onde for, deverá carregar consigo pelo menos dois manuais de gramática, para que possa deliciar-se com
as saborosas colocações pronominais.
Todo pedreiro tem direito ao conhecimento de que a colher
que usa para construir as casas é uma palavra homônima homógrafa
do verbo colher que, embora a grafia seja a mesma, tem pronúncia
diferente e significado totalmente oposto.
Todo trabalhador rural deve saber que na palavra trator ocorre
encontro consonantal, enquanto na palavra chapéu temos um dígrafo.
Todo leitor deverá dar mais atenção às orações subordinadas
substantivas e adjetivas, não dispensando as adverbiais.
Toda viúva deverá colocar na urna do seu falecido alguns
lembretes fonéticos, para que ele saiba cumprimentar corretamente
seus colegas de eternidade.
Todos os brasileiros ficam incumbidos de respeitar e colocar
em prática estes parágrafos, para que estejam de acordo com a
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Constituição Ismaelita.
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José Roberto
José Roberto de Oliveira reside em Bandeirantes,
onde nasceu em 1976. Gosta de escrever e participou recentemente de concurso de poesia promovido
pela Litteris Editora, sendo agraciado com Diploma
de Mérito. É acadêmico do 1º ano.
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A Face, a Phase...
Look at this face
The face of love,
the love of a heart
Look at this boy
Loving a woman
and not knowing when
this dream will be gone
My life is this love
It has no end
My heart feels for you
all it has never felt before
My heart feels for you
Imagine just you and me
together
We could do
all that our hearts wanted to
José Roberto
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Vencedor
Procurei em meus braços a força de um lutador,
não encontrei senão as forças de escritor
Procurei em minhas pernas a habilidade de corredor,
encontrei tão somente passos lentos de sonhador.
Não tenho no corpo o atleta vencedor.
Não sou guerreiro nem lutador.
O que restou?
Restou-me uma cabeça ainda a pensar.
Penso, imagino, tudo alcançar
com graça divina, em que posso confiar.
Poucas linhas discorro, tentando narrar
tudo que estou a raciocinar.
De maneira simples e clara, agora posso explicar:
É isto que sou!
José Roberto
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Morteviva
Eu vido a vida.
Vivo e vivo.
Tu vides?
Tornou-se ser vidente,
viver bem melhor, com vida.
Eles vidam tudo pela frente
tentando revidar o que já morteu
até vigorando a vigovides
que causaram espanto e comoção
quando depois de tanto vider,
morteu.
José Roberto
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Maldoso Cupido
Maldoso cupido
Arco e flecha na mão
Sobrevoa
Observa
Sua vítima na solidão
Vem mansamente
Não lança flechas
e sim
dardos inflamados
Não semeia amor
e sim
espalha desilusão

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mira
e atira
querendo matar
Mas coração atingido
pelo maldoso cupido
vai ressuscitar
Não fica inerte
vive plenamente
um amor inteiro

Até que o tácito arqueiro
novamente
o acerte
José Roberto
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Jovem Poeta
Jovem poeta
Poeta do silêncio
Poeta das ruas
Vida sofrida
Poema amargurado
Jovem abandonado
Sonhos que duram
Palavras que murmuram
Enquanto ainda existir
Alguém a amar, sonhar e sorrir
Jovem entristecido
que perdeu o amor pela vida afora
Arrepende-se de ter nascido
quando em dor ou pesar, chora
José Roberto
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Última Onda
Se um coração
já não quer mais
toda paixão
atraca ao cais
Quando um partir
outro a chorar
não mais surgir
ondas no mar
Doce acabou
vou disfarçar
Mar que secou
Recomeçar
nada durou
como no mar
José Roberto
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Beleza da Alma
O Criador
A Natureza
A perfeição do Ser
A pureza da beleza
Tudo que não posso ter...
De mim quero sair
Mas pra onde irei?
Para o alto?
Posso cair.
Como saber se voltarei?
Voltar num salto
Poeta que recita
Palavras que indicam
uma alma bonita
Marcas profundas que ficam.
José Roberto
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Vida Não É Verbo
Quando esta frase ouvi, logo notei que algo iria começar.
Primeiro foi meu coração preparando-se para saltar,
depois veio a idéia de começar a escrever.
Viço penetrante
persiste em arder.
Vivo brilhante
é o verbo viver.
Por que me perguntas: Viver é verbo?
Não sabes que não sou eu que faço ser?
Conjugá-lo simplesmente não basta,
é preciso tê-lo mais real,
mais concreto.
Como a vida.
Vida inconjugável,
preciosa, poligonal.
Contexto elogiável,
resumo sem igual.
José Roberto
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Leiliane Bontorin
Leiliane Bontorian de Oliveira nasceu em 1977, em
Rancho Alegre, onde reside, mas passou sua infância em Osasco, SP. Já estudou ballet e sempre gostou de escrever poesias. Apreciadora de literatura
brasileira, é fã de Drummond. Leiliane é acadêmica
do 4º ano.
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Palavras de Consolo
Leiliane Bontorin (maio/98)

É, eu sei, você tentou. De alguma forma, Maria, você tentou.
Mas não deu. Estamos comovidos perante a sua situação de família
miserável, mas entenda, são tantas famílias que sofrem... Porque a
sua, aí no finzinho do mundo, no sertão nordestino, seria privilegiada?
Espere mais um pouco, Maria. Este ano tem Copa do Mundo,
todos felizes e torcendo e brigando e chorando pela Seleção. Quem
sabe os corações não amolecem? Ah, veja bem, tem também as
eleições... políticos bonzinhos, prestativos e querendo só o bem da
população, principalmente de gente-povo como vocês.
Aí quem sabe, Maria, você e sua família não terão mais que
fazer uma única refeição por dia, quando dá, quando Deus quer (ou
o diabo?). Sem barrigas vazias, olhos tristes, expressão desalentada
fitando um horizonte que nunca acaba, esse horizonte da pobreza...
É, eu sei, você tentou salvar seu filhinho da desnutrição, mas,
infelizmente, mais um anjinho pro céu.
Fazer o quê, Maria, são tantas famílias!
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O Fim da Fantasia (*)
Leiliane (junho/97)

