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APRESENTAÇÃO
Os textos deste livro foram produzidos pelos acadêmicos do 1º
ano do Curso de Pedagogia, durante este ano de 2007, como parte das
atividades práticas da disciplina de Leitura e Produção de Texto.
Os jovens de hoje têm dificuldade no manejo da nossa língua,
porque, com raras exceções, não desenvolveram o hábito da leitura,
substituída pelos atrativos tecnológicos, principalmente a televisão e a
internet. Neste cenário preocupante, cabe à escola a tarefa de despertar
nos nossos alunos o gosto pela leitura e pela escrita, pois não se pode
entender cidadania plena sem o domínio da linguagem. Pode-se afirmar, sem medo de erro, que a uma linguagem pobre corresponde sempre uma intelectualidade também pobre. O leitor competente será um
bom manipulador de palavras e sua trajetória, tanto social quanto profissional, será certamente mais bem sucedida do que a daquele que não
tem as habilidades lingüísticas necessárias a essa ascensão.
Foi com esse objetivo que levamos nossos alunos a este exercício de escritura. A leitura de vários textos dos nossos melhores cronistas estimulou-os a criar os seus próprios. Temos a certeza de que a
experiência de escrever despertou neles o interesse pela linguagem. E
este é, sem dúvida, um ótimo começo!
O público alvo deste livro são os estudantes do Ensino Fundamental – 5ª a 8ª séries. Para isso, todas as escolas que mantêm esse
nível de ensino receberão alguns exemplares de Recortes da Vida como
doação para suas bibliotecas. Esperamos que sejam lidos e apreciados
pelos jovens leitores.
Cornélio Procópio, 11 de outubro de 2007.
Elvira Ferreira de Sá
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BOA CAUSA? QUE NADA!

Ilustração: Amanda R. Sanches Campos
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Era mais uma semana daquelas de promoção na loja de brinquedos da Dona Néia. Muitos pais foram verificar os preços. Realmente
tentadores! Descontos no pagamento à vista e também boas condições
no crediário. Mas, claro, vendas no crediário só mediante consulta ao
SCPC, afinal, o comerciante não pode se arriscar.
Em meio à multidão, uma funcionária comentou com a patroa:
– Apesar da loja cheia, as vendas não estão muito boas. As pessoas só olham, olham e dizem sempre a mesma coisa: “Só estou dando
uma olhadinha!”
Algum tempo depois dessa semana de promoção, num domingo
de manhã, um homem procurou Dona Néia em sua casa, que ficava nos
fundos da loja. Queria que ela lhe vendesse uma boneca, pois sua filhinha queria tanto esse brinquedo que estava até doente.
– Que droga! Em pleno domingo! Enfim, é por uma boa causa –
resmungou consigo mesma.
Abriu a loja e atendeu o senhor, que escolheu a boneca mais cara que lá havia.
– Pela descrição da minha filhinha, é exatamente esta que ela
quer, mas preciso que a senhora me permita pagar no próximo mês,
porque neste tive muitas despesas inesperadas. A senhora concorda?
– Fazer o quê! É por uma boa causa – respondeu não muito satisfeita.
E lá se foi ele com a boneca para a filhinha doente.
Passou-se um mês e o senhor não veio pagar o que devia, como
havia combinado. Não apareceu sequer para dar uma satisfação. E assim se passaram mais três meses.
Certo dia, Dona Néia resolveu mandar uma cartinha para “lembrá-lo” do combinado, mas ele não foi encontrado em casa, e lá se foram mais dois meses.
Com o passar desse tempo todo, o lucro da comerciante já havia
se tornado prejuízo, mas ela não desistiu e continuou a mandar cartinhas para a casa do homem.
Como não conseguia encontrá-lo nunca em sua residência, decidiu encaminhar a carta lacrada para a firma em que ele dissera trabalhar, e ainda pediu que fosse entregue em mãos. Assim foi feito.
Passados três meses, apareceu um oficial de justiça na loja:
– Por favor, Dona Néia está? – perguntou à funcionária, que
deixou a vitrine que estava arrumando e foi correndo chamar a patroa.
9

Esta chegou em seguida.
– Sou eu a proprietária. O que o senhor deseja?
– A senhora está sendo processada por danos morais e falta de
ética profissional.
– Mas eu não fiz nada! Ou fiz?
– A senhora cobrou um cidadão em seu horário de trabalho e o
fez sentir-se constrangido diante dos colegas – e mencionou o nome do
homem que havia comprado a boneca.
– O quê? Mas como eu poderia cobrá-lo, se não o encontrava
em casa nunca?
– Como a senhora iria cobrá-lo não sei e também não cabe a
mim responder. Só posso deixá-la ciente do que dizem as leis: o devedor só pode receber cobranças em sua residência, de segunda a sexta, e
ainda mais: apenas em horário comercial. É lei... é lei!
Fernanda Regina Paitl Aquino, Karina Riego
e Natália Cristina de Oliveira

10

CARTA A UMA AMIGA

Ilustração: Bruna Brant dos Santos

11

Querida Júlia:
Faz muito tempo que não lhe escrevo, as notícias antigas já foram superadas pelas novidades. Tenho trabalhado muito, por isso não
lhe escrevi antes. Voltei a estudar e a namorar o Romeu. Foi mágico o
dia em que reatamos, depois de dois anos separados. Eu estava em casa,
no meu quarto, pensativa. De repente, a porta foi se abrindo e lá estava
ele, parado, segurando um ramalhete de rosas vermelhas e me olhando
com aqueles lindos olhos verdes. Fiquei furiosa: – O que você faz aqui?
perguntei. Ele continuou ali sem dizer uma só palavra, mas algo havia
mudado, agora ele chorava e em meio aos soluços disse que me amava,
sofria por ter-me magoado, sentia muito minha falta, que nunca desistiria de mim e estava disposto a lutar por meu amor e me reconquistar
novamente. Minha amiga, como fiquei feliz com o que ouvi! Você não
faz idéia de como me senti! Meu coração disparou, já não sentia mais o
chão, minha felicidade era imensa. Mas você me conhece, sabe o quanto sou desconfiada. Afinal, da última vez sofri muito! Para falar a verdade, a dúvida me assaltou naquele momento: será que realmente queria tê-lo de novo ao meu lado, depois de tudo o que me fez passar ?
Romeu, ainda em lágrimas – para minha surpresa, pois ele sempre dizia que homem não chora – repetia incessantemente que havia
mudado, e então me pediu em casamento. Na hora, confesso que levei
um choque, nunca pensei que fosse possível saírem de sua boca tais palavras. Você se lembra de como ele era! Dizia que nunca se casaria, estava fora de seus planos ter filhos e que viveria sempre na boemia.
Deus sabe o quanto rezei e esperei para que isto acontecesse.
Naquele momento, todos os meus sentimentos afloraram em
meu peito e eu percebi o quanto o amava, mesmo dizendo-me após cada briga que não queria mais vê-lo, pois odiava quando tinha tais atitudes. Por isso, a reação quando deparei com ele parado na porta do meu
quarto. Para mim tudo estava terminado e os meus desejos já eram outros, estava decidida a esquecê-lo. Amiga, não posso lhe afirmar se ele
verdadeiramente mudou. Isso só o tempo dirá. Mas sei que estou irremediavelmente condenada a viver prisioneira deste amor.
No dia seguinte começamos os preparativos para o casamento,
nem sabia por onde começar. Afinal, nunca casei! Resolvi tratar primeiro do vestido, depois escolher o local da festa. A ajuda da minha mãe
está sendo muito valiosa e a sua empolgação é visível. Ela acompanhou
sempre todo o meu sofrimento e meu anseio por um belo casamento na
12

igreja com tudo a que tenho direito.
Num dia destes, estava procurando músicos para a cerimônia e
para a festa e você nem imagina quem eu encontrei tocando violino em
uma das bandas: o Fábio, aquele nosso amigo do colégio. Claro que eu
o contratei! Já encomendei também os arranjos de flores, que foram escolhidos por mim e pelo Romeu. Optamos por rosas brancas e vermelhas: as brancas, porque simbolizam a paz – e é o que desejamos em
nossa união – e as vermelhas, porque representam bem a intensidade do
nosso amor.
Enfim, estou lhe contando tudo isto, para convidar você e o Pedro como nossos padrinhos. Quero muito que vocês compartilhem nossa felicidade. Conto com a sua resposta dentro de poucos dias, pois o
casamento acontecerá no dia 22 de dezembro deste ano. Segue anexo o
convite.
Beijos
Sua amiga Julieta

Carlos Roberto dos Santos João Xavier da Silva
Dinorá Terezinha dos Santos Clarice Fátima da Silva
Convidam para a cerimônia religiosa do casamento de seus filhos
Julieta dos Santos e
Romeu da Silva
a realizar-se às vinte horas do dia vinte e dois de dezembro de dois
mil e sete,,na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
Rua Benjamim Constant,, 520, Centro,
Cornélio Procópio, PR.
Rua das Rosas,, 240
Rua dos Cravos,, 120
Após a cerimônia, os noivos convidam para um jantar no Country
Club , na Rua João Paulo Pedroso,, 100, Centro
Fabiana Angélica de Oliveira, Fabiana Gabelini
e Jaqueline Brant dos Santos
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A CARTA

Ilustração: Karla Tatiany de Abreu
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Eram apenas oito horas da manhã e uma idéia fixa já lhe roubava a paz do dia todo.
– Eu preciso escrever uma carta! – repetia, tomada de uma convicção tão firme que ela própria estranhava.
– Como poderei começá-la? Bom, talvez... Não! Muito formal.
E se... Não! Muito íntimo.
E assim, entre dúvidas sobre quais seriam as palavras certas e a
insegurança de acabar sendo mal interpretada, começou a redigir o texto que tanto a inquietava:
“É difícil para mim encontrar as palavras certas que, de uma
maneira bem simples, digam sem rodeios tudo o que sinto e não consigo verbalizar. É uma coisa no estômago, muito estranha, como se pulsasse, entende? Vai e volta, não é constante. Isso perturba minhas noites, que muitas vezes, são passadas em claro, sem falar nos dias que são
profundamente angustiantes. Contei às minhas amigas todo esse sofrimento que tanto tem me atormentado e elas me aconselharam a procurá-lo e a dizer tudo isto, mas, como viu, foi um fracasso! Não soube dizer com clareza o que se passa dentro de mim, porque quando o vi fui
tomada por um pavor tão intenso, que me roubou até o raciocínio. Foi
então que resolvi escrever esta carta para lhe relatar esses sintomas e
perguntar, mesmo com um enorme medo da resposta:
– Doutor, será que eu tenho úlcera?”
Karla Tatiany de Abreu
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COMÉDIA DA VIDA (NA) PRIVADA

