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APRESENTAÇÃO
O livro foi preparado e deveria ter sido impresso e lançado em 2001,
mas o professor Darci Ribeiro da Silva, entusiasmado incentivador do projeto, adoeceu e veio a falecer em 27 de março de 2001. Não conseguimos apoio
da diretoria seguinte para que o livro pudesse ser publicado e acabamos
deixando a obra em latência.
Com todo apoio da professora Fátima Aparecida da Cruz Padoan,
atual diretora da UENP-CCP, finalmente estamos fazendo o lançamento na
forma eletrônica.
Como a obra estava pronta, ela possuía uma apresentação. Não preparamos uma nova, apenas fizemos este esclarecimento, necessário, e mantivemos as palavras iniciais escritas em 2001.
Há pouco mais de dois anos, publicamos o primeiro livro com a
produção artística de nossos acadêmicos, intitulado “Esboços...”. Nessa
ocasião, mencionamos as qualidades da literatura dos nossos alunos, que
foram apresentados pela primeira vez na história da FAFICOP na forma de
livro impresso. Continuamos a insistir na necessidade de publicarmos um
segundo volume e, com o incentivo das professoras Elvira Ferreira da Silva
e Sá e Marisa Marques de Souza, respectivamente, chefe e subchefe do Departamento de Letras na ocasião, e Diná Tereza Brito, Coordenadora do
Curso de Letras, procuramos o diretor da Faculdade, Prof. Darci Ribeiro
da Silva, pessoa extremamente humana e receptiva aos anseios da comunidade acadêmica. Sua resposta à nossa solicitação: “Apresentem o projeto
e contem comigo”. Com o apoio incondicional do professor Darci, aqui
está a nova edição dos trabalhos de nossos inspirados colaboradores.
Portanto, com o respaldo de todos os professores do Departamento
de Letras e de muitos de nossos acadêmicos, que são (repito o que disse no
livro anterior) os que na verdade merecem o maior crédito, aqui está a
segunda edição de Esboços, rebatizada de Poemas, Contos & Cia. (o mesmo
nome da página de nosso cantinho dedicado à literatura autóctone na
página da Faculdade na Internet – www.faficp.br), com material inédito
em forma impressa. Cabe uma observação: na montagem da obra não foi
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excluído nenhum material apresentado pelos alunos. Seguimos poucos
critérios, como o de não aceitar obras com louvor religioso ou a professores. Para o futuro, considerando o volume do material disponível e na
expectativa de um aumento das produções, creio que teremos de estabelecer critérios seletivos mais definidos.
Os poemas, os contos e os outros tipos de produção literária são
primorosos pela qualidade, criatividade e inovação estética. É uma leitura
muito prazerosa. Surpreenda-se com a profundidade dos pensamentos,
emocione-se com as situações dramáticas, divirta-se com os aspectos cômicos ou apenas maravilhe-se com a diversidade estilística e de conteúdo.
Temos a certeza de que, além dos que estão aqui, existe um grande
número de escritores dentre nossos acadêmicos, que, por um motivo ou
outro, deixaram de participar desta edição. Deixamos a eles nosso convite
para que estejam presentes no próximo volume. Ainda mais: temos o firme
propósito de convidar também os acadêmicos dos demais cursos para mostrar suas qualidades literárias durante o decorrer do ano, quando estaremos ampliando nossas atividades no Internet e selecionando material
para uma próxima edição de Poemas, Contos & Cia. Por esta vez, contamos com a participação especial de alguns dos professores da FAFICOP,
também mostrando sua veia artística.
Temos de registrar um agradecimento muito especial à professora
Elvira Ferreira da Silva e Sá, que contribuiu de modo inestimável durante
os muitos meses de realização do projeto, quando, além de fazer meticulosa revisão para correção da língua portuguesa, deu ótimas sugestões sobre
forma e conteúdo, que, levadas aos autores e muitas vezes acatadas, resultaram em apreciáveis melhorias.
Esperamos, sinceramente, que todos tenham, ao ler este livro, o
mesmo e enorme prazer que tivemos ao elaborá-lo.
Cornélio Procópio, março de 2014
Newton de Camargo Braga
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NOSSOS AUTORES
Um esboço biográfico dos autores que participam deste volume e que colaboraram nos últimos dois anos com os Boletins de Letras, posters que eram afixados
nas salas do curso de Letras e no corredor central entre os pavilhões.
ÁGAPE

Pseudônimo de Cacília Nogueira Batista, acadêmica do curso
de Letras, nasceu em 1981 na cidade de Itararé, SP. Passou a
juventude em Salto, SP, onde reside sua família, e aí estudou
o secundário. Cacília aprecia escrever poesias e participou de
diversos festivais de teatro com o grupo saltense “Cia. de Artes Cênicas Apocalipse”.
ALESSANDRA

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. Licenciou-se em Letras no ano 2000.
ANA KRÜGER

Ana Cristina Krüger Fernandes é gaúcha de Pelotas, onde
nasceu em 1967. Reside em C. Procópio e, além de ser empresária, participa de movimentos sociais e políticos. Já ganhou diversos concursos de poesias (SESC/Rotary, C. Procópio, e SESC-Aeroporto, Londrina). Acadêmica do 4º ano.
ÁTILA SILVEIRA BRASIL

Natural de Rebouças, PR, considera-se procopense pelos
anos de participação comunitária e por ser cidadão honorário. Professor, autor da letra dos hinos de C. Procópio e da
nossa Faculdade, teve conto vencedor de concursos de âmbitos regional e nacional. Autor do livro “Das origens à emancipação de C. Procópio”.
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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. Licenciou-se em Letras no ano 2000.
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. Licenciou-se em Letras no ano 2000 e trabalha atualmente em Curitiba.
DANIELA

Daniela de Souza Meneghel é natural de Bandeirantes, onde
nasceu em 1978, mas sempre viveu em Itambaracá. Dedica-se
aos estudos e gosta de viajar e conhecer locais históricos.
Licenciou-se em Letras no ano 2000.

DINÁ TEREZA

Diná Tereza de Brito é professora do Departamento de Letras, lecionando Língua Portuguesa, e advogada militante no
foro local.

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. Licenciou-se em Letras em 1999.
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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. Licenciou-se em Letras em 1998.
ISABEL CRISTINA

Izabel Cristina mora em C. Procópio. Estuda e trabalha, sendo redatora de um jornal local. Tem como objetivo, aprimorar sua escrita através da leitura de autores brasileiros e estrangeiros. É acadêmica do 3 ano
o

ISMAEL

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. Acadêmico do 4º ano.

JOÃO PAULO

João Paulo Silva é professor do Departamento de Ciências
Contábeis e já participou de montagens teatrais em sua juventude. Escreve desde seu tempo de estudante, principalmente poesias, e considera-se um parnasiano.

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. Acadêmico do 4º ano.
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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 sua família. Exímia violonista,
também compõe e canta. Licenciou-se em Letras em 1999 e
está lecionando em C. Procópio.
MIRRA

Míriam Teixeira de Oliveira Silani nasceu em Curitiba, em
1964. Estudou no Colégio da Polícia Militar. Casada, tem três
filhos adolescentes. Dedica-se apenas aos estudos e aos filhos. Aprecia música erudita e artes plásticas. Residindo em
Londrina, transferiu-se para o curso de Letras da UEL em
2000.
NEIVA IRENE BRUNIERI

Nasceu em C. Procópio, em 1964, onde reside. Trabalha como Orientadora de Informática, faz palestras e treinamento
para empresas e escolas. Estuda Metafísica e Língua Italiana e
já esteve na Itália aprofundando seus conhecimentos em Filosofia e História. Acadêmica do 4º ano.
PETERSON

Peterson Alves Cabral é acadêmico do 2º ano do curso de
Letras e possui um livro de poesias a espera de editor.

ROSANA

Rosana Cristina Giolo nasceu em 1975, em Abatia, onde mora
e leciona para crianças. Preocupa-se muito com sua formação
educacional, preparando-se para a vida profissional. Licenciou-se em Letras no ano 1998.
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SILVANA

Maria Silvana Alves Silva nasceu em Bandeirantes, em 1977,
onde ainda reside. Além de ser professora, ambiciona tornarse pesquisadora na área da Linguística. Licenciou-se em Letras no ano 1998.