Arrombaram a porta e adentraram o cômodo escuro e cheirando a mofo. Havia em tudo um odor de poeira, de um local provavelmente abandonado há muitos anos. Do teto pendiam caprichosas teias de uma aranha talentosa. Na parede, mal se podiam distinguir as paisagens de quadros anônimos, tal a sujeira existente. Ratos
e baratas dividindo o espaço com os móveis velhos. Seria apenas
um cômodo vazio, se não fosse aquele corpo no chão.
– Não conseguimos chegar a tempo de novo, disse Cecília a
Vinícius.
– É sempre assim, ela consegue planejar tudo e nos enganar,
aquela maldita! Ah, o que eu não daria para pegá-la!
– O pior é que estão todos sendo eliminados, ela é uma especialista, uma verdadeira “serial killer”! – afirmou angustiada Cecília.
– É verdade. Primeiro foi o Pequeno Príncipe, depois a Cinderela, o Menino Maluquinho, a Emília, sem falar no próprio Sherlock
Holmes que, mesmo sendo tão esperto, não conseguiu escapar! E
agora, esse... coitado, tão corajoso e foi acabar assim...
– Essa assassina é tão abusada que até deixa sua marca no local do crime... Nada mais pode ser feito, a não ser conscientizar as
pessoas de que a leitura é a melhor viagem. Só assim estes crimes
terão um fim.
E saíram, deixando o corpo de Peter Pan ali no chão, inerte,
frio, e, em um velho espelho quebrado, as iniciais: TV.
(*) Texto realizado sob orientação da prof. Maria das Graças de Souza Arrebola
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Luzia Gouveia
Nasceu em Corumbataí do Sul, PR, em 1975, mas
cresceu em São Sebastião da Amoreira, onde trabalha na Secretaria de Assistência Social. Leitora de
Mário de Andrade, Vinícius e Fernando Pessoa, entre outros, participa de toda atividade cultural quando pode. Gosta de MPB e adora um bom “papo” e
os amigos que possui. Luzia é acadêmica do 4º ano.
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Obscura Realidade
Ontem sorrisos ouviram lágrimas
Ontem...
Houve risos, vozes murmurantes, beijos frios ardentes e...
Houve verdades, meia verdades, mentiras verdadeiras e...
Aconteceram festas, encontros, encontraram-se desencontros e...
Aconteceram brigas, pazes, idas com voltas maravilhosas decepções e...
Exaltação, medo, escuridão, acalentava a solidão.
Fizeram o concebível e
o inconcebível, principalmente.
Não podiam prosseguir
Luzes ofuscavam...
Falsos brilhantes eram trocados
As pessoas prostravam-se indiferentes e...
Só a angústia sobressaia.
Luzia Gouveia
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Manoelita
Nascida em 1972, em Cornélio Procópio, Manoelita
Aparecida Cordeiro Marcondes cresceu em Santa
Maria, RS, e S. Jerônimo da Serra, PR, onde reside
com sua família e é professora do ensino fundamental. Exímia violonista, também compõe e canta. É
acadêmica do 4º ano.
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Teus olhos
Teus olhos... Tão sinceros e cheios de esperanças...
Tão profundos que conquistaram minha amizade,
numa forma bonita de cativar...
Semelhante a uma criança de sentimentos puros.
Teus olhos... Tão brilhantes, transmitem encanto,
acalmam meu espírito e fortalecem meu ser...
Teus olhos... Realmente são lindos...
Não possuem o azul do céu,
mas me mostram o infinito...
Teus olhos... Serão eternamente as jóias valiosas,
que não tem preço,
que poderei guardá-las somente em meu coração...
Teus olhos... Marcaram com ouro essa etapa de minha vida...
Transformando meus dias de inverno em primavera.
Teu gesto paternal de ser destruiu meus medos,
dando-me a coragem suficiente para olhar nos teus olhos...
Teus olhos... Fazem parte de minhas poesias...
Manoelita (jan/97)
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Eu queria ser
Eu queria ser aquela lágrima, que rola no teu rosto nos
momentos em que te sentes só, assim te faria companhia...
Sairia de dentro do teu íntimo, pela janela dos teus olhos, e
morreria feliz nos teus lábios.
Porém, se me fosse dada a graça de ser a tua lágrima, jamais sairia de dentro de ti, pois não suportaria ser
parte de teu sofrimento...
Manoelita (jan/97)
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Sonho
Sonho e tento invadir o teu sono,
e ser parte dos teus reais sonhos.
E tudo o que sonho
é semelhante a um sonho irreal.
Sonho sendo tua,
em cada real momento,
preenchendo assim
o vazio de tua vida.
Sonho e tento ser tua,
mesmo por um só momento.
E, como a realidade assim o quis,
fez de ti um sonho
em que somente eu sonho
em, sendo tua, ser feliz.
Manoelita
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Enigma
Manoelita

Tudo me levou a crer que aquele homem culto e de uma beleza transparente possuía algo de indecifrável que, ao mesmo tempo,
eu desconhecia e me atraía. Sua presença possuía uma certa magia
que as palavras não poderiam explicar.
Cada gesto seu, até mesmo sua maneira de ser e agir, traziamme uma mensagem, embora ele não percebesse. Seus olhos haviamse transformado num lenitivo para minha alma, sentia que não havia
idealizado e, sim, tivera a graça de conhecer um coração nobre.
No fundo, bem sabia que ele, assim como todo ser humano,
devia possuir suas fraquezas, mas, eu tinha certeza, seriam superadas pelas qualidades.
Conforme o tempo passava, percebia entre seus defeitos e
qualidades, algo enigmático que sempre havia procurado em alguém. O medo de enfrentar o desconhecido e o temor cresciam, porém a sede pelo desafio era ainda maior.
Aquele homem, penso, fazia com que eu temesse algo desconhecido e inexplicável... que também estava em mim.
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Novamente, sozinha
Novamente, estou sozinha
como no momento em que vim ao mundo
E vivo, a cada instante,
esta doce e amarga solidão
Tudo torna-se único, relativo e
muitas vezes ilusório
Porém, esta palavra sozinha
continua presente em minha vida
Pouca idade, muitos sonhos
tão altos como as estrelas
De repente a porta dos fundos se abre
e sinto que preciso continuar caminhando
mesmo sozinha,
pois não sou nada mais que um ser humano
a questionar a existência e a
temer um futuro
que é incerto
Então tento esconder-me dentro de contos de fadas
tão reais que me ferem a alma e me deixam
novamente sozinha como sempre
fui e sou.
Manoelita
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“Se se morre de amor”
Manoelita

A máquina de escrever apaixonou-se por um computador. Infelizmente suas idéias não eram compatíveis com as de seu amor.
Sonhadora e romântica, a máquina tenta atrair o ser amado recitando versos de um poema:
“Se se morre de amor!
Não, não se morre,
Quando é fascinação que nos surpreende...”
Não obtendo resultado satisfatório, tenta uma aproximação
ousada e declara-se:
– Caro computador, como deve ter percebido, já faz algum
tempo que vivo me insinuando a você. Estou sozinha, você também.
Por que não um romance?
– Amiga máquina, bem sei que no amor tudo é válido, “o
amor é vida, é ter constantemente alma, sentidos, coração – abertos
ao grande, ao belo...” – porém nosso amor é impossível!
– Preciso que me responda. Por que é impossível?
– Como é de seu conhecimento, sou um cara complicado, vivo cheio de memórias, represento algo instável. Embora um tanto
avançado, sou muito dependente: é só pressionarem page up ou
page down ou del e já mudo de lua.
– Isso não deveria ser problema. Apesar do meu pouco conhecimento, sei bem que os computadores têm certas esquisitices...
– De que me adianta a sua compreensão se vivo em favor de
outros? E na hora de completarmos as “delícias do amor”, como faremos?
– É muito simples: use a imaginação. Afinal as teclas existentes no seu corpo são as mesmas do meu. Faça de conta que estou
com você... e então o nosso amor não será impossível !
– É, talvez você tenha razão.
– Como vê, tudo tem sempre solução.
– Só tem um probleminha...
– Qual é?
– E se me desligarem da tomada?
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Eu e Você
Eu e você
A água e o óleo
Eu, o intangível
Você, o inatingível
O tempo passa
e o relógio somente
trabalha
não pára...
A inexperiência e a vida
Eu, a sensibilidade
Você, a razão
O tempo passa
E, com ele,
sonhos, desejos,
fantasias e ilusões,
eu e você,
o intangível e o inatingível
Manoelita
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Querer
Selvagem ou ingênua?
Mulher ou menina?
Quero a essência do belo
na pureza do lírio.
Quero ser eu mesma!
No espelho, tenho a prova
de não ser algo inepto,
nem padronizado,
somente verdade...
Sem máscara... Concreta!
Serena ou morena?
Imagem ou vulto?
Quero a vida da vida,
o fogo do oculto.
Quero ser eu mesma!
Sem química, nem capa
de cores inatas (intactas)
sem luxo, nem véu,
de brilho real
extraído da vida... Poeta!
Verdade ou mentira?
Razão ou sentimento?
Quero a força da guerra,
da conquista, não a dor.
Quero ser eu mesma
no encanto da noite,
o sonho de um sábio,
o desejo, o prazer
que acolhe, sacia,
selvagem, serena, verdade... Mulher!
Manoelita
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Oculto
Sinto tua presença
através do teu perfume.
E reacende-se em mim
aquele fogo ardente, inquietante,
despertando uma paixão oculta,
habitante do âmago de minh‟alma.
É inútil tentar desvendar
este mistério desconhecido
que me conduz a ti.
Que nome teria esta
força dominadora?
Paixão ou sedução?
Que importa?
Vivo no momento
um sentimento sublime
por algo proibido
que faz com que te procure
em todos os lugares,
sentindo através do teu perfume
um êxtase interior.
Estarás para sempre comigo
e ficarás marcado,
como um filme,
em meu subconsciente.
Ficarás guardado
no silêncio de meu coração:
serás meu segredo.
E estarei contigo
na forma de uma lágrima,
visitando teus sonhos e desejos,
sentindo o calor
inebriante de teu corpo,
e serás, então,
o meu poema oculto,
intransponível,
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parte de uma história
à qual darei o nome
de saudade,
porque estará sempre comigo.
Manoelita
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Soropositivo
sem nome
sem pátria, sem história
ninguém sabe de onde veio
do norte, do sul
ou do estrangeiro
quem sabe?
sem nome
nos hospitais, isolado, perdido
sem identidade
excluído pelo preconceito
não o racial
o humano
sem nome
sem cultura, nem sonhos
ali está ele
sem ter ninguém
para segurar-lhe a mão
em seu último suspiro
está só e continua
sem nome.
Porque nós o deixamos
assim...
Manoelita
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Márcia Regina
Márcia Regina Mania é entusiasta da Natureza. Natural de São Paulo, onde nasceu em 1974, passou a
infância em Bandeirantes. Atualmente, é secretária
numa escola estadual. Gosta de pintura e pratica para relaxar das tensões do dia a dia. Acadêmica do 4º
ano.
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Dúvida
Ando pela vida sem rumo
Sei de minha existência, mas... quem sou?
Caminho, paro, penso...
Sigo meu destino sem destino
Vou rumo a algo que desconheço
Que será? Que procuro?
Não sei... Não entendo...
Aonde vou chegar? Pra onde vou?
Tudo o que tenho foi-me entregue pela vida.
Mas o que é a vida?
Onde está minha vida?
Qual será a sua razão?
Às vezes vejo-me como um ser imaterial,
algo irreconhecível que vaga pela vida.
Mesmo que há décadas digam que eu existo,
torno a me questionar...
Será?
Márcia Regina
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Danúbio Azul
Márcia Regina