Ilustração: Lauro Suzuki
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Era uma manhã de segunda-feira. Acordei cedo, como de costume, fiz minha higiene pessoal, me arrumei e saí para o Colégio onde
dou aulas num curso preparatório para o vestibular.
O tema da aula era: “O Gênero Dramático”. Os alunos mostravam-se bastante entusiasmados, pois era início de ano e todos estavam
atentos ao que os professores iriam ensinar.
Nessa escola, por serem as turmas muito numerosas, os professores precisam utilizar microfones sem fio. Naquele dia, como sempre,
peguei o meu e me dirigi à sala, onde os alunos já me aguardavam.
Comecei a aula no maior entusiasmo. Os estudantes ouviam
atentamente cada palavra que eu pronunciava. Enfim, tudo corria bem,
até o momento em que senti a primeira reviravolta no meu estômago.
Parei, respirei fundo e tentei continuar a aula, mas as contrações persistiam e agora não só no estômago, mas principalmente no intestino. Por
um momento, pensei que não fosse nada muito urgente, entretanto, a
cada movimento meu o desconforto aumentava. Foi então que resolvi
dar um jeito naquela situação: pedi licença aos alunos e fui ao banheiro.
Tudo teria corrido normalmente, se não tivesse acontecido um
pequeno problema: na pressa de me livrar logo daquele constrangimento, acabei me esquecendo de retirar o microfone, que estava preso na
gola da blusa, e assim todos os sons que eu emitia no banheiro ecoavam
na minha sala de aula. Imaginem o escândalo! Os gemidos e sussurros
foram ouvidos por todos os alunos. Eu, na maior ingenuidade, voltei
para a classe. Estranhei as gargalhadas e brincadeiras que o pessoal fazia, mas logo soube o motivo: um dos alunos, muito discreto, chamoume até sua carteira e lembrou-me de que eu deveria ter deixado o microfone desligado enquanto estivera ausente.
Tentei me refazer da vergonha e manter a postura, mas a verdade é que, a partir daquele dia, não fui mais a mesma. O vexame logo se
espalhou pelo colégio todo e fiquei mais conhecida do que já era, não
por ser uma professora competente, como gostaria que fosse, e sim pela
aula mais bem ilustrada que já tiveram: a tragédia, a comédia, a tragicomédia e a farsa se misturaram, fazendo com que os alunos compreendessem com clareza o conteúdo trabalhado.
Adriana de Fátima Santos e Aline Ingrid de Siqueira Valério
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UMA COROA PARA UM REI

Ilustração: Leonardo da Vinci
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Esta crônica é baseada em uma história contada por um médico
que conheci na época em que eu trabalhava num hospital.
Ela é engraçada, fala da nossa fisiologia e também nos leva a refletir sobre várias situações da nossa vida. Vamos a ela:
Nosso corpo é formado por órgãos que trabalham associados e
em harmonia.
E não é que um dia eles entraram em conflito? Como em toda
sociedade, um se achava mais importante que o outro. Durante uma
acalorada discussão, chegaram à conclusão de que deviam fazer uma
eleição. O que tivesse uma boa argumentação e fizesse a melhor campanha seria o rei do corpo.
O ânus, nosso órgão excretor, o popular “fiofó” como é chamado, ouvindo a conversa, também se apresentou para lançar sua candidatura. Imaginem a reação do cérebro, coração, fígado, pulmões, rins e intestino! Foi só gargalhada. Entre risos e zombarias, alguém lhe perguntou:
– Quem você pensa que é? Ponha-se no seu lugar, que, aliás, é
bem abaixo de nós. Além disso, não passa de um fedorento.
– Engano de vocês. Meu lugar é no centro do corpo, entre a cabeça, tronco e membros, bem no meio das nádegas. E o meu trabalho é
essencial!
Mas, não houve acordo. Expulsaram o pobre sem dó nem piedade.
Porém ele tinha consciência da sua importância no organismo
de qualquer indivíduo e resolveu se fazer respeitar, simplesmente entrando em greve.
Após a primeira semana, o intestino percebeu que algo não ia
bem: sentia-se desconfortável, já não conseguia desempenhar sua função de todos os dias. Depois de duas semanas, o fígado, o estômago e
os rins começaram a entrar em atrito e a disputar espaço, cada um
achando que o outro o estava apertando.
Antes de completar a quarta semana, os pulmões reclamavam de
falta de ar e o coração se justificava, dizendo que não estava conseguindo bombear a quantidade normal de oxigênio, porque se sentia
muito fraco. O cérebro estava confuso, já não raciocinava com clareza.
A situação dos órgãos era desesperadora no final da quarta semana. Então o coração, órgão tradicionalmente sensível aos problemas, cobrou
providências urgentes do cérebro:
19

– Não é você que se vangloria de ser o mais importante dos órgãos, o comandante do corpo humano? Pois exerça o seu comando e
faça alguma coisa!
– Eu tento, mas ninguém me obedece, nem mesmo o intestino.
Ele diz que procura agir, fazer alguma coisa, mas a porta está trancada
e ele não tem saída!
Fizeram uma reunião de emergência, na qual o poderoso cérebro, reconhecendo a gravidade da situação, disse aos outros:
– Antes de entrarmos em falência múltipla, é melhor elegermos
nosso amigo ânus e lhe entregarmos a coroa de rei do corpo.
E assim foi!
Reclamaram um pouco do mau cheiro na festa da posse, mas o
rei calou-os dizendo:
– Esse é o produto da arrogância de vocês.
Eles aceitaram a crítica humildemente e prometeram que daquele dia em diante voltariam a trabalhar na mais completa harmonia.
Clarice Ferreira de Mendonça, Ofélia Mussi
e Sônia Maria Antal de Lima
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AS DELÍCIAS DO ÓCIO

Ilustração: Ricardo de Souza Barbosa
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Hoje em dia, cada vez que somos desafiados a escrever sobre
algum assunto, o que primeiro nos vem à cabeça são sempre as manchetes que nos perseguem: corrupção dos políticos, tráfico de drogas,
violência, acidentes, analfabetismo, inclusão social, cotas nas Universidades, e por aí vai.
Gostaria de abordar temas mais amenos, mas, ao mesmo tempo,
não quero passar a imagem de alienada ou de otimista boba. Parece que
ser otimista nos tempos presentes é ser meio tolo.
É melhor fugir dos acontecimentos escandalosos, mesmo levando em conta que toda a notícia tem dois lados. Mas, será que existem
dois lados na corrupção? Bom, deixemos para lá...
Em época de crise, deve-se pensar em estudar mais, ler mais,
investir em si mesmo e na própria intelectualidade. Acho que é uma
maneira subjetiva de buscar a felicidade: através da tentativa de compreensão do que se passa ao nosso redor. Não sei se esta teoria tem alguma base na realidade, mas por enquanto ela é a minha verdade.
Pesquisando livros, deparei, há algum tempo, com um título interessante, que me deixou intrigada. Trata-se de Esporte Mata, do médico José Róiz. Folheei-o ávida e curiosa.
Esporte mata? Como assim? Mas todo o mundo está sempre dizendo que temos que praticar isto ou aquilo. Que quem fica parado
morre mais cedo, desenvolve uma série de doenças e não sei mais o
quê...
Claro que tal título é para chamar a atenção e causar espanto.
Mas, quais os argumentos destacados pelo autor? Ele tem certeza do
que diz ou está especulando? Ainda não o li, mas o título já me fez ficar
com a consciência em paz. Depois vou pensar em ler os argumentos e
tentar entender o nome. Por ora, só vou comemorar.
Cá entre nós, caro leitor, que delícia, às vezes, poder se dar ao
luxo de ficar deitada o dia todo em frente à televisão, comendo guloseimas, sem sentir culpa e sem pensar que se pode sofrer um enfarto
fulminante quando se levantar! Olhar no espelho e nem dar bola para os
pneuzinhos e a celulite! Ficar à toa – sem remorsos, é claro – olhando
pela janela e vendo as pessoas correndo de um lado para outro e você
ali, descansada e sem suar!
Como é bom ficar livre por alguns instantes da ditadura da ginástica! Depois, sei que terei que voltar à realidade, mas, por enquanto...
22

Afinal, até Fernando Pessoa se rendeu às delícias do ócio, quando escreveu:
Ai que prazer
Não cumprir um dever
Ter um livro para ler
E não o fazer!

Quem sou eu para discordar do grande poeta lusitano?
Edmara Vicente de Aguiar, Eliane Gomes de Moura
e Tânia Carolina Kochmanscky Goulart
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UM DIA INESQUECÍVEL

Ilustração: Miqueline Zani
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Não é novidade para ninguém que meninos e meninas, em certo
momento da infância, se afastam o máximo possível, época em que os
meninos desejam um mundo sem meninas, com muito futebol e sujeira,
enquanto elas idealizam um lugar cor-de-rosa, com muitas bonecas e
brincadeiras.
Com a ajuda dos pais, os garotos constroem casas nas árvores,
cuja única regra é “meninas não entram”; e estas se reúnem para criar
seus clubes da Luluzinha, onde “só entram meninas”.
A maior diversão de ambos os grupos é atrapalhar o clubinho do
sexo oposto, e assim eles continuam sonhando com um mundo só deles
e elas também, mas, como vocês sabem, os sonhos, se buscados com
muita fé, podem se tornar realidade...
Em um dia de chuva, com relâmpagos, trovões e muito, muito
tédio, as meninas do clube da Luluzinha reuniram-se na casa de Letícia
que, só para constar, tem um irmão, Leonardo, que sempre tenta atrapalhar suas reuniões:
– Meninas, hoje o Leonardo não vai nos incomodar, porque ele
foi passar a tarde na casa do Gabriel, e nós teremos a tarde toda só para
nós.
– Que ótimo! – respondeu Juliana.
Reunidas no quarto de Letícia, as meninas entraram na internet
e num instante surgiu na tela uma mensagem estranha que dizia: Realize seus desejos agora!
As meninas riram muito, mas entraram na brincadeira, só para
ver o que iria acontecer.
Então, surgiu na tela uma flor, ao redor da qual estava escrito:
Dêem-se as mãos, formem um círculo, fechem os olhos e formulem um
desejo! Posicionaram-se de acordo com as instruções e disseram em coro:
– Queremos um dia sem os meninos.
Quando abriram os olhos, nada aparentemente havia mudado,
mas, ao sair do quarto com suas bonecas nas mãos, tiveram uma grande
surpresa, era inacreditável, como se estivessem em outra dimensão.
Letícia, espantada, esfregava os olhos, não acreditando no que
estava vendo. A sala de sua casa estava completamente mudada:
– É incrível, parece a casa da Barbie! Meninas, dêem uma olhada nas bonecas, nas almofadas cor-de-rosa, no carrossel! Não estou
acreditando!
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Os olhos das garotas brilhavam diante de tanta beleza. Seu dia
estava sendo maravilhoso. Brincaram de bonecas, tomaram chá com
elas, andaram no carrossel, brincaram de roda, enfim, curtiram tudo o
que aquele paraíso estava oferecendo.
Deitada nas almofadas, conversando sobre aquele dia que seria
inesquecível para elas, Letícia pensou no seu irmão:
– Meninas, o que será que os meninos estão fazendo?
– Com certeza não estão se divertindo como a gente, neste lugar
mágico.
De repente, apareceu uma bola transparente flutuando no ar que
mostrava a elas o que os meninos estavam fazendo e, para o espanto de
todas, eles também estavam se divertindo muito.
Estava chovendo e eles tinham resolvido fazer algo diferente.
Como adoram se lambuzar, foram jogar bola na chuva. Rolavam nas
poças de lama e pareciam muito felizes com aquela sujeira toda.
As meninas estavam adorando aquele dia mágico, sem as provocações dos garotos, mas, ao ver a diversão deles, suas expressões faciais mudaram e elas começaram a pensar que as coisas não estavam
tão bem assim.
– Sabe, eu achei que um dia sem aqueles chatos ia ser muito
bom, mas parece que não é tão legal sem eles nos provocando.
– É verdade! E parece que eles estão tão felizes! Eu não quero
brincar mais!
E todas tiveram o mesmo pensamento: queriam voltar para casa,
pois sem as brigas e provocações dos moleques as coisas ficavam muito
sem graça.
A bola transparente sumiu, mas as surpresas continuaram.
Quando saíram para o quintal, com a intenção de aborrecer os meninos,
eles estavam todos sentados reclamando:
– Nunca pensei que um dia eu diria isto, mas as brincadeiras
sem brigar com as meninas, sem expulsá-las, não têm graça nenhuma.
Ouvindo isso, elas ficaram felicíssimas, pois era muito bom saber que não eram só elas que estavam sentindo falta das confusões. Então, começaram tudo de novo:
– Olhem só que sujeira vocês estão! Que nojo!
– Onde vocês estavam, suas patricinhas?
– Isto é um segredo só de meninas.
– É mesmo, meninas chatas? Então saiam logo daqui ou vamos
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sujar vocês de lama.
Tudo voltou ao normal, mas as meninas sempre irão se lembrar
daquele dia incrível de beleza e magia, em que descobriram que, apesar
de serem irritantes e briguentos, elas não são felizes sem as provocações dos garotos e eles também não vivem sem as implicâncias delas.
E assim será... até a chegada da adolescência!...
Dayane Pelacine Marques Faiam, Miqueline Zani e Sílvia Elena Alves
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DIFERENÇAS