SIRLENE

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 Assai. Considera a poesia como a forma mais natural de retratar os sentimentos humanos. Licenciou-se em Letras em 1999.
TATIELLY STOREL

Nasceu em Cornélio Procópio, tendo passado parte de sua
infância em Santa Amélia, retornando posteriormente para
sua cidade natal, onde vive. Considera que a arte literária
permite a expressão de seus sentimentos sem revelar seus
“segredos.” Licenciou-se em Letras no ano 2000.
VANDERLI

Vanderli Oliveira dos Santos é acadêmico do 3º ano do curso
de Letras.
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In Aeternum
Ágape

Posso sentir teu gosto,
Teu rosto, posto de incerteza.
Posso amar tua vida,
tua ida, ainda que seja partida.
Posso imaginar teu amor,
teu calor, consumindo minha dor.
Insistindo em me deixar
minha lágrima converteu-se em mar.
Sou tal qual a última estrela
que insiste sozinha em brilhar.
Sou Vinícius, Drummond, Jobim.
Sou a tua música, o teu fim.
Ainda que me coloque uma mortalha
porei em meus sentimentos uma muralha.
Então estarei livre da dor, nem saberei
que um dia sofri, te perdi. Morri.
Mas o poeta nunca morre,
ainda que seu mal seja a paixão.
Seu coração não bate. Explode.
Assim sou eu, que te espera,
supera e chora.
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Motivo
Ágape

Hoje o sol nasceu, porque você existe.
E tudo o mais se fez, porque você é o motivo.
A vida persiste, o amor insiste,
porque você é o motivo.
Tudo vive para que você viva.
Sua missão é brilhar, brilhar muito.
E assim desbravar novos horizontes,
iluminar novos caminhos, vencer
o medo, as dificuldades.
Hoje o meu riso é possível
porque o motivo é você.
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Pairando na vida
Alessandra

Pairando na vida
uma “palavra” me vem
Está escondida
Não quer dizer de onde vem
Esquecida no tempo
nunca dizia nada
guardava um sentimento
algo que aprisionava
Dor e sofrimento
que jamais ela expressara
sorrisos no silêncio
confundidos de felicidade
ilusório pensamento
contemplava uma saudade
Pouco a pouco esta palavra
que só eu soube ler
não significava “nada”
que você não soubesse
o que era
e ainda assim
queria dizer...
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O Guarda Dor
Ana Krüger

Bem no fundo
desta peça
há meu mundo
num armário
as gavetas
pequeninas
tem pedrinhas
segredinhos
de meninos
com variedade
dispostas
lado a lado
teimosias ensolaradas
da mocidade
e nos cabides
uns sobre os outros
amores contidos
bandidos
há muito tempo
fora de uso
hoje visto
vermelho
escolhido a dedo
entre os desejos
que estão no calceiro
e a chave
trago comigo
em meu amado
e amigo
coração apaixonado
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O Vazio Está Cheio
Ana Krüger

No pouco
Que tenho
Me farto
De tanto
Que quero
E busco
Na sede
Do prazer
Saciar-me
Gosto da falta
Pois, que me move
Comove
O inconsciente
De encontro
A fartura
Assim, o castigo
Flagela meu dorso
Incandesce na espera
Incendeia
Queimando meu gozo
Em plenitude
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Pra Onde Ir?
Ana Krüger

Estão sempre as duas
sob o sol e a lua
companheiras de viagem
a covardia e a coragem
num girar, girando
girassol em torno
de si mesmo
se mostram
infindas
portas, janelas, berlindas
que nos conduzem a esmo
quem saberá apontar o caminho
ao pequeno, perdido
passarinho
que atende pelo nome
de ATITUDE
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Carta ao Pecador
Ana Krüger

Senta à beira do penhasco
deixa que o abismo
abaixo dos teus pés
te drague
te leve
arrastado
pelas entranhas
adentro
te eleve
ao pico invertido
dos desejos
e lá
naquela ausência
lembra-te de mim
voz surda
sussurrante
falando calada
mais que tudo
já te falou
come e bebe
do que te ofertam
te farta
do nada
e sobe à tona
somente quando
tua boca
urrar, escancarada
pedindo VIDA
então, poderás dizer
livre de hipocrisia
que me amas
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Misturas
Ana Krüger

O gato
que miava solto
vira-lata abandonado
sobre meu telhado
nas noites negras
sem lua
de repente
sumiu
Saí
lá fora
a sua procura
do gato e não dele
pois
não durmo mais
sem seus apelos
os dele e não do gato
me fazem falta
me causam danos
me tornam insone
aqui
de cima
nua
telha
gelada
molhada
telhado
de orvalho
e lágrimas
banhado
escorro em gotas
pela vidraça
ao pé da porta
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Rotina de Fé
Ana Krüger

Bons tempos aqueles ...
em que andávamos
livres, soltos
pelos campos do senhor
e servia nossa pureza
como escudo protetor
hoje, confinados
neste cercado
intangível
rangendo os dentes
e urrando
pelas provas
submetidos
subconvertidos
amargamos
agachados
acuados
na espera
do imaginável
ouvi dizer
um dia
de uma boca maldita
como a minha
que o inferno
é feito a rotina
repetindo-se
infinita
interminavelmente
dentro da mente
daquele que paga suas penas
pode-se dizer
que desde o princípio
24

desta forma estamos
repetindo
reiterando
remando contra a maré
e o mais interessante
levados pela santa fé
a qual nos move.
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Selva Urbana
Ana Krüger

Sangue morno
ácido viscoso
nos olhos do dia
a pústula ardente
berra a todos
que possam ouvir
– queimem
almas infames
ávidos
predadores
esperam
espreitam
sedentos
não tarda
o destino
se esses tolos
alvos peitos
descobertos
soubessem
do niilismo em suas vidas...
não disputariam tanto
correriam menos
seriam mais felizes
fio de navalha
implacável
magnânimo
campo estéril
em sonhos juvenis
e na selva
disputa-se
caça e caçador
os dois perdem no final.
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Quantas
Ana Krüger

Quantas de amor
Pacotes de luz
Dissipam calor
Na sensualidade
Das polaridades
Opostas.
Eu e você
O sim e o não
Jamais o talvez.
A bomba
A mina de luz
Tanto faz
Pois tudo seduz
Na química de amar.
Combina energias
Mistura os sabores
Quantas paixões
Quantos amores
Nesta alquimia
Só quero você.
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Anatomia da Fome
Ana Krüger

São bocas pequenas
e os olhos de horror
grandes barrigas
fartas de fome
costas curvas
silenciosas
não reclamam
só carregam
os pés descarnados
largos
suportam a estrada
seguem a ordem
– caminhar é preciso
dentro dos crânios
pequenos
massas murchas
cinzentas
são penas
pedidos
as finas canelas
os ralos cabelos
as bocas banguelas
o bafo de cana
na mão direita
uma vela
no bolso
a imagem
da padroeira.
Zhefiré
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Brasil – Quinhentos
Ana Krüger

Quinhentos
bem tomados
mal vividos
anos de uma história
tua, minha, nossa
e deles
uns já idos
outros que ainda
por vir estão
salvo dos trancos
barrancos e barracos
da conquista
já foste quinhentista
barroco, romântico
sonhador, realista
romeiro
herdeiro de um texto
que não querias
o dia se faz noite
sem que percebas
tua hegemonia
negro tão cantado
galego mal falado
índio esquecido
podias romper de vez
tuas amarras
libertar teu grito
amar teu povo
nunca vencido
nesta data tão querida
terra brasilis
29

muitas felicidades
muitos planos de vida
e pudera, tomara
oxalá me valha
resgata teu rumo
concede paz,
justiça e comida
a raça mestiça
que do sangue nosso de cada dia
constrói a pátria amada
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Uma marcha ante a mancha
Ana Krüger

negligência
sabotagem
vazamento
vadiagem
e uma mancha
sobre as águas
entre as penas
nas entranhas
dentro d'alma
sacanagem
corrupção
ambição
politicagem
e uma mancha
nos morros
pelas calçadas
sob pontes
em nossa vida
esperança
em contra-partida
luta
brio
honra
coragem
e uma marcha
com vontade
sem medo
perante tudo
mudando o mundo

31

1o Soneto – Um Nada
Ana Krüger

existe um espaço vazio
onde todas as dores estão
também aí, meu amor vadio
faz da vida solidão
e, assim, lá se vão
os anos do tempo sem fim
memórias, de mão em mão
passadas ao léu, por mim
simples, como tudo deve ser
porém, complexo, pois é assim que é
anseio pelo que se quer
busco, em desespero e desalinho, minha fé
um dia perdida, sem querer
teimosa guerreira ferida, de pé.

32

A Maré
Ana Krüger

Em águas canto nossa canção
A cheia, esvaziando o pensamento
A vazante, completando o momento
Formam espumas cintilantes de emoção.
Uma brisa, meu suspiro no teu peito
Calada, me recolho em novelo
Cuida tanto, se desdobra em desvelo
Este homem, que me segue, meu eleito.
Nós dois, aqui, espalhados pela areia
Não sabemos, nem ao certo, o que nos espera
E, num só, tu és meio e sou meia
Nossa história é para sempre, não se altera
Tão perfeita em meus sonhos, como quisera
Que fosse assim, a vida inteira.
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Rótulos à Venda
Ana Krüger

Nos supermercados
nossas idéias
expostas
empilhadas
em gôndolas
projetadas
para servir
os produtos
estragados
ou devolvidos
negócios
mau efetuados
são resolvidos
pelo gerente
sempre de perto
mas à distância
o dono da rede
dita as regras
telemarketing
agressivo
objetivo
para as massas
compra-se de tudo
promoção
prestação
leve três
pague dois
nossos desejos
nos balcões
no grande pacote
... da vida...
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Ânsia
Ana Krüger

Negros corpos
Que se roçam
E se enroscam
Nas esquinas
Da noite escura
E o branco
Destes olhos
Sedentos
Que me secam
A alma
Impura
Tão ardentes
São ânsias
São deleites
De uma face
Mágica e
Obscura
Feita toda
Só em si
De luxúria.
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Trovas
Átila Silveira Brasil