A cada hora em que olhava no relógio, parecia-me que o ponteiro de segundos andava como o de horas e isso me deixava mais
irritada. Sabe aqueles dias em que não deveríamos ter levantado da
cama? É, hoje tudo indicava que seria um deles. Não agüentava
mais entrevistar pessoas desinteressantes e nem o calor opressivo
desta cidadezinha para onde o jornal me mandara.
Inventei uma enxaqueca terrível e saí. Entrei em meu carro e
coloquei um CD de valsas vienenses. Havia percorrido todas as suas
poucas ruas quando deparei-me com uma estrada que ainda não conhecia. Entrei e segui em frente, sem rumo.
Deixei-me envolver pela música alta e pelo vento que tocava
meus cabelos, parecia que ele carregava todos os meus pensamentos
e em minha cabeça só permanecia o Danúbio Azul.
De repente, estava parada em frente a um casarão abandonado. Um arrepio percorreu minha espinha e meu coração começou a
acelerar. Eu já estivera ali... Mas de que maneira, se fazia poucos
dias que eu estava na cidade? Não podia sentir-me assim, parecendo
conhecer aquele lugar. Como? Quando? Interrogações surgiam em
minha cabeça.
Finalmente, depois do choque inicial, meu espírito aventureiro
e a paixão por ruínas e construções antigas invadiram-me. Deixei
meu carro com o CD ligado alto e, resoluta, entrei no meio daqueles
destroços seguindo por entre os pedregulhos e matos que estavam
no meio do caminho, entre mim e aquele “sonho” abandonado. Isto... é isto... Foi em sonhos que vi aquele lugar. Esta descoberta fez
crescer em mim a estranha sensação que havia sentido ao entrar na
cidade a alguns dias. Enfim cheguei aos degraus da porta principal.
Subi. Arranquei com as mãos umas tábuas velhas que bloqueavamna e entrei.
Não acreditava no que os meus olhos viam... Aquele local, o
hall de entrada, era lindo com seu enorme lustre de cristal iluminando-o. As duas escadas laterais estavam cobertas por um tapete vermelho e seus corrimãos dourados refletiam as luzes do lustre central. Uma música suave chegou-me aos ouvidos. Subi por uma delas
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e adentrei um maravilhoso salão de bailes, onde muitas mulheres,
com seus longos vestidos e riquíssimas jóias sorriam, conversavam
e dançavam com cavalheiros de smoking. Passando ao lado de um
espelho, reparei que eu usava elegantemente um longo de veludo
verde-musgo, cabelos presos ao alto e um belíssimo colar de brilhantes.
Um cavalheiro aproximou-se e convidou-me para uma valsa,
que aceitei sem hesitar. O Danúbio Azul tocava enquanto eu deslizava pelo salão com aquele gentil cavalheiro que aparentava suave
semelhança com... Com quem? Olhei atentamente para ele. O cavalheiro olhou fixamente em meus olhos, foi aproximando seu rosto
do meu...
Neste instante, uma vozinha de criança saiu detrás de mim dizendo que eu não deveria estar ali pois o lugar estava “caindo aos
pedaços”. Foi quando voltei à realidade e percebi que o Danúbio
Azul vinha de meu carro. Não sei o que aconteceu comigo. Aquilo
seria sonho ou lembranças de um passado remoto e feliz? O salão
de bailes estava vazio e solitário, com seu piso desgastado, quebrado e em pedaços; onde existira um luxuoso lustre, havia muitos fios
pendurados, ornados com teias de aranha empoeiradas.
Peguei na mão daquele menino descalço, que não sei de onde
surgira, dei meia-volta e segui para meu carro com uma sensação de
felicidade e de haver vivido novamente um dia feliz.
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Fim
P
O
N
T
E
P
O
N
T
E
PONTE
CÉU
RIO
CÉU
RIO
CÉU
RIO
HORIZONTE
RIO

RIO

RIO

RIO

RI...
Márcia Regina
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Heroína
Márcia Regina

Mais uma vez o sol raiava, mas tudo ainda era noite para João. O mesmo sol definia as cores dos carros que se fundiam às poucas pessoas que caminhavam pela rua. De repente... A correria louca surgiu no trânsito da grande São Paulo e nada mais daquilo fascinava aquele jovem.
João veio do Paraná, onde morava com seus pais e mais doze
irmãos em um sitiozinho arrendado. Quando criança, sentia-se feliz
no meio do canavial, chupando cana ou correndo, com os pés pretos
por causa da chuva negra que caia do céu escuro, pelo meio do mato, atrás de seus irmãos, a caçar passarinhos. Seus dias resumiam-se
no plantio, cuidado, colheita e transporte de cana-de-açúcar. Numa
madrugada, seus pais despediram-se dele com lágrimas nos olhos e
viram-no partir para um futuro incerto.
São Paulo, grandes edifícios, carros, gente zanzando feito barata tonta e João viu-se dentro do Mercedes preto que passava em
sua frente.
Durante semanas andou de loja em loja, de bar em bar, preenchendo fichas. Os dias iam embora e muitos Joões permaneciam sozinhos. Santa apareceu dizendo que poderia ajudá-lo a fugir daquele
“inferno” de pedra.
Fumaça e cheiro de vela pairavam no ar. Quando seus olhos
encontraram-se com o ambiente, João ficou extasiado e, olhando para Santa, sorriu. Aquele lugar místico envolveu-o de tal maneira que
ele esqueceu-se de tudo.
Olhava as pessoas que ali estavam e sentia a necessidade de
ser uma delas. João sentou-se com os outros e aceitou aquela nova
felicidade que lhe ofereciam. Experimentou a sensação de nostalgia
misturada com euforia sem entender o seu significado. Santa percebeu a interrogação em seu olhar e proferiu: “Isto aqui é a salvação, a
salvação eterna de todos os seus problemas.”
E este foi o princípio do nada...
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Silvana
Maria Silvana Alves Silva nasceu em Bandeirantes,
em 1977, onde ainda reside. Além de formar-se como professora, ambiciona tornar-se pesquisadora na
área da Linguística. É acadêmica do 4º ano.
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Vazio
Sinto-me invadida pelo silêncio da noite, da solidão, do vento
e em mim vozes soturnas gritam alucinadas.
Uma vontade imensa de viver, mas em mim só há o vazio.
Saio a procura de um olhar, um sorriso em cada sombra, e o encontro é comigo mesma.
Noites escuras e frias: onde está tua estrela maior?
Me parto em duas, três, mil, e sou quase tudo desilusão.
Abro portas e janelas e não vejo luz, não vejo vida.
Só a saudade imensa no meio da neblina.
Silvana
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Michelle Alessandra
Michelle Alessandra Moreira Gomes nasceu em
Londrina, em 1975, mas sempre morou em Jataizinho. Já participou de teatro quando estudante colegial. Leciona para crianças e gosta de escrever poemas, que dedica à memória do avô Joaquim, por
quem tem carinho todo especial. Michelle é acadêmica do 4º ano.

109

ESBOÇOS...