Ilustração: Iranilza Henrique da Silva
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Amor, palavra dolorida para mim, porque minha experiência
com esse sentimento não foi muito agradável.
O amor é algo que você constrói dia a dia, momento a momento, e foi assim que eu me apaixonei perdidamente. Um amor forte e
verdadeiro que foi capaz de construir e destruir minha vida. Entregueime de corpo e alma a um homem sério, perfeccionista e completamente
honesto em todos os seus atos. Alguém que não me aceitava do jeito
que eu era: expansiva, escandalosa, tagarela. Por isso, tive que me
transformar em uma mulher diferente, mais séria e discreta, para que
pudesse satisfazê-lo, e foi assim que aos poucos eu passei a ser outra
pessoa.
Fui muito feliz, mas esse estado de espírito não durou, porque,
com o passar do tempo, eu descobri que a felicidade não estava em ser
alguém que não existia, que tinha sido “fabricado” só para satisfazer
um namorado exigente, e que ele deveria me aceitar como eu era. Percebi que a minha vida não era verdadeira e que o mundo em que eu vivia era um faz de conta, algo que eu tinha inventado. Quando entendi
isso, meu mundo desabou e tudo passou a não ter mais sentido, perdeu
o colorido. Foi quando me perguntei: “O que estou fazendo da minha
vida? Valerá a pena viver assim?”.
A partir daí, decidi que eu merecia mais e resolvi acabar com
aquele relacionamento. Abandonei o que tínhamos construído com
muito sacrifício e carinho, porque para mim aquilo já não tinha mais
nenhum valor. Eu já não era mais feliz e ele também não. Sofri muito e
ainda sofro, quando me lembro das horas felizes que passamos juntos,
porque, apesar de tudo, tivemos muitos momentos que jamais serão esquecidos.
Hoje vivo cada dia como se fosse o último, aproveito cada instante que a vida me dá. Voltei a ser eu mesma, e conquistei muitos
amigos. Consegui também passar no vestibular e ingressar na faculdade, que era o meu maior sonho, hoje realizado.
O amor que sinto por ele vou levar comigo por toda a eternidade, mesmo sabendo que jamais poderemos recomeçar. Afinal de contas,
somos completamente diferentes, diferenças essas que antes não conseguíamos ver.
Passar por tudo o que passei e viver tudo o que vivi foi de grande valia: aprendi que devemos respeitar as características de cada pessoa e amá-las como elas são. Mas, se isso não for possível, é melhor um
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rompimento. Aceitar a verdade é sempre o caminho mais indicado, por
mais dolorosa que ela seja. Aprendi também que é importante fazer
amizades e encarar a vida com otimismo. Agindo assim, eu vou aos
poucos superando a tristeza que ainda sinto por ter trocado um grande
amor pela paz interior. Talvez ele nunca me perdoe, mas levarei sempre
comigo a certeza de que tomei a decisão correta.
Tudo o que construímos em cima de alicerces frágeis acaba se
quebrando, mais cedo ou mais tarde, e mesmo que colemos os pedaços,
jamais ficará como antes. Sempre ficam as emendas. E coisas remendadas perdem sua beleza. Por isso, construa sempre em cima de bases sólidas. Só assim terá segurança e tranqüilidade.
Adriana Larini R. da Costa, Aline Aparecida de Lima
e Iranilza Henrique da Silva
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A ESCOLHA

Ilustração: Nelson Keidi Rineri Muraoka
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Hoje eu queria somente deitar em minha bela rede, olhar para o
céu, me deliciar com um saboroso suco e depois desfrutar de uma bela
soneca. Mas acabei indo trabalhar.
Hoje eu queria ler, ler livros diferentes, científicos, pelos quais
eu nunca me interessei antes, mas não tive coragem.
Hoje eu queria apenas ver uma flor desabrochar, se abrir, acompanhar passo a passo todo o processo do seu desenvolvimento, mas não
deu certo, porque isso levaria muitos dias e eu não tenho tempo.
Hoje eu queria apenas folhear meu velho álbum de fotos e relembrar coisas do passado, mas lembrei que, de tão velho, nem dá mais
para folheá-lo. A lembrança está condenada a ficar apenas na minha
memória.
Hoje eu queria lavar meu carro e me ensopar debaixo da mangueira, aproveitando o calor, mas lembrei que a vizinhança anda economizando água e se eu fizesse isso me chamariam de insensata e até
brigariam comigo.
Hoje eu queria poder voar, olhar o mundo lá de cima, como as
aves o vêem; atingir as alturas que a águia atinge, voar entre as nuvens
e até acima delas. Mas como isso, fisicamente falando, não seria possível, apelei para minha imaginação e voei alto, bem alto, sentindo-me
leve, com o vento batendo em meu rosto e me empurrando cada vez
mais para cima, mais, mais...
Então, de repente, caí em mim e vi que tudo isso eram apenas
desejos não realizados.
Hoje eu queria ter tido tempo para fazer tudo o que eu pretendia,
mas percebi que queria tanto, que acabei não fazendo nada. No final
das contas, tantos desejos ao mesmo tempo me imobilizaram. Apenas
quis, mas não fiz!
Por isso, estou decidida a parar de não ter tempo e começar a
dar valor às coisas que estão ao meu redor. Vou me interessar mais por
tudo que me cerca. Assim me tornarei uma pessoa melhor, bem melhor,
pois serei um desinteressado a menos.
Afinal, conheço um Deus que tudo pode, em quem antes eu não
acreditava. Por inspiração Dele, vou procurar fazer coisas que não fazia
antes, como ajudar um idoso a atravessar a rua, ser mais amigo e solidário com as pessoas que precisam de ajuda, ser voluntário de instituições que abrigam carentes e portadores de necessidades especiais, fazer
doações a asilos, enfim, dar a minha contribuição para tornar mais fácil
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a vida dos que me cercam.
Basta um minuto de reflexão para que nossa vida se transforme.
Cheguei à conclusão de que, amando meu próximo como a mim mesma, estarei contribuindo para tornar o mundo melhor e tenho certeza de
que todos podem fazer o mesmo, simplesmente revendo suas atitudes e
sendo firmes em suas decisões, pois são estas que fazem a diferença.
Dhionne Aparecida de Paula, Francine Rezende,
Kelly G. Blanco e Simone Marques
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OS FILHOS DE MARIA

Ilustração: Nelson Keidi Rineri Muraoka
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A mãe era muito pobre. Tinha sido abandonada pelo marido já
no fim da gestação. Sem dinheiro para pagar o aluguel do barraco, foi
morar de favor na casa de uma amiga, tão pobre quanto ela.
Numa madrugada fria, com tiroteio no morro, ela deu à luz dois
garotos. Eram muito franzinos, certamente por causa da subnutrição da
mãe, mal alimentada pela pobreza. Mas sobreviveram, talvez para confirmar o dito popular: pobre vive de teimoso.
Deu aos filhos os nomes de João Vítor e João Pedro. O primeiro
nome foi uma homenagem ao avô, seu pai, homem pobre, mas honesto,
falecido há muitos anos.
Maria não tinha como criar os dois filhos. Estava vivendo de
“bicos”: uma faxina aqui, outra ali, conseguidas pela amiga com quem
dividia o barraco, que também ganhava a vida fazendo limpeza nas casas das ricaças da Zona Sul. Decidiu dar João Vítor, que era o mais
franzino e certamente precisaria de mais cuidados.
A amiga ofereceu o garoto a um casal sem filhos em cuja casa
trabalhava uma vez por semana. Aceito com alegria, João Vítor foi viver com a família. Rosa e Orlando não tinham filhos e sua situação financeira era muito boa. Receberam a criança com muito carinho e o
menino cresceu feliz e saudável, sabendo que era filho adotivo.
Aos 18 anos passou no vestibular e aos 22 anos formou-se em
medicina. Enquanto estudante, tinha feito estágio em um hospital público e lá continuou a trabalhar depois de formado, para ganhar mais
experiência, até abrir o seu próprio consultório.
João Pedro foi criado ali mesmo, na favela. Com a mãe ausente
a maior parte do tempo por causa das faxinas, vivia solto no morro.
Maria dava alguns trocados a uma vizinha para alimentar o garoto. Ele
sabia, desde os sete anos, que tinha um irmão gêmeo vivendo na Zona
Sul, com uma família rica.
Desde cedo percebeu que a vida no morro era muito difícil. Sem
a vigilância da mãe, convivia com bandidos o tempo todo e, influenciado por eles, entrou na bandidagem ainda adolescente. No começo praticava pequenos furtos, fazia entregas de drogas, mas em pouco tempo já
era chefe de boca de fumo. Ao longo desses anos foi parar várias vezes
na cadeia e no hospital, por conta de brigas e confrontos com a polícia.
Numa noite, durante uma batida policial na favela, houve tiroteio e João Pedro acabou sendo baleado. Foi levado às pressas para o
hospital que, por capricho do destino, era exatamente aquele em que
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João Vítor trabalhava. Retirado da ambulância, foi encaminhado diretamente ao centro cirúrgico, pois seu estado era gravíssimo. Quando
João Vítor - responsável pelo plantão daquela noite - entrou na sala,
tanto ele quanto os enfermeiros tiveram um choque: o homem ferido
era exatamente igual ao médico. Após a cirurgia, felizmente bem sucedida, João Vítor ficou sabendo que o nome do rapaz era João Pedro.
Maria havia passado a noite em desespero, porque ninguém na
favela soubera informar para onde seu filho tinha sido levado. Só no dia
seguinte conseguiu essa informação na delegacia mais próxima do morro. Correu para o hospital e lá chegou a passar mal, quando se viu frente a frente com o médico: desde que o entregara a Rosa e Orlando, nunca mais tinha visto João Vítor. Com o relato dela, tudo se esclareceu.
João Vítor ficou muito feliz por conhecer sua mãe biológica e seu irmão, e decidiu tirá-los da favela e dar-lhes melhores condições de vida.
João Pedro, ainda atordoado pela anestesia, sorria. Levado ao crime pela pobreza e falta de orientação, tudo o que queria era uma oportunidade para viver honestamente.
Foi com grande alegria que as duas famílias se encontraram.
Rosa e Orlando agradeceram a Maria ter confiado a eles aquele menino
que tinha trazido tanta felicidade à vida do casal. E ela agradeceu-lhes
as oportunidades que haviam dado a seu filho para que ele se tornasse
um homem de caráter bem formado e um profissional bem sucedido.
Jucimara Inácio, Marina Rainieri e Tatiana Sayuri Nakamura
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O GRANDE PROFESSOR