Velhice chega em queixume
Curitiba Oh! Quantas dores
Evoco o antigo perfume
Da bela “Rua das Flores”.
Da marinha vindo à serra
Curitiba eu avistei
E ao rever-te, linda terra
De alegria até chorei.
Velha foto esmaecida
Deixou lágrima de herança
Hoje a vejo colorida
Pelo cristal da lembrança.
Pra fofoca não dê trela
Isso é mal que não se cura
Pois pra boca de tramela
Não existe fechadura...
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Quando o velhinho vier...
Átila Silveira Brasil

Quando o velhinho vier, atravessando alvos cogumelos
Apolo e Soyuz serão as renas de seu trenó.
Voando, entre Mirages e Migs passando,
escutará o espoucar de bombas saudando a Noite Feliz.
Quando o velhinho chegar, vermelho, corado
e pela chaminé descer animado e apressado
encontrará sandálias pequenas, aguardando serenas,
inocentes sandálias feitas de couro e casca de arroz.
Lendo as anamitas palavras da carta singela
do pequeno Ho Shi, o pequeno vietcongue,
refletirá comovido, indagará se a infância é mesmo bela,
enquanto contempla as águas rubras do Mekong...
Quando o velhinho chegar, ainda vermelho e apressado,
encontrará entre fantasmas de druidas
junto à lareira, acomodadas,
sandálias de lã caprichosamente bordadas.
Lendo as palavras gaélicas da pequena Daisy,
da estirpe irlandesa a herdeira,
ouvindo o eco das disputas do Evangelho
contemplará a neve tombando sobre os louros linhais...
Quando o velhinho chegar à terra do mel, olhos molhados, cansado,
encontrará entre alcatifas, sandálias de couro à porta da tenda.
Lendo as garatujas árabes do minúsculo Ibrahim,
lamentará que a negritude do sub-solo tenha tingido os corações.
Quando o velhinho chegou, mais tristonho e cansado,
atravessou a Porta de Brandenburgo,
encontrou inocentes cartinhas de Fritz e Franz
em sandália verde ocidental, em sandália vermelha oriental...
37

Quando o velhinho entrou no paraíso do capital,
encontrou, entre arranha-céus, mais cansado e decepcionado,
as sandálias do negrinho Joe, tecidas com algodão do Alabama.
Refletiu, indiferente ao satélite rastreado na base de Houston.
Quando o velhinho chegou na favela da periferia,
a porta do barraco estava aberta...
Ele encontrou no tênis surrado do deficiente Joãozinho
um papel em branco, apenas o desenho de um coração...
Mas quando o velhinho voltou ainda levou pedaços de esperança...
Porque entre muros de crenças e de credos,
entre muros de idiomas e de cores, além das barreiras sociais,
persiste a inocência da criança, que é universal...
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Mato Grosso do Sul
Carmem Alice

Pasto...
Pasto, gado...
Pasto, gado, soja...
Ema...
Ema????
Pasto...
Pasto, gado...
Pasto, gado, soja...
Pasto, gado, soja, ema...
Mato (...)
Cadê o mato?
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Natureza Morta
Carmem Alice

MATA
DESMATA
MATA
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A Perspectiva do...
Carmem Alice

Ele me angustia,
me revolta,
me preocupa...
É como um velho sino,
repicando numa igrejinha,
Lá do outro lado do mundo,
com seu som inaudível para mim,
mas sei que ele existe,
que ele soa...
Como sei que ele está lá,
nos esperando,
impiedoso, irreversível.
Mas, por quê?
Por que tudo deve ter um fim?
Por que devemos aceitar e esperar
enquanto ele vem,
impassível, minando nossas energias,
levando quem nos é mais querido?
É nosso fado?
A implacável certeza de um futuro sem futuro...
Ou a incerta esperança de algo melhor, depois...?
Levados por essa tênue e frágil esperança
é que vivemos.
Mas sabemos que ele chegará,
mais cedo ou mais tarde,
poderoso e implacável,
denotando toda a impotência e fragilidade
do mísero ser humano.

...FIM
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Ebulição Interior
Carmem Alice

Alma em chamas,
ebulição,
vulcão interior...
Passo automaticamente
pela pequena ponte de um rio menor ainda,
na direção do serviço,
cabisbaixa,
quando, de repente,
observo à minha volta e penso
na arcádica natureza da Marquesa de Alorna,
de Felinto, “du” Bocage
e, como eles, sinto minha alma em ebulição,
num conflito interior entre
razão e beleza, lógica e pureza...
Meus pensamentos vagueiam
como os terneiros no pasto vizinho
sobre a relva ainda molhada pelo sereno matinal,
mas, por dentro,
minha alma ainda está em tumulto.
Sinto urgência de escrever,
a alma em chamas...
...E pensar que o motivo de tudo isso,
o que desencadeou a erupção deste vulcão adormecido,
prestes a derramar lavas de impropérios em todo o lar, foi...
“apenas” uma filha pré-adolescente.
Quem tem me entende!
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Êxtase Árcade
Carmem Alice

Arcádia Ultramarina,
Du Bocage irreverente
A Marquesa descontente,
Mas com sonhos de menina.
Sinto neles sutileza,
Versos brancos, os sonetos:
Dois quartetos, dois tercetos,
Exaltando a Natureza.
Mas ainda não contentes,
Mexeram nas estruturas
De uma Arcádia toda pura
Se tornaram dissidentes.
Dissidentes, revoltados,
Nio aceitaram pressões
Escreveram com padrões
Por si mesmos amoldados.
Com sua extensa bagagem
Rumaram ao Romantismo
Nos levando ao extremismo,
Pessimismo, sacanagem...
Mas suas marcas veremos
Indeléveis pela vida,
Nos mostrando que a medida
E o peso, nós fazemos.
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Santas Mãos
Carmem Alice

Vidas resignadas.
Dores mutiladas.
Humanos seres
Por Deus escolhidos...
Dói a alma
Ao lembrar
Do passado.
Destinos sofridos...
Conforto na resignação,
No amor, no tratamento
Humanitário, sensível.
Deixa de “ser desprezível,”
À condição humana retorna.
Seu orgulho, antes ferido,
Agora é cicatrizado,
Como o corpo,
Mesmo às vezes mutilado...
Santas mãos, abençoadas,
Que minimizam a dor,
Tiram do corpo as feridas
E levam às almas amor...
Cada um tem seu valor,
Neste mundo de meu Deus,
Mas aos que dedicam a vida,
Todo o amor e sonhos seus
A cuidar de almas, feridas,
Agradeço – com louvor.
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Silêncio
Cláudia Muniz

…É uma dor que asfixia,
que corrompe a solenidade da voz.
…É temor de um fraco e atitude de um sábio.
O que esconde?
Ninguém, ninguém sabe!
A não ser quem o traz na alma.
Poderá justificar uma perda? Uma vingança?
Uma rejeição? Uma frustração? Uma dor?
Não, não... Ninguém sabe.
A não ser quem o traz na alma.
É refúgio do espírito e crença de cura.
Não poderá, nunca, separar-se do homem.
O porquê?
Não, não... Ninguém sabe.
A não ser quem o traz na alma...
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Pretensão
Cláudia Muniz

Eu queria ser cego
Eu preferiria ser louco
Eu preferiria ser mudo
Eu preferiria não ter sentimentos
Só assim poderia encontrar a verdade deste mundo irracional
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Metamorfose
Cláudia Muniz

Sofrimento é alegria,
Derrota é conquista,
Rejeição é aceitação,
Ódio é amor,
Silêncio é grito,
Homem é universo,
Morte é vida.
Por isso,
Meta você na
Morte do dia de hoje e
Fortaleça o homem que
Será gerado para o amanhã.
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Overdose
Cláudia Muniz

Sentado à beira da rua dei um trago em minha vida.
Injetei-me no deleite de meu corpo e na sofreguidão de meus dias.
Contei com família, nenhuma.
Ri com os amigos que não tive.
Andei de mãos dadas pela praça, com a namorada que não tinha braços.
Li e estudei, tudo que ninguém jamais ouviu.
Cantei, dancei, vivi...
E fui para um mundo sem nome. Lá havia letreiros onde era possível ler:
“Olhe dentro de você”
E fui eu! Para dentro de mim.
Passei pela cabeça e ela estava confusa, não deixava que meus olhos vissem, minha boca falasse e meus ouvidos escutassem. Desisti.
Fui para o estômago e lá me diverti. Havia muita beer, com bolinhas
efervescentes.
No pulmão, foi impossível, nada pude ver. Quando estava lá, fui atingido pela neblina de Cubatão.
Já estava cansado, mas, por curiosidade, quis visitar o coração.
Não foi bom! Ele estava vazio, oco, vago...
E então senti que fortes alucinações me tomavam e com elas meu corpo
se retorcia.
Morri!
E foi por overdose de mim mesmo.
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Presídio da sociedade
Daniela