Máscaras
Eis o branco, o azul
Paz
Plena felicidade
Eis o roxo, o preto
Desespero
Profunda tristeza
Um arco-íris
E muitas cores
Infinito repleto de sonhos
Um vulto
Invisibilidade
Manifesta-se o obscuro
Verde e amarelo
Eis a vida
Formas, expressões
Vermelho e cinza
Eis o mistério
Estático
O bem e o mal
Em mim, em você
Faces ocultas
Michelle Alessandra
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Ideologia
Janelas e portas:
Abertas, fechadas, semi-abertas
Ações, idéias
Desencadeadas
Perspectivas reveladas
Busca, ansiedade
Barradas
Perspectivas desapontadas
Vontade, alienação
Manipuladas
Perspectivas equilibradas
Janelas e portas:
O ser humano é limitado.
Michelle Alessandra
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2000
À procura de trabalho
De vida, esperança
2000 desempregados
À procura de saúde
Luta contra a enfermidade
2000 aposentados
À procura de uma Casa
Família, um lar
2000 abandonados
À procura de Educação
Estudos para o cidadão
2000 esquecidos
À procura de Justiça
Consciência de uma nação
Apenas 2000 entre milhões de desinteressados
Faltam ... dias para o ano 2000
Michelle Alessandra
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Inatingível
Abro minhas asas, vôo sem direção ou parada
Posso sentir o vento em minha face
No momento, tudo o que desejo é prosseguir
O ar que respiro
Tudo o que vejo é similar
E sigo sem parar
Bato minhas asas para manter o equilíbrio
Um momento de distração
Sinto algo atingir-me
Não soube o que era ou para onde foi
Só sinto a dor e vejo o sangue escorrendo
Minhas asas estão doendo
Tenho que parar
Procuro onde pousar
Um lugar seguro
Não há!!!
Sinto minhas asas pesadas e então pouso
Permaneço ali mesmo
A dor me consome
Como poderei voar?
Agora tudo parece estar acima
O pranto rola sobre minha face
Quero voar, mas como?
É inevitável
O sangue escorre
E a ferida não fecha
E me contorço
Minhas forças, para onde foram?
A visão está turva
Um abrigo, qualquer coisa
Nada!!!
De repente, tudo escurece
E a chuva cai densamente
Não entendo o que acontece
Os raios caem sucessivamente
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Riscos no céu, o clarão me cega
Algo me atinge
E tudo se faz trevas
Os sentidos... V V V V V
Consigo finalmente voar
Levarei minhas asas ao infinito.
Michelle Alessandra
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Verdades x Mentiras
O espelho reflete
o que é... Como poderia ser?
Reflexão
As palavras assim estão:
AICARCOMED
Qual é a sua visão???
Entre o côncavo e o convexo
tudo se apresenta como tal
Olho e não vejo
Será uma miragem?
No retrovisor
ficou a paisagem
A ele pertence o passado e o presente
E agora... onde verei o futuro?
O espelho reflete
OÃXELFER
Michelle Alessandra
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O Órgão
O coração pulsa
Batidas constantes
Em direção aos sentimentos
Na busca da emoção
Corações palpitantes
Unidos por amor ou ódio
Corações dilacerados
Divididos pela desilusão
O coração e suas contradições
Emoção – aliada
Razão – adversária
O impulso é sua trajetória na busca de explicação
Então, o que é o coração?
Cor – que denuncia a intensidade
Ação – que expressa os sentimentos
Impulsos que se tornam batidas
Portanto, palpitantes
Amor e ódio em ritmos diferentes
Que se dividem em razão e emoção
Tudo isso pertence àquilo que se chama
Coração
Michelle Alessandra
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SOLUA
O sol em sua face brilhou diante de mim.
Seus olhos, espelhos de minha ilusão,
Estrelas que um dia eu vi numa noite sem lua.
Despidos de temor, astros se encontravam.
Inevitável...
Como poderia o sol desejar a lua?
E serem um só?
Num mistério transcendental,
Num eclipse total, isto aconteceu.
Inesquecível
Nessa noite tudo era dia.
Magia universal
Em perfeita sintonia
Como permanecer assim?
Impossível...
O dia não poderia ser noite
E a noite não poderia ser dia,
Pois um do outro dependia
Para existir.
Indissociável...
Solitários partiram.
Perdidos... sem rumo...
Em busca de seu destino,
Este mesmo que um dia os uniu.
Imprevisível...
Michelle Alessandra
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Neiva Irene Brunieri
Nasceu em Cornélio Procópio, Paraná, em 1964,
onde reside. Trabalha como Orientadora de Informática, faz palestras e treinamentos para empresas e
escolas. Estuda Metafísica e Língua Italiana e esteve
recentemente na Itália, onde aprofundou seus conhecimentos de Filosofia e História. Neiva é acadêmica do 1º ano do curso de Letras.
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O CARTEIRO E O POETA: Intertextualidade com a obra “A
Divina Comédia” do florentino Dante Alighieri
Neiva Irene Brunieri

Para falar da intertextualidade entre as duas obras, primeiramente faremos um breve comentário sobre a obra “A Divina Comédia.”
O início da “A Divina Comédia” faz referência à queda do Ser
Humano, ou seja, da sua necessidade de conhecer, conviver e dominar o aspecto físico.
Dante, o Ser, parte das profundezas do inferno, ou seja, dos
estados de consciência mais inferiores, em direção ao Paraíso.
O Inferno é o lugar em que nada existe, além da dor, da ira, e o Ser
nada enxerga, pois o inferno é o lugar onde perdura o fatalismo e o
Ser não se reconhece, nem o motivo de sua existência. Mas eis que
surge o poeta Virgílio para guiar Dante em sua jornada, da mesma
forma que o Ser é impulsionado pelo seu eu interior, que o inspirará. Pouco a pouco, os círculos e as imperfeições inferiores são ultrapassadas e Dante chega ao Purgatório, o nível das esperanças, reflexões e questionamentos.
O Purgatório é a morada de Virgílio; é o lugar onde o infinito é vislumbrado, e podemos constatar isto, quando Dante, ao sair
do Inferno, pode enxergar perfeitamente, pois já não existe fumaça
que lhe encubra os olhos. E a primeira coisa que vê são as estrelas
fulgentes, eterna metáfora para o que está além, o inalcançável mas
sempre buscado infinito. Vale também lembrar que é no Purgatório
que Dante é ocasionalmente visitado por algum anjo, que por vezes
abre as portas do inconsciente ainda que momentaneamente, para
que Dante vislumbre a luz do Paraíso, fazendo com que ele perceba
que existe algo além da aparência do mundo que o cerca.
Ao aproximar-se do Paraíso, Virgílio, não podendo mais guiar Dante para as esferas superiores, deixa-o aos cuidados de Beatrice, símbolo da consciência que já superou a motivação intelectual e
que agora passa a seguir o impulso do eu interior. Isso faz com que
o Ser, neste estado de consciência, abandone as palavras vazias para
transmutar o seu pensamento para o vivenciar, o seu conhecimento
para a sabedoria, o seu contemplar para o agir. Aos poucos, ocorre o
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estado de beatitude (Beatrizficação), permitindo a Dante o conhecimento de como se dá a união da natureza divina com a humana. E
Dante, o Ser, termina sua visão banhado de Luz.
Não obstante a grande vitória de Dante, cujo destino era conhecer com profundidade os três grandes estados de consciência
simbolizados pelo inferno, purgatório e paraíso, muitos são os personagens que se encontram imersos nesta busca.
No drama poético “O Carteiro e o Poeta”, Mário, filho de pescador, inicialmente se encontra num Inferno imaginário, onde o
modo de viver de seus antepassados causa-lhe angústia, deixando-o
perdido e sem perspectiva para a sua existência. Eis que surge o poeta Pablo Neruda e Mário começa a trabalhar como carteiro, encarregado de entregar cartas ao poeta.
Com esse encontro, Mário, o carteiro, começa o seu aprendizado. Através do poeta, ele passa a contemplar o mundo (a vida, a
realidade e os homens) e desta inicial constatação dos fatos cotidianos, ele passa para a reflexão do mundo, da existência e dos seres.
Assim, Mário aprende que, através da observação das coisas exteriores, ele pode expressar o que está em seu interior. Temos aqui definição de literatura como “a expressão do homem e do mundo” e
“como uma forma ou tipo de conhecimento”.
Mário aprende também que, através de sua imaginação, os fatos que deram origem às suas observações podem “perder a realidade primitiva, adquirindo outra realidade”, através de suas metáforas
(No seu encontro com Beatrice, ele diz: “O seu sorriso é como asas
de uma borboleta”).
Mário, através deste despertar, se descobre poeta. Para ele, o
mar e suas ondas, o céu e suas estrelas, os homens e..., são a sua poesia. E através de “sua poesia” começa a participar do mundo,
mesmo não estando fisicamente presente. Ocorre nesse momento o
processo de expansão do seu Ser, o seu estado de beatificação.
Quando Mário, em sua simplicidade, diz ao poeta Neruda que
“a poesia não pertence àqueles que a escreveram mas, sim, àqueles
que precisam dela,” nos passa a idéia de que a poesia é universalista, participativa e gratuita (“... lá estava eu, sem rosto... e ela me encontrou.”)
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“Sob o sol em meu leito após a água”*
Neiva Irene Brunieri