Ilustração: Miqueline Zani
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Muitas vezes aprendemos as coisas de forma tão estranha, que
elas ficam para sempre vivas na nossa memória.
Era uma noite agradável, luar com cheiro de jasmim. Seria melhor, se não fossem as preocupações que ocupavam a minha mente.
A menininha corria pela calçada, feliz como uma borboleta que
aproveita seus instantes de liberdade. A mãe a observava, com os olhos
cheios de amor.
Parei por um momento, sentei-me no banco de um ponto de circular, do outro lado da rua, e fiquei a observar aquela criança, na magia
dos seus dois aninhos. Confesso que senti inveja daquela pequena. Sentimento sadio, inveja boa, como dizem. Afastei por um instante aqueles
pensamentos de adulto e voltei ao passado, lembrando-me da minha infância, suave como o sorriso daquela garotinha; as brincadeiras de boneca, os bolinhos feitos de barro, o carinho da mamãe, o cheirinho de
pão assado saindo quentinho do forno... Mas algo me fez voltar ao presente: um homem se aproximou da menina e da sua mãe. Dava para
perceber que ele não as conhecia, nem elas a ele.
– Você é muito linda! – disse ele à garota.
Ela começou a rir, com a espontaneidade própria das crianças.
Percebi que ele era portador de alguma deficiência. Talvez sua idade
mental fosse igual ou pouco mais avançada que a da menininha.
A mãe sorria, mas era um sorriso inseguro, provavelmente com
medo do indivíduo. Afinal, hoje já não se pode confiar em desconhecidos. Eu partilhava da desconfiança dela e acompanhava a cena meio
apreensiva.
O homem abaixou-se e segurou a mão da menina. Notei o olhar
gelado da mãe, certamente em dúvida entre pegá-la e ir embora ou ser
educada e ficar.
Levantei-me, atravessei a rua e fiquei ao lado dela, para ajudá-la
se fosse preciso.
– Eu te amo. – dizia agora o homem à criança.
Ela continuava a rir a cada frase que ele dizia. Estranhei que
aquele indivíduo, que não a conhecia (penso eu), dissesse que a amava,
mas lembrei-me de que se tratava, como já disse, de uma pessoa mentalmente especial.
Quando me aproximei um pouco mais, ele voltou seus olhos para mim. Sua expressão era tão carinhosa que me senti envergonhada por
achar que pudesse fazer algum mal à criança. Era tão inocente quanto
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ela!
– Ela é linda, não é?
– Muito linda! – confirmei, pensando que lindo era também o
sentimento que ele demonstrava ter por ela, mesmo sem conhecê-la.
Eu já não era mais mera espectadora. Sentia-me envolvida na
cena, acompanhando cada movimento do homem, que cada vez me
deixava mais emocionada.
Finalmente ele soltou a mão da pequenina, olhou-me de novo,
sorriu e afastou-se dando adeus. Já longe, ainda olhava para trás, certamente nos observando: aquela mãe assustada e a mim: dois adultos parados, sem reação. Ela, talvez pelo susto, eu, pela admiração.
A mãe pegou a filha no colo e fez-me um aceno de despedida,
talvez agradecida pela minha presença. Continuei parada, com vontade
de correr até aquele homem e abraçá-lo, mas não consegui ser tão espontânea quanto ele e demonstrar-lhe os sentimentos que me invadiam
naquele momento.
Atravessei novamente a rua e sentei-me no mesmo banco, que
tinha sido naquele dia a carteira da sala de aula onde tive uma grande
lição de vida: aprendi ali a disciplina da humildade. Eu era, com certeza, uma aluna atrasada nessa matéria, por estar aprendendo isso só agora.
Agradeço àquele pobre homem que, sem imaginar, tornou-se o
meu maior professor. Espero vê-lo novamente. É por isso que venho
todos os dias a este mesmo banco do ponto da circular. Quero reencontrá-lo, para lhe dar o abraço que naquele dia não lhe dei.
Juliane Luiza Biggi, Maria Rose Aparecida da Silva
e Simone Pereira dos Santos
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HISTÓRIA DE AMIZADE

Ilustração: Felipe Alcântara
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Ele procurava ocasião de mudar o conceito dela a seu respeito.
Ela o achava um chato, embora lhe tivessem dito ser ele a pessoa mais
maravilhosa do mundo. Ele guardou esta ilusão por algum tempo, mas
uma amiga da garota tirou-lhe todas as esperanças, dizendo ser ele a
pessoa mais esquisita da face da terra, calado, fechado em seu mundo,
escravo de seus pensamentos. E acrescentou que esta opinião era compartilhada por todas as suas amigas.
Passeando pela única praça da cidade, contornando o monumento que lá havia, percebeu uma jovem chorando aos pés da estátua, que
se erguia ereta, senhora da situação, alheia a tudo que a rodeava. Para
sua surpresa, viu que era a garota de quem ele gostava. Que teria acontecido? O coração saltava-lhe pela boca, deu mais uma volta, encheu-se
de coragem e sentou-se (sem ser convidado) ao lado dela.
– Por que você chora?
– Não é nada, não!
– Como não é nada, ninguém chora à toa. Você está sentindo
alguma dor?
– Eu sou uma boba mesmo!
– Que boba o quê! Você é maravilhosa!
– Engano seu, eu sofro por alguém que não me quer.
– E você acha que ele merece seu sofrimento, meu bem?
– Acho que não!
– Mas então porque ficar assim por alguém que não a merece,
que se certamente se diverte com seu sofrimento?
– É verdade, mas vou mudar esta situação!
– Com certeza, é assim que se fala! Outro dia vi você no parque
se divertindo nos carrinhos de batida, a felicidade transbordando dos
seus olhos e o olhar alegre que me dirigiu fez-me sentir o homem mais
feliz do mundo. Você é muito importante para mim e para as pessoas
que a amam. Não vale a pena ficar chorando por bobagens.
Estas palavras arrancaram dos lábios da garota (lindos lábios,
aliás) um suave sorriso e a promessa de que jamais choraria outra vez
por coisas sem importância, e os dois ficaram ali conversando por horas, até que ela teve que ir embora.
Despediu-se dele sorrindo de novo. Ela, que antes chorava muito, agora sorria.
Para ele sobrou um sentimento de dever cumprido, pois necessitava provar a si mesmo não ser o pior homem da terra.
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Dias mais tarde ficou sabendo que aquela que tanto o criticara
agora o defendia com unhas e dentes, chegando a abrir mão de antigas
amizades para defendê-lo, quase agredindo quem ousasse macular o
nome de seu amigo.
Algum tempo se passou. Um dia ele estava olhando a vitrine de
uma loja de calçados, quando se sentiu abraçado. Para sua surpresa, era
ela. Seu coração disparou, mil e um pensamentos povoaram sua cabeça.
O que significava aquele comportamento?
Ela olhou bem no fundo dos olhos dele e convidou:
– Vamos jantar juntos hoje?
Aquele convite soou como a voz de um anjo ao seu ouvido, fazendo renascer sentimentos até então adormecidos no fundo do seu coração.
– Nada me daria maior prazer. Você está falando sério?
Com o lindo sorriso que lhe era peculiar, respondeu:
– Espero você às oito, aqui mesmo. Não se atrase!
Aquilo era tudo que ele queria ouvir. Foi para casa saltitando de
alegria, beijando as “vovozinhas” que encontrava pela rua.
No horário marcado, lá estava ele. Suas mãos suavam, seu corpo
tremia, seu coração já não batia – “apanhava”. Ela chegou, mais linda
do que nunca. Mais parecia um anjo. Ele nem podia acreditar no que
estava lhe acontecendo. Esfregou os olhos para ver se aquilo era real e
sentiu-se naquele momento o dono do mundo. Os dois jantaram juntos,
foram ao cinema, viveram momentos inesquecíveis.
Namoraram dois meses e ele a pediu em casamento. Casal mais
feliz nunca vi na vida.
A mais completa felicidade marcou suas vidas por dois anos.
Até que, certo dia, ele recebeu uma triste notícia: estava muito doente,
morreria em breve. Decidiram viver intensamente cada minuto que lhes
restava. Chegou a hora. Ele morreu, mas morreu feliz, pois se tinha doado por inteiro ao seu grande amor. Ela decidiu viver só o resto de sua
vida, porque sabia que jamais amaria de novo nem seria tão intensamente amada.
Mas sua decisão de ficar sozinha para sempre não se cumpriu:
ela soube, dias depois, que aquele grande amor havia gerado um fruto,
que logo estaria no aconchego de seus braços.
Agnaldo Oliveira Bresque e Fernanda Sorrilha Moreira
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HISTÓRIA DE BALCONISTA