Você quer nascer?
Cuidado, ainda não é o dia!
Você quer andar?
Cuidado, há muitos obstáculos!
Você quer falar?
Cuidado, pode ser censurado!
Você quer crescer?
Cuidado, vão impedi-lo de todas as formas!
Você quer dar opinião?
Cuidado, pode ser mal compreendido!
Você quer partir?
Cuidado, você não tem idade!
Você quer fumar?
Cuidado, observe se o lugar permite
Você quer gritar?
Cuidado, pode incomodar o seu vizinho
Você quer beijar?
Cuidado, pode chocar as pessoas
Você quer transar antes do casamento?
Cuidado, você pode ser motivo de fofocas!
Você quer atravessar a rua?
Cuidado, um inconsequente pode atropelá-la.
Você quer ouvir um som?
Cuidado, já passam das 22 horas!
Você quer comer?
Cuidado, não aceitam mais os gordos!
Você quer amar?
Cuidado, podem brincar com seus sentimentos
Você quer sentar?
Cuidado, podem tirar sua cadeira
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Você quer mentir?
Cuidado, a mentira tem perna curta!
Você quer o bem?
Cuidado, podem lhe desejar o mal!
Você quer sorrir?
Cuidado, os podem querer chorar!
Você quer vencer?
Cuidado, os invejosos querem derrotá-lo
Você quer cantar?
Cuidado, a letra pode não agradar
Você quer... ?
Cuidado, a sociedade vai censurar sua personalidade.
Você quer pensar?
Cuidado, muito cuidado com seus pensamentos
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Apareceu
Daniela

Apareceu
infelizmente apareceu
não hesitou
e nem impediu
a lágrima amarga
a primeira
O mundo gira em pensamento
transformando sorriso quente
em fria tempestade de desengano
Juntos, os lábios, anteriormente
abriram-se e da profundidade
de seu coração saiu um raio de ódio.
Deito pingos de seus olhos
o estado mórbido estalou em seu peito
nuvens de loucura voejaram sobre
sua comoção, ela se moderou
Num súbito de esperança
caminhou para o norte
rumo ao sul do peito do amado
Extinguiu-se, a fé no futuro
apagou...
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Piedade
Diná Tereza

Era outono:
A natureza despia
seu traje de verão.
Era o tempo de recolher
as folhas secas
que, distraídas rolavam pelo chão...
Você se aproximou,
ajoelhando-se levantou
daquela calçada fria, úmida,
uma pequenina pétala
que se debatia
entre o ir-e-ficar daquela agonia.
... e agasalhou-a entre
as páginas de sua vida!

52

Fuga
Diná Tereza

Muitos escapam
para a margem de lá
do regato.
Mas, tropeçam...
e os torrões que caem
vêm turvar ligeiramente
a transparência do recato!!
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Gradação
Diná Tereza

Enraiveci
... e desejei gritar.
Gritei
... e desejei falar.
Falei
... e desejei humilhar.
Humilhei
... e desejei vencer.
Venci
... e me senti vazia.
(tolice!) Não existe sabor
numa vitória forçada.
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Águas
Elizete Lourenço

Borbulho neste fogo
de teus olhos faíscas...
Morro no teu seio!
Evaporo em tua veia e gelo.
Roubo tua seiva,
sangue,
suor,
veneno...
Bolhas d'água salgadas
chovem em mim,
tristes lágrimas...
Quem és?
Que de temor,
no fogo que se apagou,
fez cessar meu borbulhar?
Derramo,
escorro,
e de todo te molho...
Sedenta, choro!
Foge de mim, amigo.
Foge de meu gelo e triste fim,
Evaporar...
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Setembro
Elizete Lourenço

Setembro tem cheiro de você.
Te procuro quando te quero
E te quero tanto!
Perdôo-te pela distância,
Acuso-te pela saudade que sinto,
no desejo de ver-te em mim.
Sinto pavor por não ouvir-te a voz,
como rouca é em minhas lembranças,
sussurrada em palavras frescas...
Te vejo retratado, na face dos sonhos.
Quero-te além do possível!
Quero teus beijos, em trinta dias do mês
contados no gosto teu em minha boca.
Me perco em teus olhos cor da noite e adormeço.
Corro minhas mãos em teus negros cabelos e
os teus passos noite adentro sigo...
Setembro está no fim;
porém meu amor
é teu início...
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Soneto ao meu pai
Elizete Lourenço

O que sufoco é um gemido
Que morre em lágrimas tão contidas.
Eis-me! Beijo tua face serena,
Procuro tuas mãos, me despeço!
Sou tua filha e sofro vendo-te
Assim, em letargo, não desperto.
A dor persiste! Ora violenta,
Quase física, ora pesarosa.
Não tão menos, mas quase suportável.
Com saudades, fui ao teu encontro,
Procurei na lembrança, teus olhos...
Pai! Em teu olhar revejo vida.
O que dói, não é tua partida,
O que dói... é teu nunca retornar!
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Primavera
Ismael

Oh! quão belas são as manhãs
do período primaveril...
Vejo pássaros bicando romãs
e borboletas cor-de-anil.
Quanta alegria espalhada
entre as flores do meu jardim,
faz feliz a meninada
o perfume do jasmim.
O beija-flor, que é veloz
está colhendo as doçuras
e ouvindo a linda voz
do canário lá nas alturas.
Quem é dono dessa beleza,
senão o nosso Criador?
Ele tem a maior riqueza
que é o seu imenso amor.

58

Estudar é preparar-se para a vida
Ismael

Quando a gente é criança
não tem muita confiança
de que estudar e aprender
faça parte do viver.
Durante a adolescência
se esquece da obrigação
de estudar com persistência
para conseguir boa remuneração.
Quando chega a maioridade
cai na realidade:
quanto tempo já passado!
E a gente prejudicado.
O supletivo felizmente
pode dar uma demão
para quem de boa mente
estudar com dedicação.
Queira Deus que eu vá adiante
sem tropeços encontrar.
Espero que um dia eu cante
a vitória que vou alcançar.
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Literatura
Ismael

Em ti predominam, ó Literatura!
As coisas da Terra e do céu.
São incomparáveis à tua doçura
os mais preciosos favos de mel.
Da palavra tu és a arte,
seja em grego ou em latim...
O teu aroma exala por toda parte,
como o perfume do jasmim.
Os teus fundamentos são meigos
e nos oferecem riquíssimo saber.
Ao chegar o conhecimento aos leigos,
Eles se gloriam de prazer.
As letras são poucas isoladamente,
e não causam a menor emoção.
Mas, unindo-as de repente,
surge todo tipo de expressão.
Tudo isso é dádiva divina
que recebemos do Criador...
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Rima pobre, pobre...
Ismael

Que saudade daquela ocasião
que não mais há de voltar.
Eu chegava à Congregação
e junto à porta procurava sentar.
Algumas balas no bolso
eu gostava de carregar.
Terça, quinta, sábado e domingo,
todo dia sem faltar.
Ajoelhando para orar,
as balas sumiam devagarzinho.
Quem será que estava a apreciar?
Só podia ser o Zezinho.
Era um menino magrinho,
filho do irmão Miguel.
Ele tocava um pistonzinho
que era de se tirar o chapéu.
O menino já bem crescidinho
e nada de batizar.
Foi aí que o irmão Chiquinho
não mais o deixou tocar.
O Zezinho para longe
inventou de se mudar.
Sempre fico recordando,
não consigo me conformar.
Naquele tempo eu só pensava
nas coisas espirituais.
Dia e noite me preocupava
com o fim do mundo e tudo o mais.
Agora a frieza tomou conta,
parece que está tudo terminado.
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Como posso sentir alegria
Se estou endividado?
Às vezes fico me questionando:
Por quê por tanta prova passar?
Será que tenho “costas largas”
para tudo isso suportar?
E a doença de minha mãe,
será que ainda vai sarar?
Para Deus tudo é possível,
mas é preciso Nele confiar.
O que abranda o desespero
é a esperança no coração
de um dia cessar tudo
e ir para a eterna mansão.
Do contrário já teria caído
em alguma contradição,
sem saber se tinha conseguido
receber de Deus o perdão.
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Dois sofrimentos iguais
João Paulo Silva

Mexeriqueirinha trêmula
Que o vento ingrato balança,
Olhando tuas verdes folhas
Este poeta descansa.
Da janela desta sala,
Te vejo triste a tremer;
O vento que te embala
Quer fazer nós dois sofrer.
Eu sofro por estar só,
Tu também sofres por isso,
Nossas penas são iguais.
De nós dois ninguém tem dó,
Nos desprezam e, além disso,
Não ouvem os nossos ais.
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Soneto ao entardecer
João Paulo Silva

Na maratona insana e estafante
Que o dia a dia da vida nos impinge,
É preciso parar por um instante;
Cortar a amarra que noss'alma cinge.
E ao parar, ouvir meu interior,
Sentir que o coração vibra e palpita;
Respirar fundo, mitigando a dor
Desta estafa que em meu corpo habita.
Admirando a tarde silenciosa,
Ao ver o colibri beijando a rosa
E o sabiá cantando na palmeira,
Quisera que a vida desairosa
Fosse assim, como a tarde, tão gostosa
Que o entardecer durasse a vida inteira.
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Bela
José Roberto

Ficam na lembrança
À luz de teus olhos,
Os perfeitos traços
De teu lindo rosto.
Tua beleza singular
Fácil de encantar
Desperta meus olhos
Para te procurar.
Linda, simplesmente
Olhos que me cegam
Ninguém mais posso ver
Graciosa, seduzente
Teus lábios não negam
Quero esse amor viver...
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Rogéria
José Roberto