Baseada no épico indiano “O Mahabharata,” uma colossal
compilação de lendas e poemas escritos em sânscrito, elaborada
muito antes da Bíblia, a peça também associa narrativas populares
brasileiras, remetendo a Guimarães Rosa e o sertão brasileiro e a
Câmara Cascudo. Toda a narrativa é acompanhada por uma espécie
de mágica. No nordeste brasileiro, algumas destas narrativas são
chamadas de “histórias de trancoso,” uma espécie de causo pontuado de colocações mágicas, onde a linha que divide o que é verdade
do que é mentira é muito tênue. Em Sob o Sol, esses acontecimentos
mágicos pontuam a trama, contando a história de trapaças que fazem a vida virar do avesso.
A presença do Narrador possibilita que situações como nascimento e morte, amor e ódio, jogo e trapaça, as potências masculinas e femininas sejam alvos de juízos de valor por parte do espectador, cabendo a ele avaliar os atos praticados pelos protagonistas Jam
– um bastardo cujo destino é destruir seus irmãos numa guerra – e
Theo – um homem indeciso entre ação e não ação. Afinal, qual dos
dois irmãos é o verdadeiro trapaceiro?
Outro detalhe importante na concepção dramática de Sob o
Sol diz respeito à unidade de tempo. Aristóteles na Poética afirmava
que os dramaturgos gregos tendiam a confinar a ação a “uma revolução do Sol.” Neste sentido, o texto joga com outras possibilidades
narrativas, questionando as categorias da Lógica aristotélica e sua
relação de causa e efeito, intensificando o “prazer da descoberta e o
prazer da compreensão” inerentes à mimese.
Em suma, pode-se dizer que, na peça, o sol se põe antes mesmo de nascer, como se o transcurso do dia virasse do avesso e a noite engolisse a manhã “pois a luz, quanto mais ilumina, mais nos cega.”
* Apontamentos Dramatúrgicos: Peça apresentada em 13 de março de 1998, pelo
grupo Armazém Companhia de Teatro, de Londrina, sob a direção de Paulo de
Moraes.
Bibliografia usada:
SOUZA, Roberto Acízelo. Teoria da Literatura. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1987.
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SOARES, Angélica. Gêneros Literários. São Paulo: Ática, 1992.
MESQUITA, Samira Nahid de. O Enredo. 2ª ed. São Paulo: Ática , 1987.
LEITE, Lígia Chiappini Moraes. O Foco Narrativo. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1987.
Textos do poeta e dramaturgo Maurício Arruda Mendonça.
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Paula Andrea Marinho
Paula Andrea é natural de C. Procópio desde 1978,
onde cresceu e reside. No momento, trabalha como
secretária. Considera o ofício do escritor como sendo a arte de provocar emoções. É acadêmica do 2º
ano.
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Tenho tentado...
Paula Andrea Marinho

Tenho tentado absolver-me dos crimes que acontecem à minha volta. Sim, tenho tentado fechar os olhos e ver um Brasil corde-rosa, com uma vida decente a todos os patrícios e comida em todas mesas. Tenho tentado não perceber os inúmeros incêndios que
assolam a Floresta Amazônica. Tenho tentado não lembrar do índio
pataxó que morreu queimado e da juíza que absteve da responsabilidade penal seus assassinos. Sim, assassinos, porque mesmo uma
criança tem consciência das brincadeiras de mau gosto que faz. Porque mesmo uma criança, não incendiaria um ser humano propositadamente, ainda que fosse um mendigo. Acaso o fato de ser mendigo
exime a condição de ser humano?
Tenho procurado não olhar para as crianças das nossas ruas.
Causa-me tristeza olhar seus braços mirrados, seus olhos fundos e
sua voz esganiçada de fome. Viro o rosto. É simples. Para que ver a
miséria, se posso evitá-la?
Tenho evitado ler nos jornais o MST, sua luta pela terra e a
dos fazendeiros para dela conservarem-se donos. Li um dia. no
mesmo jornal, a resposta de um cacique à possível tentativa de
compra de sua terra. Como pode o homem comprar o que não poderá jamais possuir? Em quanto está avaliado o ar puro das florestas, o
orvalho das flores, o perfume da terra a espalhar-se, ao ser tocado
pelas gotas benévolas da chuva... Quanto vale o canto dos pássaros,
o vôo das aves, a alegria e a pureza de ser exatamente o que o Criador determinou?
Tenho tentado desviar meus pensamentos dos avanços da tecnologia genética. Como se pode conceber que em um país onde a
seca obriga homens a comer insetos, reproduzam-se seres humanos
de forma tão incomum? Por que não alimentar vidas humanas ao
invés de tentar reproduzi-las em laboratórios, vidas que serão cobaias para vir a um mundo que não tem estrutura psicológica para recebê-las?
Não sou retrógrada senhores, temo a Deus. E apenas Deus é
capaz de ressuscitar vida do nada absoluto. É estapafúrdia a idéia de
“criar” clones humanos, se já não o fizeram, quando a malária asso-
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la centenas no Norte do país. Quando a dengue se tornou epidemia.
Quando infecções hospitalares têm dizimado milhares.
Tenho tentado fechar os olhos e ver um Brasil cor-de-rosa.
Para que cultura, educação, saúde? São coisas banais, dispensáveis.
Temos o carnaval mais animado do mundo. Com nosso futebol,
principalmente em época de Copa do Mundo, afogamos nossas mágoas, graças à nossa queridíssima cerveja. Para que tristeza? Pensar
em PC Farias, Collor, ou no desastre do Palace II? Desde que nossas casas e edifícios não tenham sido feitos por Sérgio Naya e canalhas da mesma espécie, para que preocupação? Para que mudanças?
O que há de ruim na acomodação? É tão... cômodo. Para que questionar, lutar, buscar melhoras? Tenho comida na mesa, um plano de
saúde, meus filhos estudam nas melhores escolas. Para que preocupar-me com os desafortunados? Nasceram sem sorte, é minha justificativa. E com ela, como Pilatos, lavo minhas mãos e minha consciência e não sou a única.
Tenho tentado absolver-me dos crimes que acontecem à minha volta. E conseguirei, até o dia em que chegar à conclusão de
que não somos adversários, disputando um lugar ao sol. Somos cidadãos iguais, com os mesmos direitos. Todos precisamos de saúde,
educação, fraternidade, carinho e liberdade. E minha alma só poderá
descansar quando ao meu redor, como no mundo todo, não haja
uma só criança com sua voz esganiçada implorando por um pedaço
de pão. Velhinhos na fila dos hospitais morrendo sem atendimento.
A mortífera guerra dilacerando nossas famílias, nossos ideais, nosso
já famigerado desejo de paz. Homens matando homens pelo prazer
de matar. Inocentes morrendo pelo prazer de serem mortos. E então
não precisaremos fechar nossos olhos, porque seremos todos iguais,
irmãos, de mão dadas, lutando pacificamente pela liberdade, pela
igualdade e pela fé em mundo que não será cor-de-rosa, mas será o
melhor mundo que poderemos oferecer aos nossos filhos sem termos do que nos absolver.
Não nos enganemos porque poucos são os crimes maiores que
a omissão.
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Renato Cordeiro
Renato Cordeiro da Silva vive em Santa Mariana,
onde nasceu, em 1977. Além de sua paixão pela leitura, Drummond, Leminsky, Machado, Garcia Marques e Kafka, entre outros, é vocalista e compositor
numa banda de rock; considera-se um romântico. É
acadêmico do 4º ano.
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Puerpério
Renato Cordeiro
“Me disseram, porém,
que eu viesse aqui
pra pedir de romaria e prece
a paz nos desaventos...”
(“Romaria,” Renato Teixeira)