Ilustração: Thiago Francisco César
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Encostada ao balcão da padaria, ela ouve o diálogo:
– Rapaz, você não sabe o que me aconteceu hoje.
– Diga, tio!
Quando saí de casa hoje de manhã, coloquei duzentos reais no
bolso, porque pretendia comprar material para fazer uma chaminé para
o meu forno.
– E perdeu o dinheiro, claro! O senhor é muito distraído!
– Perdi, sim, mas escuta só o resto. Fui a dois depósitos. No
primeiro não achei o que eu queria. O segundo, o depósito do Galvão,
tinha o material e ele ficou de me mandar à tarde. Quando fui pagar,
cadê o dinheiro?
– Já sei! Tinha perdido e teve que desistir da compra.
– Nada disso! O Galvão é meu amigo e disse que eu podia pagar
depois.
– Mas a tia vai esganar o senhor. Ah, se vai!
– Calma, que eu ainda não terminei a história. Voltei ao primeiro depósito e de dentro do carro perguntei aos vendedores que conversavam na porta se não haviam achado ali, duzentos reais em notas de
dez e de cinqüenta.
– Não acredito que alguém possa ser tão inocente a esse ponto –
disse o sobrinho indignado – o senhor não esperava que eles fossem
devolver o dinheiro, né?
– Você é que não vai acreditar. Eu já tinha visto o dinheiro caído na calçada. Eles estavam tão distraídos que nem tinham notado que
as notas estavam ali, bem próximas de seus pés – disse o tio com ar de
felicidade – mas o mais interessante vem agora. Voltei ao depósito do
Galvão e lhe contei o acontecido. Ele, então, me disse algo que me surpreendeu, mas que faz sentido: que aqueles rapazes estavam felizes,
pois, se estivessem tristes, estariam cabisbaixos, olhando para o chão e
teriam visto o dinheiro.
– É mesmo! Realmente, essa conclusão faz sentido. Mas o senhor já pensou se tivesse mesmo perdido o dinheiro?
– Nem me fale, a sua tia iria me atormentar o resto da semana.
– E com toda a razão! Bem que ela diz que o senhor vive no
mundo da lua!
A balconista ouvia tudo em silêncio. Quando os dois saíram, ela
pensou que a mulher realmente tinha razão: ele era mesmo muito distraído.
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Tinha esquecido no balcão o pacote de pão e os maços de cigarros já pagos e tinha ido para casa de mãos vazias!...
Cristiane Ferreira de Souza, Ivo Ferreira da Silva,
Joseane Rosário César e Renata Moraes
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O MAR, NOSSO DESEJO

Ilustração: Zuleide Kloka
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Mar, praia, areia, crianças, adultos e até mesmo poluição.
Mar, praia, peixes, conchas, algas e até mesmo estrelas.
Quantas coisas conhecidas há no mar e quantas outras que ainda
são um mistério para nós.
A água do mar é salgada, nós sabemos, imprópria para o consumo dos humanos, mas indispensável aos animais marinhos.
Ao longe avistamos barcos, lanchas navegando em várias direções. A cena lembra o trânsito da cidade, porém muito mais calmo. Isto
é, calmo quando não há tempestades, naufrágios!...
Os pescadores pescam para a sua sobrevivência, mas alguns
homens, donos de grandes empresas que negociam com peixes, são
predadores da vida marinha. A única coisa que importa a eles é o lucro.
Mar – massa de água salgada, que cobre a maior parte da superfície da Terra. Praia – lugar de sol, diversão, alegria, bronzeamento.
Praia e mar – amigos inseparáveis.
Era meio-dia. Estávamos ali, naquela praia meio deserta, fitando
a imensidão do mar. Era a primeira vez que o víamos! O dia não estava
muito bom: nublado, nuvens cinzentas pairando no ar e um solzinho
muito tímido tentando achar caminho entre elas. Será que chove? Quase inverno, água fria. Mas o desejo de sentir aquela água salgada banhando nossos corpos seminus era bem maior. Aliás, estávamos ali de
passagem, não sabíamos quando veríamos o mar novamente.
Algumas pessoas nos observavam curiosas. O que será que estavam pensando? Decerto, que éramos malucos! Principalmente quando
molhamos os pés naquela água gelada e brincamos na areia feito crianças.
Todos ansiosos, olhamos um para o outro: quem teria coragem
de entrar primeiro? Cinco amigos, cinco desejos, cinco realizações.
De mãos dadas, resolvemos entrar todos juntos. Assustada, fechei os olhos e por um segundo pensei em desistir. Alguém leu meu
pensamento e me empurrou ao encontro das ondas. Pura emoção!
Quando abri os olhos, a chuva já tinha começado a cair de mansinho,
água doce e salgada misturadas, batizando nosso sonho realizado.
Zuleide Kloka
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MEU MELHOR AMIGO

Ilustração: Iolanda Ortiz Bernardes
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Acordo, abro a janela de meu quarto e o vejo. Se ele está no lugar de sempre, já sei que vou ficar feliz todo o dia.
Ele acompanha todos os meus passos e às vezes faz com que eu
tenha vontade de dizer a todos que prestem atenção nele, para que sintam sua presença, capaz de transformar o dia de qualquer pessoa. Tem
um brilho que deslumbra os meus olhos. Sua luz me permite observar a
exuberância da natureza à minha volta, fazendo com que eu deixe o
egoísmo de lado e encha em meu coração com imenso amor por tudo e
por todos.
Às vezes, ele se esconde por um tempo ou até por alguns dias.
Então me entristeço, mas só por alguns segundos. Logo me alegro de
novo, pois me lembro de que ele jamais me abandonará e sempre estará
comigo, mesmo oculto, em todas as ocasiões de minha vida.
Talvez um dia todos possam perceber sua presença e principalmente sua importância, pois é ele que nos permite viver em um mundo
colorido, longe da escuridão.
Abra a janela de seu quarto e de seu coração e deixe que ele entre para alegrar o seu dia, trazendo-lhe paz e harmonia. Valorize a vida!
Deixe de lado os pensamentos e lembranças ruins! Deixe que o sol ilumine seu caminho!
Janaína de Oliveira Soares

Josiane Sérgio da Silva
Mylene Kelly de Souza Rachi
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A MISSÃO DOS ANJOS

Ilustração: Sandra Lamar
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Esta crônica foi inspirada num dos comentários – ácidos e lúcidos –
do cineasta e analista político Arnaldo Jabor, e reflete com humor a triste realidade que vivemos no Brasil, com a atuação desonesta e revoltante de
grande parte de nossos políticos que, em vez de trabalharem pelo bem do país
– afinal, foi para isso que os elegemos – visam apenas ao seu próprio benefício. Vamos a ela.

Certa vez Deus, cansado de ouvir as súplicas dos humanos, que
na maioria das vezes pediam favores supérfluos, decidiu fazer o inverso: em vez de graças, mandaria castigos para toda a Terra!
– Isso mesmo! Depois que eles sofrerem com os castigos, passarão a dar mais valor aos milagres que eu todo dia lhes concedo – pensou.
Decidido a aplicar um corretivo nos terráqueos, chamou seus
anjos. Eram eles os portadores das notícias e também os encarregados
de todos os trabalhos do Todo-Poderoso fora do paraíso.
Chamou o Anjo Gabriel para chefiar tal empreitada e lhe disse:
– Fiquei cansado de tantos pedidos de milagres dos humanos e
decidi, pela primeira vez na história, fazer o inverso. A partir deste
momento, os povos da Terra serão castigados com pragas, fome e morte. Eles sempre tiveram tudo para seu sustento e sempre quiseram mais.
Quem sabe assim aprendem a valorizar o que lhes dei. Todos os países,
sem exceção, receberão uma praga. Aí sim, realmente terão que me pedir ajuda. Quero que você convoque também os anjos Miguel e Rafael
para esta tarefa, mas oriente Rafael, porque ele é novato. Visitem todos
os cantos do planeta e façam um relatório detalhado sobre as catástrofes
que estão assolando cada país. Se encontrarem algum povo que, por
descuido, ainda não tenha recebido sua praga, providenciem para que
isso aconteça imediatamente. Partam o quanto antes; quando retornarem, saberemos se ainda existem pessoas que realmente merecem graças e milagres.
Terminada a reunião, os três alados começaram a viagem ao
Planeta Azul. Cada um levava a planilha que seria preenchida com as
pragas de cada povo.
Decidiram começar pelo maior continente, a Ásia. Em vez de
trabalhar individualmente, decidiram que iriam os três a cada país.
O Japão foi castigado por terríveis terremotos. A Coréia do Norte teve problemas com um vazamento nuclear e seus dirigentes disse51

ram que o acidente tinha ocorrido devido a um problema no software de
um computador. Mal sabiam eles! A China, apavorada, viu seus dois
maiores rios secarem até se tornarem dois igarapezinhos. Os anjos,
obedientemente, relatavam cada praga em seus caderninhos. Depois
que terminaram de fiscalizar a Ásia, dirigiram-se para a Europa.
A velha Europa foi castigada por muitos males: na Holanda,
morreram todas as cabeças de gado; na Alemanha, faltou água; na Itália, as uvas e os trigais não vingaram e na Inglaterra, os londrinos foram
obrigados a se abrigarem em outras cidades, pois o rio Tâmisa subiu
vários metros acima do seu nível normal. Para a Suíça, Deus mandou
calor e todo o gelo do país virou água. Já na Dinamarca, tudo congelou.
Lá de cima, os anjos viam toda a desgraça que se abatera sobre os povos. Passaram por cada nação européia, relatando esses ingratos presentes divinos. Quando encontravam um país que não estava enfrentando
nenhuma calamidade, tratavam logo de providenciar uma.
Quando estavam chegando à América, mais precisamente ao sul
do continente, Rafael ficou boquiaberto com um país enorme e de beleza ímpar que lá havia. Não que os outros dois não ficassem também,
mas souberam disfarçar a surpresa diante de tanta beleza. O máximo
que Gabriel disse foi:
– O Chefe deve ter levado um dia inteiro só para criar isto!
Rafael, que não tinha ainda lançado nenhuma praga, implorou
que deixassem desta vez o trabalho com ele. Gabriel concordou, mas
lembrou ao amigo que fizesse como o Todo-Poderoso ordenara: elaborar antes um prognóstico do povo, para decidir qual malefício causar.
– É verdade!
Então deu uma boa olhada naquele país e percebeu que o povo
se lamentava sem razão. Afinal, tinham um rico país que, além da beleza natural, tinha sido presenteado com um solo dos mais produtivos,
água em abundância, florestas gigantescas, praias a perder de vista,
exuberante flora e fauna.
O calouro Rafael pensou: “Não vou desapontar Gabriel e muito
menos o Criador. Vou castigar este povo com uma praga bem ruim, para que aprenda a lição e pare de se lamentar sem motivo.”
Estava ainda matutando, quando Miguel e Gabriel se aproximaram, perguntando sobre o que faria com tal nação. De repente, teve uma
grande idéia. Seus olhos brilharam e, com um sorriso nos lábios, revelou:
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– Farei toda a água dos rios virar areia e toda planta secar até a
última raiz, assim a praga da fome assolará este povo!
– Ótima idéia, concordaram os outros dois anjos. Miguel, o mais
experiente, disse que Rafael teria uma longa carreira se continuasse assim. Com este elogio, Rafael estufou o peito, se preparando para arremessar a praga. Ergueu as mãos para o alto, mas, nesse momento, para
seu grande espanto, Deus em pessoa abriu o céu e ordenou-lhe que parasse imediatamente com aquilo.
Assustado, Rafael gaguejou:
– Mas Senhor, eu não entendo. O Senhor disse que podíamos
mandar pragas aos povos que porventura não tivessem recebidos os malefícios!
E Deus, com voz trovejante:
– Sim! Mas não é o caso deste país.
– Como não? Neste país não há terremoto, nem maremoto, muito menos tsunami. Todos têm água com fartura e terra para plantar. O
Senhor com certeza esqueceu-se deste povo!
– Não, disse o Altíssimo. Faz quinhentos anos que mandei uma
praga a este país, mas não imaginava que fosse fazer tanto estrago: ela
criou a ganância, a mentira, a corrupção. Os habitantes desta terra fazem qualquer coisa por dinheiro e poder.
– Que praga foi, Senhor? – perguntaram os três ao mesmo tempo.
– Os políticos. São piores que qualquer outra calamidade que
vocês pudessem inventar.
Dizendo isto, Deus desapareceu entre as nuvens. Os três se entreolharam, não estavam entendendo nada. Mas, afinal ele era o Chefe e
suas ordens não podiam ser desacatadas. Deram de ombros e prosseguiram sua jornada.
Sandra Lamar, Silvana Stefano e Silvia Lopes Moré
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O MISTÉRIO