Rolo em minha cama
Rochas me prendem
Rotos sonhos me perturbam
Rondam meus pensamentos
Robustas lembranças
Rodopiam em meu peito
Romanescos sentimentos
Rompem em meus olhos
Rolam lágrimas cálidas
Rodeia o crepúsculo o
Rouxinol que gorgeia
Rosas sem espinhos
Roupagem de seda
Roubam minha paz
Rosto de ninfa
Rotula tua graça
Rostir-me assim por quê?
Rondante teu amor espero
Romeiro que busca Deus
Rouco de tanto clamar
Rodeado de ilusões
Rolo em rochas
Rogando um pouco de amor
Rogo-te: Apenas uma oportunidade...
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Let Me Dream
José Roberto

I have a dream
I'm just a dreamer
In my dreams
I can do everything
I can have everything
But in real life
Sometimes I'm a rejected
But I take this
And turn it into strength
To continue
For I believe
And hope to be
A winner some day
Some day I'll arrive at
The stars and stripes
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Seu beijo
Manoelita

Seu beijo
Efervescente
Aliena... Alucina...
Seu toque
Transforma-me
em um vulcão
em erupção,
elevando-me
ao transcendental,
a um sexto sentido
muito além
de um espírito...
E flui a essência,
da sensação e da percepção.
E não penso
reciocinando
e sim cedendo
ao deleite de
uma paixão oculta
delirante que faz
do meu mundo
o seu interior...
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Ele Sente...
Manoelita

Ele sente, pressente
e não admite ter sentimento.
Almeja e deseja
e sempre tenta ocultar
o menino sedutor
que habita implicitamente
em seu ser...
No fundo compreende
que lhe falta algo
bem mais que o simples
desejo de amar e ter.
Desconhece então
as causas da paixão
que o queima e provoca
seu eu masculino.
Busca e clama
um sonho além do tempo.
Ignora a aproximação
do que julga inseguro.
Teme o vazio da incerteza,
porém vence (domina) seu medo.
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Cicatrizes
Manoelita

Marcas ficam, sonhos desfazem-se
Amores... permanecem.
Lutas, cansaços...
e esperanças...
Vida versus morte
Cicatrizes permanecem...
A noite chega “A noite...”
O dia vive “O dia...”
Prazeres e desejos,
Angústias e alegrias.
Jogos de antíteses,
vidas... vivas...
Cicatrizes permanecem...
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Intangibilidade
Manoelita

Poderá ser verdade.
Caso seja, desconheço a realidade.
O toque... não é ser...
“Ser é tocar e
não se deixar tocar???”
Enclausurar o corpo
Deixá-lo intacto!
Libertar o espírito! Amar! Desejar!
Amar o quê e a quem?
Como amar sem tocar?
“Amar seria então deixar-se tocar e tocar?”
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Mulher
Manoelita

Noite a dentro, diante do espelho,
deixo meus cabelos cairem sobre meus ombros
e sinto que sou real.
Felizmente, não sou uma mulher de papel.
A pele, o toque e os sentidos estão intactos e ansiosos,
sendo os principais componentes de uma mulher.
A criança permanece, mais viva do que nunca.
E é esta criança que me impede de ser plenamente mulher.
Desejo ser mulher, não de papel, nem de ilusão,
mas mulher de sentidos, carne, coração e razão.
Mulher, inteiramente mulher, distante do canibalismo amoroso,
pois ele massifica e eu amo, anseio.
Quero desejar e sentir como mulher.
Enquanto isso não se concretiza,
adormeço criança e sou... uma mulher.
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Coração de Mulher
Manoelita

Jamais poderás penetrar o coração de uma mulher
se a tua intenção for unicamente o desejo de possuí-la.
O coração de uma mulher é um mar de segredos
e é impossível persuadi-lo da tua forma...
Busque a alma, o espírito, a essência da mulher...
E terás em tuas mãos o acesso
aos segredos mais íntimos que ela possui.
Uma mulher poderá levar-te ao paraíso do prazer
se te deixares seduzir por ela...
E também levar-te ao abismo de tua alma,
embriagando-te com o vinho da paixão,
ilusão transitória de teus pensamentos...
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Inspiração
Manoelita

Num mundo de decepções e ilusões,
prefiro sonhar, evadir...
Transportar-me para o mundo da poesia...
Um mundo onde tudo é belo,
tudo é fácil, tudo tem vida,
até mesmo tu: Inspiração.
Então suplico-te:
Permaneça em mim e não permita
que a minha poesia tenha fim.
Tu me ensinaste a poesia da vida
e aprendi a viver e
vivendo aprendi a sonhar
e libertei um oceano de palavras
que compõem-se e decompõem-se
e que formam um mundo somente meu...
Mas que poderia ser teu...
Permaneça em mim
Pois como poderei viver sem poesia?
Permaneça em mim...
Inspiração.
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Sujeito
Mirra

Se você tem dúvida
sobre o sujeito
Faça uma pergunta
Quem sofreu a ação?
Se isso não for suficiente
pergunte quem realizou aquilo
se a dúvida continuar
aí “a porca torce o rabo”
Tente olhar nos olhos
e perceber a sinceridade
às vezes a gente se engana
se engana com as aparências
O tal do sujeito pode estar escondido
como também pode se mostrar camuflado
é uma questão de se olhar
Olhar com o coração
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Receita Econômica
Mirra

Use sempre um pouquinho de cada
um pouco de sorriso pra dar cor
um pouquinho de amor
pra diminuir a dor
Se preferir com calda
use um pouco de doçura
pra dar graça
senão coloque sal na massa
Se desejar fazer receita dupla
tome cuidado
na hora da doçura
coloque só um punhado
Gostoso irá ficar
se colocar gotas de lágrima
que sempre dão sabor
Mas nunca lágrimas de rancor
Coma mas não coma de uma só vez
pois poderá se surpreender com aquilo que você fez
em demasia provoca agonia
fora da medida somente embriaguez.
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Cidade grande
Mirra

Caixas
Caixas cheias e altas
Será?
Amontoado de gente
Tristeza em quilo
Solidão
Cinza é a cor
Amarelo o sorriso
Super lotação
Vida sem cor
Tempo que sobra
Tempo que falta
Ninguém te vê
Que sede
sede de calor
Calor ardente
jogar tudo fora
Pular
gritar
pra que ?
Calar ou cantar
Lugar estreito
imensidão enfumaçada
Onde colocar a dor
e o riso onde vai?
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Um Pouco do Ponto
Mirra

Num lugar perfeito
para se ver o
mundo, percebi a
tristeza e a alegria
andando de mãos
dadas...

O Ponto
Em pouco tempo,
vidas passando pela
frente...
Vidas que refletem
o ponto, o ponto de
desencontro!

Um Pouco
Passando, sem
perceber, falando
sozinho...
Olhando para o alto
e sorrindo...
Falando com Deus e
uma benção
pedindo...
Chorando, de fome?
Ou será que estão
rindo?

Um Ponto
O que, com tanta
pressa, buscam?
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Será o pote de ouro
escondido?
Será o tempo
perdido?
Acho que buscam
para não parar e
pensar que nada
têm para encontrar.
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Despedida
Mirra

Depois de tudo certo...
Depois de tudo feito...
Depois da semente plantada...
O tempo para germinar!
Na memória, os momentos felizes!
Nas dificuldades, um ombro amigo!
Nas descobertas, um grande incentivo!
No coração, uma grande saudade!
A distância será como um aprendizado!
O momento, como um parto
que, para nascer e crescer, é preciso desligar-se!
Mas sem se esquecer de onde veio!
Transformar cada momento em experiência!
Apagar tudo que magoa a alma!
E procurar crescer e fazer crescer!
Assim se poderá suportar a distância!
Amadurecer!
Afinal o que buscamos nesta vida?
A Felicidade, mas principalmente
sermos amados e...
Também deixar saudade!
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Egos
Peterson

Busco em vão
O toque suave
De tua mão
Diante de espelhos
Te olho em mim
Me vejo em teus olhos
De sombras sem fim.
Mas me cativa
Abre um novo mundo
Uma realidade alternativa
Que com a minha confundo.
Invisíveis frente a frente
Almas intocáveis se buscam
Pelo mesmo universo
Em realidades diferentes.
Cara a cara
Entre a fronteira dos egos
Luz e escuridão...
Morro em tua aurora
Vives em meu crepúsculo.
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Eu Quero
Peterson