Paredes brancas e cheiro de desinfetante, álcool e éter enchiam a cabeça de imagens. Tantas histórias antigas; sonhos, olhares,
risos; tanta vida em cada suspiro e cada suspiro diferente do que o
antecedeu, do que o sucederá. Culpa. Medo. Saudade. Uma angústia
desesperada! Tudo triste e ele só com frio. Já era tarde, de repente
alguém gritou. Não pôde saber por quê. Se alguém perdesse um
braço, ou os sentidos...
Só se alguém nascesse corado, gordo, trazendo sorrisos e
cantigas de ninar, menino ou menina. Só se... Nossa!
Toda hora passava por ele um moribundo. Uma mulher trouxe
uma criança no colo. Um negro de camisa branca entrou distribuindo vermelho. Alguém disse que foi tiro. “Bangue-bangue” com a
polícia. Um menino tinha convulsões de cocaína. E ele, com frio e
medo. Com espasmos estomacais, náusea. Só sentindo vontade de
vomitar, mas, no hospital, nem de vomitar tinha coragem.
Sala de espera de hospital... Melhor seria sala de desespero!
Uma enfermeira trouxe alguns comprimidos e água. Calmante, vitamina, outro. O desesperado tirou um anti-ácido do bolso, pôs
no copo e tomou o coquetel. Pediu informação, explicações, notícias do parto da paciente: mandaram aguardar. O fisioterapeuta
aconselhou-o a voltar a fumar. Talvez acalmasse. Deu-lhe meio maço de Marlboro. Fumou-os.
Talvez, quem sabe, rezar...
Ajoelhou-se no chão da capela e, com uma fé de que não se
sabia capaz, fez uma oração que aprendera da boca da menina mais
linda do mundo. A mulher que sofria numa sala de parto.
Talvez estivesse alucinado, quase podia ouvir a voz grave do
médico, cheirando a cal, dando explicações sobre a gravidez. “Coisa
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séria. Grave. Vai ser tumultuada. Acompanhamento.” Não importa,
era o filho tão esperado que vinha.
Tantas noites sonharam com a criança. Fizeram tanto amor e
esperança. Demoraram a engravidar. Quando aconteceu, Santo
Deus, foi uma festa! Planos e planos. Foi montado o mais bonito
quarto de bebê do universo. Berço, voador, mamadeira, fraldas e
fraldas e fraldas e calças plásticas e mijõezinhos e pagãozinhos e
sapatinhos... e sonhos e risos. Ah!
Música, Maestro! Alegretto com vivace! Agora haveria festa e
dança, mesmo que...
Houve um clarão, começou a chover e a ventar. Aos poucos
foi voltando à sua mente a idéia do hospital. Sentiu-se ainda mais
só, com mais frio e mais medo. Sentiu um quê de Deus flutuando no
ar, com incenso, círio e música.
Requiem, Maestro. Pianissimo legatto, ma non troppo.
Pensou na Bíblia: “Crescei e multiplicai-vos.” “Tu és pó e ao
pó...” Tão triste...
Cantou dentro de si, com vergonha de ninguém, uma canção
antiga que falava assim: “No hospital, / na sala de cirurgia / pela vidraça eu via / você sofrendo a sorrir,/ vi seu sorriso / aos poucos se
desfazendo / então vi você morrendo / sem poder me despedir.”
Pensou na pequenina e chorou. Muito.
Chorando, saiu andando pelos corredores, escancarando as
portas, vasculhando quartos, sentindo uma piedade mortal do mundo, tão triste e, de si, tão impotente. Queria esmurrar alguém.
Quem? Xingar. Pedir ajuda. Colo. Queria sua mulher e sua mãe.
Sua vida de “Era uma vez...” a “e foram felizes para sempre.” Pra
sempre em seus braços sua pequenina, linda sorrindo e se aconchegando como uma gata em seu peito... Passando os dedos finos em
sua nuca e tocando o lábio em sua vida árida...
–Seu R. Acalme-se! Por favor! – A enfermeira fez-se séria e
apreensiva. – Está tudo acabado. Sua mulher... Bem, sua mulher foi
a... a heroína da noite. Já está no quarto e vai ficar desacordada
por algum tempo, mas, no mais... Meus parabéns, papai! É um meninão.
Música! Música, Maestro! Alegro com descompostura!
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E já transbordando de angústia e desespero, tombou, com um
enfarto.
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Alguma Poesia para Fim das Elegias em Mim
Manhã chuvosa em olhos úmidos
Da caneta escorrem lágrimas
Máquinas e homens lúcidos
distribuem bons dias ácidos
na básica vida cínica
(em algum lugar, alguém reclama
ou xinga ou cala,
em algum lugar algum desejo
e uma menina linda
prepara e guarda
para mim o melhor beijo)
Eu trovejo, relampejo e me inundo
de saudade-riso ao quadrado, ao triângulo
e me imagino no futuro
escrevendo, não elegias, epitalâmios
Renato Cordeiro
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Poema para o Vitinho quando ele for Antônio Vítor
Quando amanheci, eu era nu
sem culpa, sem pudor
Havia a lembrança de ter sido uma barriga
a fome e sono sem encontro
a saudade do silêncio
e o alívio do escuro
Eu falava a língua sensível
ria e chorava
comia e respirava,
bebia e processava o imprescindível
e não aspirava a coisa alguma
Não havia céu ou expiações
havia a luz do dia
e as dores do dia
e não havia mal e bem
Havia eu, ali, despudoradamente tranqüilo
Então eu fui vestido e imolado
Chamaram-me a mim de barulho
eu que era alguém
Fizeram-me gente (eu não sabia o que era gente, eu achava
que gente era pai e mãe que riem e fazem caretas)
deram-me medos e culpas (me apresentaram aos fantasmas, ao escuro extremo e ao Demônio)
deram-me juízos, desejos, deveres e trabalho (me apresentaram ao pecado)
deram-me um estado e um número de ser
amarraram minhas mãos e meus pés
prenderam-me ao chão
taparam meus olhos e meus ouvidos
pediram silêncio
e não cantaram para eu dormir
(essa noite eu sonhei que entardecia
como essa gente fria
que escorre pelos dias
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esquecidos que na vida
além do viver há o sorrir)
Avisaram-me que eu não deveria sorrir sem pudor
se quisesse ser gente grande do lado do bem
Aí, na maior cara de pau, eu rachei o bico.
Parecia bobo!
Renato Cordeiro
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Um homem nu assistindo ao pôr-do-sol
Renato Cordeiro
“No caixão o puseram
de rosto descoberto
e na terra então choveram
muitas lágrimas de amor...”
(Hamlet, William Shakespeare)