Ilustração: Jefferson dos Santos Rosa
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Época de quaresma. Noite de lua cheia. Num pequeno sítio, a
família dormia, tudo era silêncio. De repente, ouviu-se um barulho estranho.
Todos acordaram e o homem disse à mulher:
– Será que o cavalo escapou do pasto?
– Só faltava isso! – respondeu ela ainda meio sonolenta.
O homem levantou-se tão assustado que mal pôde vestir-se, e
saiu rapidamente para o quintal. Nem a tímida lua que pairava no céu
conseguia clarear aquela noite fria e sombria... O homem pegou uma
velha lamparina que sempre ficava ao lado da porta e foi verificar o
motivo dos ruídos. A cada passo, sentia arrepios estranhos e pressentimentos ruins.
O barulho recomeçou, agora mais alto e de repente uma intensa
luz surgiu no meio da noite. Movia-se rapidamente de um lado para o
outro.
De longe, ele chamou sua mulher, que foi ao seu encontro mesmo com medo.
– O que foi?– perguntou ela.
– O cavalo desapareceu!
– E precisa gritar desse jeito, por causa de um pangaré?
– Ele não é um pangaré! E eu vi uma coisa...
– Deixe de bobagem! Vamos dormir! Amanhã você procura esse pangaré.
No dia seguinte, logo de manhã, o homem saiu à procura do
pangaré, digo, do cavalo, mas não encontrou nenhum vestígio dele.
Perguntou a um vizinho se tinha visto o animal, mas este lhe
respondeu negativamente.
Foi à casa de outro que lhe disse que havia escutado alguns ruídos estranhos, mas nada que lembrasse o som de um cavalo fugindo.
Uma sensação de alívio o invadiu, pois não havia sido o único a
ouvir os ruídos. Agradeceu e foi embora.
Ao cair da tarde, foi mais uma vez ao pasto, para ver se achava
vestígio do fujão, mas nada! Tudo estava como de costume.
Quando anoiteceu, o estranho barulho recomeçou. O homem
acordou e, com os olhos arregalados de susto, foi passo a passo até a
janela da cozinha para espiar o quintal.
Repentinamente, o vidro da janela se quebrou à sua frente e vultos atravessaram o quintal.
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Mesmo assustado o homem pegou a lamparina e foi atrás dos
vultos. Ficou surpreso. Era seu vizinho!
Quando lhe perguntou o que ele fazia ali no pasto, ele explicou
o terrível engano que havia cometido.
– Quando vi seu cavalo, pensei que fosse o que me haviam roubado algumas semanas atrás. Então...
– Mas e aquele barulho?-Indagou impaciente o homem.
– Era o trator que eu usei para carregar o cavalo.
– Mas, então, por que veio aqui de novo?
– Quando percebi o erro, resolvi devolver seu cavalo, mas ele
escapou.
Saiu galopando feito um louco e acabou dando um coice na sua
vidraça...
– Depois eu conserto a vidraça. O importante e que meu pangaré voltou!
Gisele Cristina da Silva Alves, Larissa Jardim e Patrícia Rocha Volpe
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O MORENO GOSTOSO

Ilustração: Priscila Brambilla Graciano
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Passei pela Paraíso, esquina com a Pão de Açúcar, e lá estava
ele, mais lindo do que nunca, atraente, com seu corpo moreno de uma
beleza exótica de dar água na boca das meninas que desfilavam seus
uniformes desbotados, incapazes de chamar a atenção dos garotos mais
desejados da Sweet House.
Peguei o ligeirinho que me deixaria em casa em menos de vinte
minutos. Mal entrei, fiquei aborrecida ao vê-lo abarrotado, com gente
pendurada pelas portas se esbarrando a todo o momento. Em pé, já ofegante, virei-me e deparei com ele. Atônita, perplexa, com um baita nó
na garganta, presenciei aquela cruel cena do meu príncipe gostoso grudado aos lábios de uma garota loira, que eu nem conhecia, mas por
quem ele demonstrava estar muito apaixonado, tão fascinado, que não
desgrudava da boca da felizarda. Parecia satisfazer todos os seus desejos, sem se importar com o mundo à sua volta. Desolada, toquei bruscamente a campainha e me surpreendi ao ver que ele também estava
descendo no mesmo ponto que eu, ainda acompanhando a loira.
Surtei de felicidade quando, finalmente, pude olhar de perto e
ver que não era ele o moreno por quem eu era apaixonada, apenas se
parecia com ele. Mais que depressa, corri atrás do meu sonho de consumo. Eu estava voltando para a Sweet House.
Em meio a tropeços e trombadas, consegui chegar até ele. Ele
estava lá, em um local aconchegante. Ficamos face a face. Seu olhar me
hipnotizou de tal forma que, já descontrolada de tanto desejo, estendi a
mão, peguei-o, levei-o à boca e o comi. O recheio estava delicioso: morangos com chantilly que derretiam na boca, e a cobertura nem se fala:
chocolate moreno, crocante, gostoso.
A dona da confeitaria ficou furiosa comigo, pois eu não poderia
ter comido o bombom moreno, crocante, gostoso, de morangos com
chantilly antes de pagar no caixa.
É isso que dá ser enlouquecida por chocolates!
Dorisney Carvalho, Lourdes Marson e Priscila Brambilla Graciano
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UM PASSEIO COM O MEDO

Ilustração: Renata Pereira de Siqueira
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Fim de tarde. Resolvi espairecer em um passeio solitário, só eu
e minhas idéias.
Fui até um parque silencioso e completamente deserto, que me
pareceu um bom lugar para pensar. Passeando por entre as árvores, que
ao cair da tarde pareciam inanimadas, ouvi um leve ruído que vinha da
sombra escura de um grande arbusto. Olhei assustada, mas não vi nada;
pensei ser algum animal agitado com minha presença.
De repente, um som que me pareceu ser de passos me chamou a
atenção. Olhei na direção do barulho e vi a sombra de uma pessoa passando por trás de uma árvore. Preocupada, achei que já era o momento
de sair daquele lugar e ir para casa. Apressei o passo em busca da saída.
Eu nunca havia ido ao parque tão tarde e a pouca claridade somada ao nervosismo estavam me impedindo de achar o caminho. Quanto mais eu andava, mais eu me sentia perdida. Os ruídos cessaram. Sentei-me em um banco para me acalmar e pensar em como sair dali. O barulho recomeçou, desta vez eu ouvia claramente o som de passos. Olhei
para trás e vi um homem com uma aparência assustadora vindo em minha direção. Levantei-me, agora já em pânico, e comecei a correr sem
saber para onde. Exausta, fui obrigada a parar. Olhei à minha volta e
não vi mais o homem.
O barulho cessou... e fiquei com mais medo do silêncio do que
dos ruídos de antes. Eu precisava sair daquele lugar imediatamente. Algo me dizia que eu estava em perigo. Retomei a fuga. Corria, corria desesperadamente como nunca tinha corrido em minha vida. O medo e o
cansaço tomavam conta de mim, minhas pernas doíam, mas não podia
parar, pois poderia acontecer o pior. Comecei a gritar por socorro, mas
naquele lugar solitário certamente não havia ninguém para me ajudar.
De repente, não mais que de repente, outro barulho. Desta vez,
ensurdecedor:
– Trim, trim, trimmm...
– O que seria isso agora, meu Deus?
Nesse momento, alguém me segurou e começou a me sacudir
violentamente. Abri os olhos. Era minha mãe que estava tentando me
arrancar de um pesadelo onde o medo tinha sido o principal personagem.
Fernanda Soares Cortez, Renata Pereira de Siqueira
e Thainara Fernanda da Silva
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O PREÇO DE UM MAL-ENTENDIDO

Ilustração: Glazielle Domingues de Almeida
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Tudo aconteceu por causa de uma carta, uma simples carta.
Numa manhã de sexta-feira, resolvi ir ao mercado fazer uma
compra de rotina. Aquele mercado, apesar de grande, naquele dia parecia minúsculo, de tantas pessoas que ali estavam. Ao parar em uma prateleira, abaixei-me para pegar um utensílio. A partir desse momento
minha vida mudou completamente.
Atrás de mim estavam duas moças que falavam de um tal de
André. Quando escutei esse nome, fiquei imóvel, ouvindo a conversa.
André era o nome da pessoa que eu mais amava – meu namorado. Naquele instante o utensílio que eu tinha ido comprar já não me importava
mais.
Concentrei-me inteiramente no diálogo das moças.
– O André fez isso?
– Sim, ele teve coragem!
– E como ela ficou quando soube?
– Ela ainda não sabe.
– Não acredito que ele ainda esconde dela!
Naquele momento o chão tremeu sob meus pés. Apenas um
pensamento girava na minha cabeça: “Será que é o meu tão amado André?”
Quando as moças se afastaram, resolvi segui-las e as vi entrando
dentro num carro que tinha placa da cidade onde meu namorado morava. Aquilo foi a gota d’água no meu desespero.
Os pensamentos em minha cabeça me atormentavam, me consumiam aos poucos. “Meu Deus! Claro que é o meu André? Deve ser
por isso que ele não veio esta semana. Certamente está me traindo.” O
ódio tomou conta de mim, não estava agüentando mais. Resolvi dar um
basta em tudo, pôr um ponto final na nossa história.
Com o coração partido, resolvi escrever uma carta, pondo fim
aos quatro anos de namoro. Os quatro anos mais felizes de minha vida
terminariam entre as linhas daquela folha de papel. Quando terminei de
escrever, peguei uma foto em que eu estava abraçada a um amigo que o
André não conhecia e escrevi no verso a seguinte frase: “Este é o Carlos, meu atual namorado. Eu o amo muito. Você pra mim, André, já é
passado”. Coloquei tudo dentro de um envelope e enviei-o por sedex.
No sábado à tarde, André me ligou e deixou a seguinte mensagem na secretária eletrônica.
62

Oi, meu amor! Que saudades que estou de você! Desculpe-me se
não fui vê-la esta semana. É que estava um pouco doente, mas agora está tudo bem. Resolvi ligar, porque tinha uma coisa muito importante para lhe dizer. Andei pensando muito em nosso namoro e resolvi dar um fim a ele! Você
quer casar comigo? Não sei quando você vai ouvir esta mensagem, mas quero que você saiba que a amo muito e não consigo mais viver longe de você.
Espere um momento, meu amor. O carteiro acabou de chegar com uma correspondência para mim.