I
Querer é um dos verbos mais egoístas e pretensiosos
Mas as pessoas também são formadas por seus desejos, ou não?
Quero um pôr do sol na Índia, um amanhecer na Escócia,
Beijo às margens do Sena, um bom vinho em Veneza
Quero ver o “toque de Deus” e a “criação do Mundo”
Quero o Louvre, quero o Ganges
Um camelo que me leve até Ransés II. Quero o mundo!
Ver o Titicaca e o Nilo, ver se o Danúbio é azul.
Quero jogar moeda na fonte de Trevi
Talvez por minha mão na “boca da verdade”
Dançar um tango em Buenos Aires,
Ver Shakespeare em sua casa, talvez críquete quando estiver lá.
Quero um inverno nova-iorquino, atravessar o Texas dirigindo
Tomar chuva em Seattle, babar em plena Rodeo Drive
Quero Bolonha, Fernando de Noronha...
Quero escrever um poema em um café de Paris
Como será o Taj Mahal? Perto do Nepal?
Quero uma prancha em Aspen, quero bacalhau em Lisboa
Onde fica o Valhala? Perto do Olimpo?
Quero o mercado de Atenas. Helena estará em Esparta?
Quero procurar Raskolnikov em São Petersburgo.
E num Stalin ir à Moscou comer o seu bom Kremlin.
Quero montar cabana, fumar um havana em Havana
Na Jamaica o fumo é outro, mas está tudo perto, não?
Quero gastar chão, como Napoleão, Alexandre, o grande;
O Cristóvão, Forrest Gump...
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II
Sem grandes raízes, algumas sementes.
Para uma sociedade altruísta.
Viva a individualização. Massificação não.
Quero existencialismo no café da manhã
O capitalismo no lixo, o socialismo no lixo
A comida na mesa!
Quero viver e conseguir me encontrar,
E quando chegar, sei que todos estaremos lá.
Quero brilhar e bilhar
Uma partida de xadrez
Um biquinho francês
Salvador no fim de ano
Um show Gil e Caetano,
Ou apenas quero a minha
Vida como com a Meg Ryan
Num filme de Martin Scorcese
Rolando um som do Dinosaur Jr.
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Esperando chover
Peterson

Restos de sol acariciam os vales de Deus,
Num anoitecer sem tristeza e adeus.
O ritual apenas, a maestria serena;
Uma melodia palpável e plena.
Todas as formas estão nas nuvens.
Brancas, talvez cinzas, algumas enormes,
Outras, como pássaros perdidos,
Cantando em silêncio para aliviar a tensão.
Nas nuvens escuras há uma que brilha
E se insinua como a porta do céu.
Os azuis são vários e necessários.
Panos ao fundo...
Contemplando o balé das nuvens
Que encantam os pastos,
Os vales e as montanhas,
E que às vezes os banha.
Existem naves escondidas e rostos no céu,
Máscaras perdidas na ausência do fel.
Como é simples o desejo das nuvens.
Homens e mulheres vivem para morrer,
Enquanto vagam felizes as nuvens,
Encantando o solo, esperando chover.

84

O corpo do lado
Peterson

O amor é louco que se finge de cego;
É calado, é falado e gritado.
Calor, é vermelho, incolor.
No peito escondido, é armado e amado.
Doentio e voraz, é ativo e passivo;
Se esconde em detalhes, protestos, desejos e gestos.
De criança mimada a misterioso felino;
Uma flor com lágrimas, uma arma sorrindo.
É o sono insone, o alimento da fome;
Cansado, é sonho acordado.
Ora é disposto, é desprezo, é prezado, o corpo do lado.
É olhar, palavra, não dita.
Corrente, cadeado, unha e dente.
Andar sem olhar pra frente.
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Maria
Silvana

Ave, Maria, cheia de dores...
Farta do sofrimento de não ter o que comer.
Não te aflijas, Maria, o Senhor é contigo e
Com todas aquelas que não têm muitos sonhos.
No teu ventre, pulará o fruto da vida,
Um sinal do Deus Pai, consolador.
No teu seio não brotará só o alimento,
Mas a esperança de ser feliz.
Roga a Deus, Maria, ajoelha-te, e
Lembra-te das tantas Marias
Que não sabem fazer oração.
Tu não és santa, eu sei,
Mas aos olhos de Deus, és.
Nos sonhos que embalas,
Bem ali, aos pés do teu fogão,
Nasce um credo,
Uma profissão de fé...
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Cotidiano
Silvana

Todo dia tudo é sempre igual
Um anjo me sacode quase às seis horas da manhã
E eu agradeço com um sorriso impontual.
O homem dorme e nem penso no beijo de hortelã.
Sei que tenho que me cuidar, sou sexo frágil,
E mais todas essas coisas que dizem da mulher
Todo dia eu nunca penso em parar
“Acho melhor ir preparar o café...”
Meio-dia, meia-tarde, meia-vida
Então, divagando, penso naquela que tenho que levar
E me calo.
Seis da tarde, pouco tempo, nem vejo o portão
“Toda noite há tanto que fazer...”
Meia-noite, meia-madrugada, meio cansada
Me sinto quase sufocada
Chego a sentir pavor de sonhar
Todo dia tudo é sempre igual
Um anjo me sacode quase às seis da manhã
E eu agradeço com um sorriso impontual.
O homem dorme. A mulher desabafa:
“Eta vida besta, meu Deus!”
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Canção do Exílio
Sirlene Madalena Barros

Minha terra tem algodão
onde nenhuma safra dá
O governo nenhum incentivo oferta
e por isso não dá para plantar.
Os cafés aqui produzidos
para longe são vendidos
E voltam para serem consumidos
com preços incompreendidos.
Nem o trigo aqui produzido
deixa nosso pão de cada dia garantido
E assim da Argentina é importado
o que da nossa terra pode ser extraído.
Nosso céu têm mais satélites
Nossas várzeas têm mais favelas
Das nossas favelas saem muitos malandros
que passam a vida enganando
os humildes que aqui vão chegando
e em tudo acreditando.
Nossos bosques têm mais verde rastejante
Serra da Cantareira e da Mantiqueira
O que para muitos imigrantes
o nosso verde rastejante é humilhante.
Nossas vida têm mais esperança
De uma minoria preocupada
Com uma sociedade justa e renovada
O futuro começa no rosto da criançada.
Ao meditar com a família, à noite
com medo e pavor aqui eu fico
Ao ouvir o barulho horripilante
de tiros que chegam a meu lar
de todo lugar.
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Na minha terra falar
de sabiá a cantar
de flores a florescer
Ainda não é um doce sonhar...
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O Que É Bom Na Vida
Tatielly

Bom é ser criança
É ser feliz
Cair na dança
Se banhar num chafariz.
Bom é viver em conto de fadas
Beijar um beijo roubado
Andar n'água
De mãos dadas.
Acreditar em sonhos
E sonhar alto
E levantar vôo
E seguir os pássaros.
O bom da vida
É mascar chicletes
(sem açúcar
Pra não estragar os dentes).
Bom é rir da própria gafe
E segurar o riso
Na gafe dos outros
Pra depois soltar o riso de uma vez.
Bom é sentir cheiro de comida
Quando se está com fome
Cantar para o namorado, desafinado
Tomar sorvete
Numa tarde de domingo
E dançar a dois
Juntinho de olhos fechados
Numa noite de sábado.
Bom também é viver
Consciente de que a vida
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Não é só sonhos e flores
E os problemas existem
E existe tristeza
E existem trovoadas...
Mas o melhor de viver
É saber que existe isso tudo
E ainda assim
Sonhar alto
Levantar vôo
E seguir os pássaros...
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Olha o vento soando
Vanderli

Olha o vento soando!
Olha o tempo passando...
Os meus olhos vendados
E minh'alma chorando.
Olha o vento soando!
Olha o tempo passando...
Vejo o mar que formou-se
Na herança do pranto.
Olha o vento soando!
Olha o tempo passando...
No orgulho da alma
Neste mar vou entrando.
Olha o vento soando!
Olha o tempo passando...
Choram cheias as ondas
Vêm e vão me avisando:
Olha o tempo ficando!
Olha o tempo clamando!
Já não sinto o vento,
Vejo o tempo chegando...
Não sou mais... nem mais quero.
Que sublime momento!
A minh'alma sonhando.
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Um conto de verão
Ana Krüger

Era um dia de sol e a porta estava aberta. De fora, vislumbrei uma luz
lá no fundo daquela sala, me chamando com toda a sua força. Posso descrevê-la como uma estrela cintilando em minha direção. A luz branca me chamava hipnoticamente e eu tomei a decisão de ir ao seu encontro. Entrei rapidamente numa sala comprida e mergulhei de cabeça na luz. Ao contrário do
que eu imaginara, a luz não me aceitou. A rejeição, violentamente jogou-me
para trás e eu cai atordoado. Minha cabeça doía muito, mas mesmo assim eu
me levantei, ainda um pouco tonto e me entreguei inteiro àquela luz. Até
onde tive lucidez para contar, foram cinco tentativas inúteis. Por fim, preso ali
naquela sala estranha, só o que me importava era sair. Choquei-me contra a
vidraça várias vezes, rodei pelo teto em busca de uma pequena brecha que
me deixasse passar. Exausto, pousei. Minhas asas fraquejavam e, naquele
momento eu me entregaria a morte, se ela, então, a mim se apresentasse.
Uma sombra aproximou-se bem devagar e o seu contorno delineava-se conforme ia chegando mais perto. Pude ver duas mãos pequeninas que me tomaram em seu aconchego e de tanto cansaço, nem pensei em fugir, abandonei-me ali, naquele calor amigo, à espera de uma sentença. Então, o menino,
com uma simples manobra, puxou-me um pouquinho para o lado e pude
sentir a brisa do jardim soprando em minhas penas. O aroma das frescas
verbenas lembrou-me que ser beija-flor é sugar o doce néctar das flores e não
perseguir reflexos em janelas. Foi o vôo mais lindo de que me lembro.
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Uma voz
Ana Krüger