Acordou antes do dia, como nunca havia feito. Ainda estava
escuro quando beijou o espaço vago ao seu lado na cama e foi para
o banheiro. Urinou no bidê, não tomou banho e também não escovou os dentes. Ligou a TV em uma emissora ainda fora do ar e foi
ouvir U2 no último volume. Ao invés de pão, comeu torresmo. No
lugar do café, tomou cerveja. Acendeu um cigarro de cravo e um de
banana e fumou ambos. Si-mul-ta-nea-men-te.
Sentiu frio e vestiu um terno xadrez que herdara do pai. Calçou meias pretas e sandálias cearenses. Abriu todas as portas e janelas para que a casa sorrisse com o sol. Lembrou-se de uma piada e,
por falta de quem a ouvisse, contou-a para o cachorro.
– Tinha dois mercados voando e aí um falou pro outro rá-rá
“peraí mercado não – rá-rá – voa” rá-rá e caiu aí o outro falou ré-ré
“é que eu sou o supermercado” ré-rá-ro-ri-ré-rá.
Lembrou uma canção e assobiou. Quis rir, riu. Sentiu vontade
de chorar, chorou. Subiu em cima da mesa e pulou sobre a cama.
Removeu a mesa-de-centro do centro da sala, deitou-se em
seu lugar no tapete e ficou olhando a lâmpada acesa para ver bolinhas coloridas na parede. Leu Drummond, Kafka, Quino, Leminski,
a Bíblia, a Constituição, X-men, o manual do som, a bula do remédio para convulsão, o modo de usar do xampu, a composição do
caldo Knorr e descobriu que o engenheiro Pedro Luiz Passo era o
químico responsável pela Q-Boa, que é fabricada na Rua Santo Antônio, 174, em São Caetano do Sul, em São Paulo.
Subiu no telhado munido de um binóculo e descobriu que a
vizinha estava de dieta; que o filho da vizinha dormia de baby-doll;
que o homem da esquina dizia coisas ao ouvido da empregada e que
ela ria; que a menina que morava na casa azul gostava de tomar banho-de-sol brincando de Eva e que o menino que trabalhava na ofi-
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cina gostava de olhá-la por cima do muro.
Pensou nas antigas namoradas, já mortas ou casadas, rezou e
xingou. Ligou para as últimas cinco grandes paixões de sua vida.
Todas desligaram o telefone em sua cara. Ligou de novo e a história
repetiu-se. Ligou para a Hora e ficou 45 minutos de papo com a voz
gravada – Mentira!... Duvido. Jura?... Nossa! Como o tempo voa,
né?! – Ligou para a pizzaria, pediu uma pizza de banana com atum,
chocolate, repolho, presunto, muzzarela, mortadela, maionese, cenoura, couve, carne moída, lingüiça toscana, calabreza, mista e pura, farinha de milho, doce-de-leite, pó de guaraná e de serra, tampinha de Coca light e detergente. A pizza não veio, então comeu a almofada-de-canto com Sazon e catchup.
Lembrou-se de uma por quem nutriu um sentimento que não
foi capaz de precisar qual fosse. Lembrou-se de que ela se agasalhava em seus braços, ria em sua boca, fizera-se mulher em seus
flancos e fora feliz. Lembrou-se de que um dia ela se cansara e partira, levando uns vestidos, umas calcinhas, um J. G. de Araújo Jorge
e o sorriso dele.
Chorou.
Às seis horas da tarde, já cansado do dia, foi comprar amendoim. Na farmácia não tinha, então comprou aspirina, sonrisal, lacto-purga, polaramine, gardenal, diazepan e foi para a praça. Sentouse em um banco junto à grama e ficou lá, prostrado, nu, comendo
comprimidos, assistindo ao pôr-do-sol.
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Ricardo Artes
Ricardo Alexandre Balbino nasceu em 1976, em
Cornélio Procópio, onde reside. Participou do programa Trilha do Bicho, em 1997, obtendo o 1o lugar
na eliminatória regional, em Londrina, e o 2o lugar
no Estado com a peça 2020 O Ano em Que Tudo Se
Acabou. Teve poesia publicada no livro Poesia na
Escola. É professor de musicalização infantil e estudante de Violão Clássico. Acadêmico do 1º ano.
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Procurei e encontrei
Como ansiava tua chegada
Procurei-te nos lugares mais estranhos
Tão certo não iria te encontrar
Todos de ti falavam por onde passei
Do quão bem fizeras às pessoas
De tantas vidas que sopraras de volta
A essência do amor
Em minha alma sempre sua fragrância,
Inebriava-me de saudade
Quantas noites de sonhos, belos momentos
Onde só tu eras minha inspiração
Hoje te encontrei, nem tão longe
Nem tão perto, te encontrei num grande amor
Como ansiava tua chegada
Nunca mais te deixarei partir
E em mim ficar a saudade,
Minha querida felicidade
Ricardo Artes
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Portanto, Mãe, Obrigado
Mãe, na presença constante
da infinitude do teu amor
eu, teu filho, me acalento,
pois em teu ventre encontrei
o meu primeiro abrigo
e em teus braços recebi
o primeiro afago
Tu, mãe, me inspiras
a pureza mais bela;
a de amar e ser amado
Em tua simplicidade
me ensinaste a complexidade
de meus primeiros passos
e em minhas quedas
estendeste a tua mão
para que eu pudesse me levantar
e continuar a caminhar
Palavras de agradecimento
se desvanecem em meus pensamentos
Portanto, mãe, obrigado
Ricardo Artes
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Rosana
Rosana Cristina Giolo nasceu em 1975, em Abatiá,
onde mora e leciona para crianças. Preocupa-se muito com sua formação, preparando-se para a vida profissional. É acadêmica do 4º ano.
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Lembranças
Hoje penso em você a cada minuto,
Não consigo esquecê-lo.
Você está tão distante...
Só restaram-me lembranças
Lembranças de um amor que se foi
E que nunca vou esquecer.
Talvez nunca voltará,
Talvez você nem se lembre mais de mim
Queria poder abraçá-lo neste instante,
Pois seu abraço me aquece.
Sem você sinto tanto frio...
Queria poder beijá-lo neste momento,
Pois seu beijo faz-me esquecer de tudo e de todos.
Sem você, esqueço-me de esquecê-lo
Rosana
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Seli Lopes Príncipe
Nascida em Ibaiti, em 1970, passou a infãncia na cidade de Bandeirantes, onde trabalha e mora atualmente. Sua obra mais importante não é literária, é a
filha Patrícia, que ocupa todo seu tempo livre, quando não está trabalhando ou estudando. Seli é acadêmica do 1º ano.
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Talento
Seli Lopes Príncipe

Foram sete meses de procura, 1500 testes e nada de concreto.
Na lanchonete de um aeroporto em São Paulo, eis que, de repente, como num toque de mágica, encontra-se o tão procurado.
Válter Salles Júnior procurava, desesperadamente, um menino
para participar de seu filme, mas não bastava ser apenas ator, ele teria que ser especial, porém, ele jamais imaginou que o encontraria
de uma maneira tão simples.
Na lanchonete do aeroporto, um menino engraxate aproximase e pede um trocado; Válter não lhe dá, mas paga-lhe um lanche.
Percebe ali, o artista que procura.
Central do Brasil, filme premiado no Festival de Berlim com
o Urso de Ouro, teve como um de seus atores principais, Vinícius
de Oliveira, onze anos, menino de rua e engraxate; talento descoberto no meio da pobreza e da simplicidade de um criança, ou um préadolescente, como ele próprio se define.
Portanto, percebemos que, se uma chance ou incentivo for dado, pode-se transformar, como nesse caso, uma criança ou futuro
marginal em uma pessoa adulta, produtiva, realizada e feliz.
Afinal, uma grande nação se faz a partir do incentivo dado na
formação dos cidadãos que irão defender e enaltecer o nome dessa
Pátria.
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Silvana Mariza Vitoria Lima
Elizabeth Daros
Ana Cristina Roda Buono,
Eliane Segatti Rios Registro e
Luciana Buono
(texto do grupo)
Acadêmicas do 3º ano.
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Amor de mãe
Ai que saudades que tenho de ti
Tu fostes a responsável pela minha existência
Por apresentar-me o amor materno
Mas a verdade é como a flor que desabrocha
Um desabrochar feito num desabafo.
E então, tu acabas de me ensinar a tristeza
Quem diria que a tristeza pode surgir de uma paixão?
E a paixão é mais do que fogo
É um fogo que queima,
É um fogo que arrasa,
Deixando tristeza, saudade
Sentimentos que me fazem lembrar de ti.
Amor de mãe?
Paixão de mãe?
O que parece ser mais poderoso?
Qual sentimento permanecerá?
Paixão? –Não tem idade
Tristeza? –Também tem sua beleza!
Saudades! Me perseguirá por toda eternidade.
Silvana, Elizabeth, Ana, Eliane e Luciana
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Sirlene Madalena Barros
Sirlene Madalena Barros Oliveira nasceu em Jaguariaíva em 1971, mas cresceu numa fazenda em Arapoti. Já trabalhou nas áreas de Recursos Humanos e
de Serviço Social. Atualmente, reside em Assaí.
Considera a poesia como a forma mais natural de retratar os sentimentos humanos. É acadêmica do 3º
ano.
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O Amor
O amor é algo que se sente
no
inconsciente.
Um gosto ardente que queima
O peito da gente.
Quando bem sucedido
O amor prospera e frutifica
Multiplicando-se em palavras e gestos benfazejos
O amor é arte, só sabe amar quem o entende
Para muitos é escuro e cega, mas para muitos outros mais
claro como água límpida de um riacho.
O amor é força que emerge de dentro do nosso ser,
E nos dá força para enfrentarmos a vida
Mesmo na despedida.
Sirlene Madalena Barros
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Tatielly Storel
Nasceu em Cornélio Procópio, tendo passado parte
de sua infância em Santa Amélia, retornando posteriormente para a cidade natal, onde vive atualmente.
Considera que a arte literária permite a expressão de
seus sentimentos sem revelar seus “segredos”. É
acadêmica do 2º ano.
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O Que Mais Podem Me Ensinar?
Tatielly