Ele ficou em silêncio e, momentos depois, desligou o telefone.
Perdi o controle, caí em prantos, não sabia o que fazer, só sabia
dizer: “Meu Deus, o que eu fiz?”
Tentei desfazer o mal-entendido, mas era tarde demais. André
desapareceu da cidade e de minha vida.
Hoje, dez anos depois, estou casada. Meu marido é um ótimo
homem, trabalho como secretária de uma empresa, enfim, posso dizer
que sou uma mulher realizada. Mas o destino resolveu me pregar uma
peça!
Um dia destes, acordei e percebi que estava atrasadíssima. Tomei um café às pressas, peguei minhas coisas e saí correndo para o trabalho. Ao chegar lá uma funcionária, muito minha amiga, me disse:
– Você já está sabendo da novidade? Temos um gerente novo
aqui na empresa!
Curiosa, perguntei o nome do recém-chegado.
– É André.
Naquele momento fiquei sem nenhuma reação, mas logo me
acalmei. Afinal, há muitos Andrés no mundo! Enquanto eu pensava
nisso, a porta se abriu. Era ele! A pessoa que eu mais amei em minha
vida.
Fiquei paralisada, meu coração começou a bater acelerado, minhas mãos ficaram trêmulas. Ele se aproximou de minha amiga, entregou-lhe alguns papéis e logo se retirou. Por um momento, achei que
não tinha me reconhecido, mas logo abandonei essa idéia. Não havia
passado tanto tempo assim e eu não havia mudado muito. Entendi que
ele não havia me perdoado, mas agora nada mais podia ser feito para
resgatar nossa história. Era muito tarde para desfazer o mal-entendido
que tinha nos separado.
André nunca conversou comigo, simplesmente me ignorava
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dentro da empresa.
Vivo até hoje atormentada pelos meus sentimentos. Sou uma
mulher casada, mas quando o vejo, todo o amor que eu tinha por ele
quando namorávamos vem à tona. Tenho de suportar calada este sofrimento. É o preço que eu pago pela minha desconfiança.
Camila Henrique do Nascimento, Glazielle Domingues de Almeida
e Márcia Lopes Dias
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O PRIMEIRO BEIJO

Ilustração: Sílvia Regina Andrade
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Era um dia normal. Estava acordando para ir à escola, eram seis
e meia da manhã, mas algo me dizia que alguma coisa ia acontecer. Levantei, escovei os dentes, troquei de roupa e fui esperar o ônibus.
Cheguei à escola e tudo parecia normal, até que uma amiga veio
me avisar:
– Mariane, o Danilo quer conversar com você.
Fiquei paralisada, sabia que não era só conversa que ele queria.
Ele estava a fim de mim havia algum tempo, e agora que ele tinha resolvido tomar uma atitude e me chamar para conversar, fiquei feliz,
pois também tinha uma quedinha por ele. Ao mesmo tempo, estava
trêmula, porque certamente ia rolar um beijo e seria o meu primeiro.
Enrolei o máximo que pude para adiar essa conversa, para tomar um
pouco de coragem, mas não teve jeito! Ele veio até mim e o que eu temia aconteceu: ele pediu um beijo. Então pensei: “Meu Deus o que faço? Adoro esse menino e queria muito saber como era beijar alguém!
Mas e se eu não souber beijar, e se eu desmaiar na hora, e se ele não
gostar, e se...”
Dei uma desculpa qualquer, saí correndo de tanta vergonha e fui
embora para casa. Fiquei a tarde e a noite pensando no que eu poderia
fazer no outro dia, pois certamente não conseguiria escapar de novo.
Passei a noite inteira em claro, só imaginando como seria o meu primeiro beijo. No dia seguinte, quando cheguei à escola, vi-o sentado
num banco e tomei coragem. Combinamos de nos encontrar no final
das aulas.
Na sala, parecia que a hora não passava, era como se uma aula
estivesse multiplicada por mil. Finalmente chegou o quinto horário, foram os cinqüenta minutos mais longos de toda minha a vida. Quando
deu o sinal, saí rápido da sala e o vi sentado na calçada. Fomos conversar longe da galera.
Cada vez que ele se aproximava, parecia que havia umas mil
borboletas dentro da minha barriga. Meus pensamentos se atropelavam
na minha cabeça e eu me sentia como se fosse desmaiar. Minhas pernas
amoleceram e, quando ele pegou na minha mão, parecia que as borboletas tinham triplicado. Virei uma estátua, não conseguia me mexer.
Num impulso saí correndo, tropecei numa pedra, caí, meus cadernos e
meus livros se espalharam pelo chão e meu rosto só não ficou mais
vermelho, porque já não tinha mais espaço! Fui embora, inventei uma
doença para ver se conseguia ficar longe da escola por algum tempo,
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mas só fiquei em casa dois dias.
Passado esse tempo, fui para a escola querendo morrer de tanta
vergonha, mas sobrevivi. Afinal, não era o fim do mundo, era apenas
meu primeiro beijo. Tentei fugir do Danilo o máximo que pude, mas
não deu certo; acabei encontrando-o. Desta vez eu estava decidida.
Tomei coragem e resolvi: vai ser hoje! Se não for hoje, vai ser outro
dia! Então, seja o que Deus quiser!
Ele foi chegando perto, mais perto e, de repente, pronto! Fechei
os olhos e parecia estar flutuando no céu, todos os pensamentos sumiram da minha cabeça. Porém, ao mesmo tempo em que eu sentia felicidade por estar dando meu primeiro beijo, e ainda por cima no menino
de quem eu gostava, eu sentia também um pouco de nojo. Era muito estranho! Eu gostava dele, mais sei lá se ele escovava os dentes direito! E
se por causa disso eu pegasse uma doença? Pensei comigo: “Não quero
mais beijar nenhum garoto.”
Ao chegar a casa, fui correndo ao banheiro escovar os dentes.
Minha mãe, espantada, perguntou-me porque eu escovava com tanta
força.
Muito tempo se passou. Hoje tenho 23 anos, terminei a Faculdade, trabalho e moro sozinha. Essa coisa de morar sozinha não é muito
agradável. Lembro com muita saudade e carinho da minha mãe, mas
deixa a tristeza pra lá!
Agora, vejam só como o destino arma sua teia e muda nossa vida!
Outro dia fui ao supermercado e no caminho encontrei Danilo.
Na verdade foi ele que me encontrou, eu nem o havia reconhecido. E de
repente (eu nem podia acreditar no que estava me acontecendo) aqueles
sentimentos que na adolescência eu pensava serem fruto da inexperiência, quem diria, me invadiram de novo, todos ao mesmo tempo. Foi aí
que percebi que as minhas fugas, viagens às nuvens e borboletas revoando na barriga não tinham nada de inexperiência. Tratava-se, simplesmente, de amor! Um amor que agora eu estava pronta para viver!
Karina Libanio Gonçalves, Nádia Mariane Bocato
e Silvia Regina Andrade
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QUE SAUDADE!

Ilustração: Ana Carolina de Souza
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Hoje tudo passa muito depressa. As novidades de ontem vão ser
amanhã fatos esquecidos, pertencentes ao passado.
Às vezes me pego pensando em tudo que me trouxe felicidade.
Embora esse tudo fosse tão pouco, era suficiente para me fazer feliz.
As manhãs de domingo tinham sempre um cheirinho diferente...
Devia ser o jeans novo que eu punha para ir à missa e depois usava novamente na segunda-feira. Essa providência fazia com que o início da
semana fosse tão esperado e agradável quanto o seu fim.
O final da semana era mesmo uma delícia! Sexta-feira era dia de
limpeza pesada, daquelas de dar brilho nos alumínios, tirar o pó da penteadeira, lavar o quintal... e o seu entardecer trazia o melhor gostinho da
semana - era a hora em que Dona Ruth passava vendendo pão de canela! Hoje nem vejo mais vendedores na rua!
Os almoços eram sempre agitados. Todos juntos, em meio a
conversas e risadas gostosas. Hoje, apenas os domingos são assim...
mas ainda são!
Saudades dos dias de chuva em que a casa se enchia de cabaninhas feitas com os lençóis de todas as camas. Eram o melhor esconderijo para devorar os bolinhos que a avó Angelina costumava fazer nesses
dias líquidos. Bolinhos de chuva hoje? Só de pensar, já engordo!
Chuva? Ah! Como ela me atrasava, além de me deixar molhada
no trabalho...
Salão, secador, escova, só nos dias de casamento. No aniversário também podia, afinal o dia era meu! Mas, e na hora de lavar?!
Quem disse que queria? Se eu lavasse, perderia aquele efeito liso que
me encantava! Na-na-ni-na-não!
Que engraçado! Hoje eu lavo pra fazer de novo...
Saudades de quando os filmes ainda eram imprevisíveis, de
quando o circo era sempre uma surpresa e o carrinho de batida era o
brinquedo mais perigoso do parque de diversões.
A vida mudou e eu nem percebi como tudo se perdeu de mim!...
Bicicleta, bonecas e elástico hoje se resumem a um pequeno espaço chamado quarto e, para ser mais precisa, a uma coisa chamada Internet.
Amigos hoje são virtuais e, se duvidar, até os namorados. Acabou o friozinho na barriga ao falar no telefone... Para quê isso? Mande
um recadinho pelo Orkut!
As coisas estão mais fáceis sim, não se pode negar, mas as pes69

soas parecem ter ficado meio anestesiadas, seus sentimentos amortecidos, recolhidos em seu íntimo.
Que frieza!... Que saudade!...
Amanda Martins e Ana Carolina de Souza
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O RELÓGIO

Ilustração: Diego Fernando Magalhães
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Eu tinha medo de dormir na casa da minha avó. Era uma casa de
madeira muito grande e bastante velha, com vários quartos. As portas
rangiam, as janelas eram fechadas com tramelas. No quintal havia várias árvores, algumas frutíferas, como laranjeiras, mangueiras, mexeriqueiras e limoeiros.
De dia, tudo era maravilhoso, mas quando vinha a noite e as luzes se apagavam, as árvores não faziam mais sombras gostosas para a
gente descansar das brincadeiras debaixo de seus galhos, mas sim sombras que me enchiam de terror. Em clima de suspense, o vento batia nas
paredes, fazendo as velhas janelas sacolejarem contra as tramelas. Mas
o que mais me assustava era o velho relógio de parede que minha avó
ganhara de presente de casamento e pusera na sala maior.
Toda noite era a mesma coisa: eu ficava acordada, encolhida na
cama de um dos enormes quartos. Todos dormiam e eu continuava de
olhos abertos, ouvindo o seu tique-taque. Aquele som, monótono e
constante, parecia fantasmagórico no silêncio do casarão e eu, apavorada, me virava de um lado para o outro, incapaz de dormir.
O pior é que eu não podia contar a ninguém esse meu pavor,
pois certamente ririam de mim. Afinal, só eu percebia a forte presença
daquele relógio antigo nas horas mortas da noite. A cada minuto que
passava, sentia mais saudade do seu tique-taque diurno que, ao contrário do noturno, que marcava horas de medo, marcava horas de alegria,
de brincadeiras com meus primos pelos muitos quartos e pelo enorme
quintal, subindo e descendo das árvores.
Hoje eu me pergunto:
“Por que será que eu tinha medo daquele tique-taque no silêncio
solitário da madrugada, se eu tinha certeza de que pela manhã ele não
estaria mais marcando horas horríveis, e sim horas de beleza única, de
momentos felizes que nunca mais voltariam, perdidos para sempre na
bruma do tempo?”
Lucimara Marcolino, Silvana Bacochina e Tatiane Sanches Ramos
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A TORRE