— Muito bem, mas você não fez nada mais do que a sua obrigação.
Apesar dessa voz grave e pesada que retumba, diariamente, dentro
da sua cabeça, Melissa ainda não tinha se sentido tão sozinha em suas cismas
como agora.
É estranho o modo como a memória torna tão presente momentos
do passado, assim como a imaginação pode concretizar possibilidades futuras, aqui e agora. Tudo acontecendo dentro da mesma dimensão na tela virtual da mente, como uma viagem no tempo à velocidade da luz do pensamento.
Melissa é uma jovem senhora. Casada, com dois filhos e muito orgulhosa de tudo o que já conquistou, mas um vazio presente ao longo dos anos
sempre a faz sentir-se incapaz, sem nada de especial ou de realmente importante para dar aos que lhe cercam. Quando mais moça, sonhava em ser famosa, fazer a diferença no país em que vivia e não seguir a grande massa de
pessoas que vivem a rotina cansativa de uma vida sem cor. Porém, um toque
nefasto da magia do destino fez com que seus projetos se tornassem anteprojetos e sabotassem seus desejos e abortassem seus sonhos. Por que?
É sempre a primeira pergunta que Melissa faz quando acorda. No
primário, sempre tirou as melhores notas, boletim nota 10. Nunca precisou
de pai ou de mãe que cobrasse seus deveres prontos, era o que fazia primeiro ao chegar da escola. Voluntariosa, quando metia uma coisa na cabeça, dava
sempre um jeito de realizar. Foi assim para apreender a andar de bicicleta.
Contorcia-se toda para conseguir driblar a barra de ferro e alcançar os pedais
da velha bicicleta do pai. Quando sua amiga lhe emprestou a Monark zerinho
dela, o presente de Natal mais requisitado da época, foi moleza. Melissa subiu
na bichinha e quase que nunca mais voltou.
Tinha verdadeira fissura pelo vento que batia em seu rosto, cada vez
mais forte à medida que a velocidade aumentava. O pai nunca lhe dera uma,
achava perigoso menina andar de bicicleta na calçada.
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Foi a melhor aluna da 8ª série. Oradora na formatura de 2º Grau,
comoveu o teatro lotado com seu discurso. Ao terminá-lo, desceu do palco e
tocou a mão do pai que lhe esperava. Um forte abraço e parabéns.
— Continue assim, querida. Cumprindo seu dever, como eu sempre
lhe ensinei.
Melissa procurou a independência financeira, fez faculdade, casou-se
e teve filhos mais cedo do que esperava. A menina, que sempre foi muito
responsável, obrigava-se cada vez mais a dar o melhor de si e a ser forte.
Nunca queixou-se das intempéries que suportou durante a jornada, mas agora, a esta altura da estrada, está cansada e só consegue ouvir a todo instante:
— Muito bem, Melissa. Porém, não fez mais do que sua obrigação.
Queria sentir-se especial e vitoriosa, mas aquela voz sempre lhe dissera que não o era.
Um dia, à noite, quando todos dormiam, Melissa perdeu o sono. Era
uma noite típica de verão. Quente, silenciosa e clara. A lua e as estrelas faziam
o show. O brilho prateado e cintilante no jardim, por entre as folhagens,
seduzia e chamava Melissa para participar desses mágicos momentos.
— Nada existe de mágico aqui, deixa de ser tonta, menina. É uma
noite comum de verão, a natureza sempre cumpre com a sua obrigação.
Melissa, quase caiu de costas. Aquela voz estava ficando cada vez
mais ousada, dominando seus pensamentos, tornando-a escrava do pessimismo. A frieza de seu tom percorreu-lhe a espinha e um estranho arrepio
fez com que Melissa, subitamente, reagisse.
Cale a sua sentença no fundo da garganta, pois hoje quem irá falar
sou eu. A natureza é perfeita em sua essência e só manifesta perfeição. Nunca
se obriga a nada, pelo contrário, compartilha gratuitamente tudo o que tem.
Dar o melhor de nós, não é somente nossa obrigação como você vive gritando ao meu ouvido. É muito mais. Entre outras coisas, é ter o prazer de ver
um trabalho bem feito e retribuir à altura a vida que o Universo doou para
nós.
Portanto, querido paizinho, reflita um pouco se eu, a tua filha, não
sou um ser individualmente especial, assim como é esta noite dentre tantas
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outras noites de verão. Não a melhor, nem a pior, mas a única, com qualidades que herdei de você mesmo e que, muitas vezes, só para lhe agradar, dei o
que eu tinha de melhor. Seu reconhecimento foi somente a tradicional frase
que sempre ouvi e continuo ouvindo através do eco que resistiu aos anos,
como um tormento infindo:
— Muito bonito, mas não é mais do que a sua obrigação.
Então, nesse instante subjetivo, desses que não podem ser medidos
pelo tempo e o espaço, uma fina garoa molhou seu cabelo e Melissa ouviu a
voz chorar.
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Vejo flores em você...
Uma história verídica

Daniela

Hoje, aqui sentada nessa cadeira de balanço, ponho-me a recordar
de tudo o que já me aconteceu.
Minha família veio da África e foi comprada por um severo fazendeiro
que viera da Itália anos antes e já havia conquistado o seu pedaço de terra.
Minha mãe e eu ficamos com os afazeres da casa grande, meu pai e meus
irmãos trabalhavam na roça. Certa vez, numa tarde quente e agradável, lembro-me de que estávamos em meados de 1908, entrei na sala de estar para
servir o chá. O patrão estava reunido com outros homens, sicilianos como ele
(era assim que eles se chamavam, nunca entendi essa palavra), e tinham a
mania de falar alto, parecia mais briga do que conversa. Falavam algo sobre
uma cidade italiana, Messina, na Sicília, que havia sido destruída por um terremoto. Estavam tristes com essa notícia. Perguntei ao meu pai o que era
terremoto. – É algo que acontece com a terra e ela treme, acrescentando que
só sabia isso. Meu pai sempre foi o meu herói, pois em nossa família só ele
sabia ler e sem esquecer que era muito inteligente. Que Deus o tenha!
Antônio Bernardes, esse o seu nome, era o dono da fazenda em que
morávamos. Era um homem alto, com uma moita de fogo no lugar dos cabelos, e os olhos de um gato esperto... e vivo, mais do que qualquer um. Usava
botas até os joelhos, terno bem passado e engomado por minha mãe e, preso
numa corrente de ouro, um maravilhoso relógio também de ouro. Eu adorava ficar observando o Patrão; olhava para ele com aquela expressão de admiração. Às vezes, ele me pegava olhando e perguntava num tom alto e zangado.
– O que perdeste aqui, sua negrinha?
Eu saía numa disparada para a cozinha, branca como um fantasma,
com medo de ir para o pelourinho. Às vezes, nessas ocasiões, entrava na
cozinha uma linda senhora, de andar suave, tão suave que seus pés nem
pareciam tocar o chão. Sua pele era branca como o algodão, os olhos pareciam o céu e a boca, tão pequenina e fina, parecia apenas um risco naquela
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face tão meiga. Eu a admirava tanto que nem percebera que se aproximara de
mim. De repente, ela colocou sua mão levemente em meu ombro desnudo
ao mesmo tempo em que dizia meu nome. Levei um enorme susto e fiquei
dura como pedra, olhando com os olhos arregalados aquela que mais parecia
um anjo de beleza e bondade. Minha mãe a chamava de anjo Manakel, não
sei porquê. Ela me chamou novamente.
– Maria, não fique assustada, só quero pedir-lhe que não fique pelos
cantos ouvindo conversas. Sabe que o patrão não gosta e eu tenho medo da
atitude que ele poderá tomar contra você. O senhor meu marido pode vendê-la e você ficará longe de seus pais e amigos, minha boneca. Você já tem
quatorze anos, já é uma mocinha.
– ‘Tá bom, dona Eva, prometo que não faço mais isso.
– Maria, você sempre promete, mas nunca cumpre a promessa. De
agora em diante, eu não me responsabilizo por você e nem direi mais nada a
seu favor. Entendeu?
– Dona Eva, dessa vez eu prometo de verdade.
– Está bem. Você é uma bonequinha, Maria, mas, ao mesmo tempo,
também é uma “serelepe”.
Eu não entendia o que ela queria dizer com “serelepe”, mas soava
tão bem.
– Mocinha, você viu os meus bambini?
– Sim, Senhora. O Giuseppe, o Guilherme e o Raul foram para o
Banco logo cedinho.
– E os outros, Maria?
– O Bruno e o Ângelo estão ajudando na colheita de café e a Giovânia e a Joana estão arrumando os quartos e depois irão para a escola.
– Muito bem, Maria, pegue seu rumo e vá terminar seus afazeres.
Saí numa disparada e fui terminar meus afazeres. Passeando pelos
corredores daquele casarão, vi que o Sinhozinho Bruno já havia chegado e
estava lendo um livro grosso de capa verde. Fiquei espionando por algum
tempo. Quando ele deu por mim, chamou-me.
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– Entre, Maria, entre.
Eu, toda acanhada, entrei e fiquei de cabeça baixa. Sentia meu rosto
queimar como brasa.
– Maria, quer ouvir o que seu estou lendo?
– Sim, Sinhozinho.
– Quem escreveu foi um inglês chamado William Shakespeare, há
muito tempo atrás. Vou ler um pouquinho para você.
“A vida é uma sombra errante;
Um pobre comediante que se pavoneia
No breve instante que lhe reserva a cena,
Para depois não ser mais ouvido.
É um conto de fadas, que nada significa.
Narrado por um idiota, cheio de som e fúria.”
– Oh! Mas é muito lindo, Sinhozinho Bruno. – Como sua mãe diz:
amore mio, lindo como a mãe, sua voz é como passarinhos cantando pela
manhã. Como pode ser tão maravilhoso, bondoso assim comigo? Gostaria de
sentir seus lábios nos meus... Ah, que sonho bom! Fiquei sonhando acordada
ali na frente dele.
– Maria, Maria... Você está bem? Prestou atenção no que li?
– Sim, sim senhor Bruno. Bonito, muito bonito.
Não sei porque ele olhou para mim e deu uma gostosa gargalhada,
dizendo:
– Ah! Sua molequinha boba. Achou isso muito pessimista, não é?
Agora me deixe ir, pois meu pai me aguarda.
Fechou o livro, colocando sobre a mesa e saiu. Senti-me mais tola
ainda. Só meto os pés pelas mãos, merda! E o que será essa tal de pessimista?
Só me faltava essa.
Mais tarde, ao entrar em um dos outros cômodos do casarão para tirar o pó dos objetos, Maria depara-se com o filho mais velho do senhor Antônio e de dona Eva, o Sinhozinho Giuseppe, que parecia o diabo em forma
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de gente, um rapaz bonito, mas que escondia veneno nos olhos.
– O quê faz aqui, sua negrinha fedida?
– Só estou limpando, Sinhozinho.
– Ande logo e vá já para a cozinha que é o seu lugar, e também do
resto da macacada.
– Giuseppe, pára de implicar com Maria. Ela não está fazendo nada
de errado, disse Bruno, que entrava naquele momento.
– Bruno, meu irmão, já vem você com essa mania de defender esse
bando de crioulos.
– Não se esqueça, Giuseppe, de que tem muitos sicilianos como nós,
trabalhando como escravos em fazendas, desde 1902, para conseguir um
pedaço de terra.
– Sabe, Bruno, você ainda vai acabar se casando com uma negrinha
destas. – E acrescentou rapidamente – Deus me livre! Que o pai não me
ouça dizendo uma coisa dessas... E vamos logo jantar, Bruno.
– Tudo bem, fratello mio, mas você tem um coração muito duro.
– Antes o meu do que o seu, mano!
Maria devaneava, “Novamente fui salva pelo meu amor do capetão
em forma de anjo”.
A minha vida nessa época era muito boa. Pior foi depois de alguns
anos, quando os filhos do senhor Antônio se casaram, as filhas também, só
ficando solteiros Ângelo e Bruno, o meu amor. Nessa ocasião, eu já me tornara mulher nos braços de mio caro amore, Bruno. Amávamos escondidos. O
que nunca entendia era o porquê de sempre haver, no quarto onde deitávamos, um vaso de bromélias e velas vermelhas. O meu inferno estava feito.
Certa manhã, acordei atrasada, olhei do lado e vi meu grande amor ali tão
perto, indefeso, dormindo. O sol ria para nós, o quarto estava repleto de uma
enorme energia. Pela janela entrava o aroma dos cravos. Eu sentia uma grande paz interior, que não conseguia explicar. De repente, tudo escureceu e
um fortíssimo cheiro de alecrim entrou no quarto, começando uma ventania
que chacoalhava as janelas, enquanto que as cortinas batiam nos porta101