Meus pais escolheram os primeiros brinquedos com os quais
eu deveria brincar; meus professores optaram pelos livros que eu
iria usar na escola, ensinando-me como deveria estudar. Tudo o que
sei foi influenciado pelas pessoas à minha volta, desde andar até
pensar.
Só tenho idéias a partir daquilo que conheço e, se conheço, é
porque alguém me mostrou. E principalmente porque alguém me falou o que é ter idéias e me ensinou a tê-las. Não foi difícil, pois já
haviam me ensinado a entender. Tudo o que sei devo a alguém, tudo
o que sou, sou porque alguém me ensinou a ser.
Disseram-me que tenho que escolher um governante para meu
país, meu Estado, minha cidade. “Escolha aquele que a sua consciência eleger como o melhor!”. Então, devo agir de acordo com minha consciência, que é formada por uma série de preceitos, um conjunto de regras de conduta moral. Quem me ensinou esses preceitos? Quem é que está escolhendo, então?
Faço muitas coisas, sem ao menos saber por que as faço, mas
continuo fazendo, sem questionar. Faço, porque quero. Alguém me
ensinou a querê-las sem saber o porquê. Tenho liberdade, posso não
fazê-las se quiser. Mas, acho melhor não querer.
Não me lembro qual foi a última coisa que me ensinaram, mas
sei bem qual foi a primeira: minha primeira lição foi que eu só poderia saber aquilo que me fosse ensinado, nada mais.
É engraçado: ensinam-me a pensar, a agir, a fazer, a ser, a
querer, tudo da maneira como querem e, então, ensinam-me a acreditar. E em tudo o que me dizem, eu acredito. Dizem-me que sou feliz, e eu sou, dizem que tenho liberdade, e eu acredito...
Acho que, quando cometo uma falta qualquer, quem deveria
pagar e se lamentar por ela deveriam ser aqueles que me ensinaram
a errar. Aprendi muito bem a lição de atribuir a culpa de meus problemas e defeitos aos outros, ser covarde. Não seria isso mais justo?
Aprendi a ser justo segundo o critério de justiça adotado por eles.
Em contrapartida, os meus trunfos seriam só meus. Ensinaram-me a
ser egoísta.
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Embora tenham me ensinado muitas coisas, sei muito pouco
perto do que o mundo aprendeu, e não sei nada que eu mesma tenha
descoberto sem ter aprendido antes, com alguém. Não sei nada por
mim mesma.
Na verdade, só o que sei por mim mesma é que... assim, quero
dizer... ah!... Uma coisa que eu não sei o que é e nem consigo explicar... porque ninguém me ensinou ainda...
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A Razão me tira os sentidos
A Razão me tira os sentidos
Ao pensar que ao viver além
De minha própria natureza
Posso perder tempos vividos
Então sofrer por ver-me sem
Vestígios vis de vã beleza.
Se minhas horas me ajudassem
A socorrer esses feridos
Desses batalhões de defesa
Que, se nessa guerra lutassem,
Extinguiriam a pureza
E fariam mais inimigos.
Já nos perdemos na riqueza
Ilusão, sonhos enfadados.
Nosso viver tornou-se nuvem
Que cega e vence com destreza
O vigor que já é ferrugem
De corpo e alma entrelaçados.
Tatielly
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Canção da Eterna Busca
Meu canto, canto em triste canção
Meu corpo luta à total exaustão
Se meu destino marcou-me a sofrer
Se só a desgraça eu hei de colher
O choro, choro longe da multidão
Meu grito, clama direito, poder
Meu próprio lamento me faz padecer
Se os sonhos da vida eu planto em vão
Se nem neles colho dedicação
O meu desejo é o eterno querer
Na vida, vivo um profundo pesar
A força em brisa a me empurrar
Nas costas o peso da futilidade
A dúvida mórbida, a ambigüidade
Fraqueza triste que não ouso contar
Mas se meus sonhos desejam verdade
Se no futuro minha identidade
For premiada pelo meu incessante chorar
Um leve apelo a todos quero deixar:
Não é pranto, é busca, a felicidade.
Tatielly
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O “ser” entre aspas
Tatielly

“Ser ou não ser...” . Todos já ouviram falar, poucos se fazem a
mesma pergunta. Coloquemos essa dúvida hoje, no Brasil e no
mundo e analisemos alguns pontos. O que é “ser”, ou o que é “não
ser”? Quem é e quem não é? Talvez o Fernando Henrique, o Ronaldinho, a Vera Fischer e o Bill Clinton “sejam” e eu “não seja”. Ou
Rousseau, Galileu, Einstein e Princesa Diana “sejam” e você “não
seja”. Perceba: quem não conhece a história da Chapeuzinho Vermelho, e quem conhece a sua? Temos que nos conformar “não somos” e Chapeuzinho Vermelho , os Três Porquinhos, a Branca de
Neve e os Sete Anões “são”.
A verdade é que desta vez Shakespeare se equivocou: “ser ou
não ser” não é questão alguma. Não nos dias de hoje. Talvez “fosse” na sua época. Ou “ser” e “não ser” poderiam significar outra
coisa para ele. Quem sou eu ou você para julgá-lo? Shakespeare “é”
e nós não. Mas como não sou, não julgo, apenas questiono: Qual é a
distância entre “ser” e “não ser”? Será a mesma distância que há entre o céu e a Terra? Tão maior do que julga a nossa vã filosofia?
Não pretendo me colocar ao lado dos grandes filósofos da história tentando definir ser e não ser, nem tento estudar as causas da
existência (até gostaria de não me preocupar com isso, mas...) apenas gostaria de saber qual é a distância entre mim e eles (e não me
refiro ao tempo, nem à época), se não for muita ousadia de alguém
que “não é”. Muitos podem achar que é. Afinal aqueles que “são”, o
são por terem feito algo significativo para uma sociedade ou para o
mundo (de bom ou de ruim), ou porque demonstraram qualidades
ou defeitos que não poderiam passar despercebidos. Tá! Mas e Chapeuzinho Vermelho? Ela nem existe... não fez nada de extraordinário ( se não fosse o caçador ela também tinha sido devorada pelo
Lobo Mau). Pode ser que ela seja um daqueles casos de sorte inata
(se é que sorte existe!), um caso em que a criação vale mais do que
o criador (quem sabe quem escreveu a história?).
Críticas a parte, não que eu quisesse “ser”, mas “não ser”
simplesmente não me basta, como não basta a ninguém (alguns
apenas de conformam). O ser humano tem a sua ambição pessoal.
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Se ao menos houvesse um “meio termo”, quero dizer, um “meio
ser”. Se serve de consolo, vale dizer que todos os que hoje “são”,
um dia “não eram”, assim como nós, e pode ser que venhamos a
“ser”. Alguns dizem que isso depende de nós, outros acham que
não, pensam que, se tiver que “ser”, será, se tiver que “não ser”, não
será. Concorde quem quiser, quem não quiser, prove o contrário se
quiser. Mas se a questão é se eu concordo, daí já é outra história...
Chapeuzinho Vermelho já é um pouco demais...
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Ontem, Sonho, Amanhã...
Distante do tempo
Alheio ao alento
Um sonho ou tormento
Que paira atento
Do lado de fora
Passadas as horas
Diverso ao agora
Se esconde no vento
Verdade ou mentira
Real devaneio
Sentidos aflitos
Clamor dum anseio
Se é sonho ou se é vida
São marcas passadas,
desejos da estrada
onde se quer chegar.
Tatielly
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Lança, Sangue, Dor
Se a lança que te fere o peito
é a mesma que me salva a vida,
Se o sangue que te suja a alma
é o mesmo que me lava a honra,
Se a dor que te tira os sentidos
é a mesma que anestesia minhas fraquezas.
A mesma arma que fere, salva,
A mesma substância que suja, lava,
A mesma sensação que enfraquece, fortifica.
A lança, o sangue, a dor...
Algozes ou mártires
Cujas vítimas
ora agradecem ora amaldiçoam.
Piedosos apelos ou glamorosas honras
ecoam no céu estampado
que assiste à vida e à morte
à salvação é a extinção total
através de homens, mulheres
E de lanças, sangue e dor.
Tatielly Storel
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