Ilustração: Iranilza Henrique da Silva
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Tinha tudo pra ser mais um sábado, como qualquer outro, sem
nenhum fato interessante. Mas, naquela noite, aconteceu algo absolutamente inusitado, ainda mais numa cidade pequena como a nossa.
Eu estava caminhando pelas ruas sem destino, quando deparei
com uma multidão que rodeava uma torre de telefonia celular. As pessoas olhavam para cima e gritavam:
− Desce daí, seu doido!
E o cara, lá de cima da torre, insistia:
− Eu vou pular.
As pessoas continuavam tentando fazê-lo mudar de idéia.
− Desce daí, seu maluco, você pode se machucar.
E ele continuava:
− Eu vou me matar, ela me traiu.
Estava claro que se tratava de um pobre coitado querendo se
suicidar por ter sido traído pela mulher.
Já passava da meia-noite e na frente da torre havia aumentado a
multidão de curiosos, querendo saber como terminaria aquela história; a
polícia já tinha sido chamada. Enquanto isso, um engraçadinho começou a provocar aquele pobre homem no alto da torre.
− Seu doido, você ganhou chifres, não asas.
E o maluco gritava mais alto:
− Eu vou pular, vou me matar.
A polícia chegou e tentou convencê-lo a descer, mas foi em vão.
Então decidiram chamar o corpo de bombeiros da cidade vizinha. Enquanto eles não chegavam, as pessoas continuavam a insultar o infeliz e
ele aos berros de que ia se matar.
Já fazia duas horas que aquele doido estava em cima daquela
torre, ameaçando se jogar dali.
Finalmente os bombeiros chegaram para resgatar o pobre homem. Subiram ao alto da torre e começaram o árduo trabalho de convencimento. Depois de muita conversa, conseguiram fazê-lo mudar de
idéia e concordar em descer.
Quando pisou terra firme, correu, tentando fugir, mas a multidão que ali estava cercou-o e o entregou à polícia.
Os policiais começaram a interrogá-lo ali mesmo, na frente da
multidão, que esperava ansiosa por mais explicações.
Quando lhe perguntaram o que havia acontecido e qual o motivo que o tinha levado a tentar o suicídio, respondeu o que todos já sabi74

am.
– Minha mulher me traiu.
– Você pegou-a em flagrante com outro homem?
– Peguei – respondeu já chorando o infeliz.
– E isso aconteceu hoje?
– Não.
– Quando foi então? – quis saber o policial.
O pobre coitado respondeu muito sem graça:
– Faz dez anos!...
Juliana Aparecida Santana Lobo, Luiz Fernandes
e Mariana Pimenta de Oliveira
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A TRAIÇÃO

Ilustração: Marília Harue Kuribayashi
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Dizem que o cão é o melhor amigo do homem. Se vocês também pensam assim, leiam o que aconteceu com Paulo, meu colega de
trabalho.
Casado, pai de família, Paulo resolveu comprar um cachorrinho:
daria mais segurança à casa e serviria de companhia para toda a família.
Na pet shop, o vendedor tenta lhe vender um hamster chinês,
afirmando que o porte do animal facilitaria na hora dos cuidados. Meu
amigo recusa o animal e insiste que quer realmente um cão. O vendedor
volta com um gato que mais parece uma bola peluda, e tenta vendê-lo,
dizendo que o animal tem pedigree, etc., etc. Outra recusa! Paulo já está irritadíssimo! Finalmente o vendedor traz os cães. O primeiro é uma
collie escocesa com a qual meu amigo não simpatiza, o segundo um
pinscher, pequeno demais! Paulo perde a paciência e sai batendo a porta sem esperar pelo terceiro cão.
Caminhando pela rua, se acalma. Resolve passar pela feira para
comprar verduras para o jantar, pois a esposa trabalha o dia inteiro e
não tem tempo para as compras. Como ele trabalha apenas um período,
tanto as compras como alguns afazeres domésticos ficam a seu cargo.
A caminho de casa, apressa-se a fim de chegar a tempo de preparar o jantar. Mas, carregado de sacolas, não consegue andar tão rápido quanto gostaria. Ao atravessar uma avenida bastante movimentada,
percebe que vem em sua direção um enorme caminhão em alta velocidade, e vê um filhote de cão parado no meio da rua. Solta as sacolas e
parte na corrida para salvar o cãozinho, o que felizmente consegue.
Ao observá-lo, nota que é um cãozinho de rua, pois, além de estar bem sujinho, não possui coleira e nenhum outro tipo de identificação. Um perfeito vira-lata! Já gostando do animalzinho, resolve levá-lo
para casa. Alegria geral, principalmente por parte das crianças. A esposa não se opõe, pois fica no trabalho praticamente o dia todo. Após dois
meses, o cãozinho já faz parte da família.
Numa quarta-feira meu amigo acorda às seis e meia, como sempre, para preparar o café e levar as crianças à escola. Ao procurar seus
chinelos debaixo da cama, encontra uma cueca, meias e um lenço, mas
constata que não são seus. Arrasado, conclui que está sendo traído, pois
não há outra explicação para o aparecimento dessas peças masculinas
em seu quarto.
Nada diz à esposa, mas naquela mesma manhã resolve segui-la.
O comportamento dela é normal: entra na firma onde trabalha e só sai
77

de lá no fim da tarde para voltar para casa.
Naquela noite, atormentado, não consegue dormir e, já na madrugada, ouve ruídos estranhos no jardim. Levanta-se cuidadosamente
para não acordar a mulher e vai verificar o que está acontecendo lá fora.
Abre a porta e percebe seu cãozinho pulando o portão. Fica observando
e vê quando ele passa por baixo do portão da casa em frente e volta, arrastando algo que ele não consegue ver o suficiente para identificar.
Com certa dificuldade, arrasta aquela coisa para a sua casa, entra por
uma minúscula janela da cozinha que estava sempre aberta, dirige-se ao
quarto, vai para baixo da cama e acomoda-se para dormir em cima das
peças surrupiadas do vizinho - meias, lenços, cuecas!...
Juliane Miotto, Maria Tereza de Castro Eleutério
e Marília Harue Kuribayashi
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O TREM DA VIDA

Ilustração: Juliane Rodrigues de Souza
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Um dia desses li um livro que comparava a viagem de trem –
cheia de embarques e desembarques, alegrias, tristezas, saudades – com
a nossa vida.
Quando nascemos, duas pessoas muito importantes nos esperam
ansiosamente e cremos que estarão conosco durante toda a nossa existência, o que raramente acontece. Em algum momento da viagem essas
pessoas queridas desembarcam, mas muitas outras, também muito importantes para nós vão certamente embarcar e fazer parte da nossa história.
Nossos irmãos, parentes, amigos, amores participam de várias
situações no decorrer de nossa vida: momentos de felicidade, tristeza,
angústia, aventuras, mas eventualmente precisam desembarcar em alguma estação.
Por isso, devemos fazer dessa viagem a mais proveitosa possível: cante, dance, divirta-se, peça perdão, perdoe, sorria, chore, saia na
chuva, pule e diga muitas vezes “eu te amo”, pois não sabemos em que
momento se dará o desembarque de cada uma dessas pessoas queridas.
Nem mesmo o nosso nos é dado conhecer. E lembre-se: o trem jamais
volta para pegar alguém!
Eu gostaria que você pensasse no desembarque não apenas como representação da morte – que se por um lado é fim, por outro é renascimento – mas como o término de uma história que foi construída
ao longo de uma vida e, como toda história, precisa ter um fim!
Juliane Rodrigues de Souza
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VESTIBULAR

Ilustração: Sandra Lamar
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Levantou-se, vestiu-se, tomou uma xícara de café com leite e foi
ao banheiro. Saiu bem cedo, pois era um grande dia para ele.
Pegou dois metrôs, duas circulares e um moto-táxi até chegar ao
seu destino: a Universidade onde realizaria o vestibular. Prova esperada
e temida por todos os estudantes concluintes do ensino médio.
Como estabelecia o manual, chegou uma hora antes do início da
prova.
Aparentemente estava calmo e confiante, mas por dentro estava
trêmulo e ansioso.
Encontrou alguns amigos de escola, começaram a conversar,
comentaram sobre a prova que iriam fazer e todos demonstravam medo
e ansiedade, menos ele.
– Estou muito nervoso, dizia um.
– E eu apavorado, confessava o outro.
– Pois eu tenho um painel em branco na cabeça, sumiu tudo o
que estudei o ano inteiro – lamentava o terceiro.
E ele, querendo demonstrar tranqüilidade e tentando acalmar os
amigos:
– Fiquem tranqüilos! Vai dar tudo certo! O vestibular é uma
prova como outra qualquer, é moleza! Era o que dizia, mesmo sabendo
que não era bem assim.
Entraram na sala para a realização da prova, sentaram nos lugares predeterminados e logo os fiscais deram início à entrega da prova.
Pegou aquele papel cheio de questões e alternativas, assuntos
diversos, gráficos, etc. Olhou à sua volta e viu todos debruçados sobre
os exercícios. Lamentava consigo mesmo: “Por que não prestei mais
atenção nas aulas de Língua Portuguesa, nas de Física, nas de Química...?” Era um por que daqui outro dali, dúvidas e mais dúvidas. O jeito
era apelar para o famoso santo dos vestibulandos: Santo Chutômetro!
“Uma incógnita? Adjacente?... a² que é o resultado do quê?
Multiplicação da hipotenusa?... x é igual a y – b³?... sintaxe?...” Aquilo
tudo foi se misturando, formando uma verdadeira miscelânea em sua
cabeça. Via nos outros candidatos, a sabedoria estampada nos rostos,
alguns olhares atentos, outros sonolentos, enfim, uma infinidade de caras e bocas.
Terminou sua prova, entregou-a e saiu da sala. Queria se sentir
confiante, mas, na verdade, estava meio inseguro quanto ao resultado
do seu desempenho, pois havia chutado muitas respostas.
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Trinta dias depois, conforme o previsto, chegou o resultado. Estava trêmulo, ansioso, com as mãos suando, seus batimentos cardíacos
acelerados e a pressão arterial subindo e descendo descontroladamente.
Abriu a correspondência e...
– Juca, Juca! Acorda meu filho, ou vai se atrasar para o vestibular!
Eidmar Alves de Oliveira
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