retratos sobre a penteadeira, que caíram todos ao chão. Bruno não acordava,
nem se mexia na cama; parecia estar num sono profundo, anormal, até parecia estar morto. Comecei a ouvir sons ensurdecedores, gritavam comigo,
num instante via meus patrões tristes comigo e me chamavam de vagabunda, interesseira, negra fedida, porca putana, mulher da vida, e meus pais
sendo vendidos, dizendo que eu não podia ter feito aquilo, que fora traição
da minha parte, que eu haveria de pagar pelo que fiz. Meu pai abraçou-me e
disse: ”O ser humano nunca pode negar sua responsabilidade pelo que faz.
Filha, que Deus a tome pelas mãos e lhe guie”. Em seguida, como num piscar
de olhos, tudo acalmou; senti minhas mãos geladas e meu corpo suava muito. Olhei para a porta e vi o trinco se mexendo. A porta abriu-se, não conseguia me levantar e esconder, e para a minha desgraça o senhor Antônio entrou no quarto. Encarou-me com um olhar de ódio e expressão de nojo.
Depois de alguns minutos, quando parecia que seus olhos iriam saltar das
órbitas, disse-me numa voz baixa e controlada.
– Maria, se há em você um pouco de amor próprio, saia já daqui.
Andando pelos corredores, entrei num dos cômodos onde quase
nunca ninguém entrava. Havia um móvel com vários vasos de flores, um de
Camélias, outro de Bromélias e, num canto, um com Alecrim. Na frente dos
vasos, duas velas verdes, e na parede, havia um espelho refletindo um retrato
que estava atrás de mim. O homem do retrato oferecia-me uma porção de
flores (eram amor-perfeito) e disse: ”Perdoe e desculpe-se”. Quase desmaiei.
Tudo havia se passado em meus pensamentos, mas, naquela hora, no quarto,
tudo aconteceu realmente.
Passei duas semanas no pelourinho. Meu amado Bruno adoeceu e
Dona Eva, pobrezinha, morreu de tristeza. E num dia ensolarado, como há
muito tempo não se via mais por ali, apareceu um mendigo na Fazenda pedindo um prato de comida. O Senhor Antônio providenciou para que dessem
algo àquele pobre rapaz.
Curioso e já muito cansado com tantos problemas, o Senhor Antônio
puxou um banquinho e sentou-se perto daquele rapaz, que se encontrava
numa situação deplorável. Estava com o mau cheiro horrível dos que não
tomam banho há muito tempo, nos dentes não havia mais lugar para tantas
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cáries, a roupa, muito suja e toda rasgada.
Na sombra que o grande ipê fazia sobre os dois, reinava uma atmosfera de paz e sossego. O rapaz, com o prato de comida entre as mãos, perguntou com certo interesse:
– Senhor, por que aquela moça, tão jovem, está no pelourinho?
– Meu caro rapaz, se está lá é por que merece! foi a resposta seca e
mal-humorada.
Os dois continuaram se olhando e o silêncio tomou conta da situação. Da janela de seu quarto, Bruno olhava para Maria, os olhos dos dois
jovens se entrelaçavam.
O mendigo rompe aquele silêncio que se prolongava.
– Caro Senhor, permita-me perguntar qual é o seu nome.
– Antônio Bernardes! E o seu, caro rapaz?
– O meu? – E após uma breve pausa, como que sopesando se continuava ou não, prosseguiu. – O meu não gosto nem de lembrar, mas antes
que pergunte a causa, vou dizer: É Carlos Firmino.
– Carlos Firmino? Você tem algum parentesco com a família Firmino
de Minas Gerais, meu filho?
– O grande e magnânimo Senhor Firmino é meu pai!
As pernas de Antônio Bernardes estremecerem, as pálpebras apertaram-se rapidamente, mas o rapaz seguiu falando como se não nada tivesse
percebido.
– O senhor ouviu as notícias de que Benito Mussolini lidera as marcha sobre Roma e faz designar-se Primeiro-Ministro e que em seu governo
assume o título de Duce?
Antônio Bernardes continuava estático. Após um incômodo intervalo, o rapaz comentou, mais para quebrar o silêncio.
– Que roseiras lindas!
– Carlos... Posso chamá-lo assim?
– Tudo bem.
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– Essas roseiras eram da minha mulher.
– Eram? Porquê? Ela faleceu?
– Sim, há um mês atrás.
– Meus sentimentos, senhor.
O silêncio recaiu sobre os dois homens como uma mortalha. Constrangido, Carlos forçou uma pergunta:
– O senhor sabe que a flor tem significado? – e prosseguiu citando –
“Os deuses diziam que as rosas ganharam dos deuses a sua beleza e o seu
perfume. Então, foi só Zéfiro, o Deus do Vento Oeste, afastar as nuvens para
que Apolo, o Deus do Sol, pudesse brilhar e fazer a rosa florescer. Seu significado é o amor”. É o que está faltando neste lugar.
Ainda perto da roseira, apanhou uma e cheirou-a por alguns momentos. Então, por sua face suja, rolou uma lágrima, que parecia mais pesada do
que seu próprio corpo. Antônio, num misto de surpresa e perplexidade,
ficou observando a cena e pode perceber o ruído da lágrima ao cair no chão.
O rapaz, tristemente, começou a falar.
– O Senhor Firmino, meu pai, interferiu no meu romance e expulsou
meu amor de nossa fazenda. Somente depois de alguns dias, quando consegui descobrir seu paradeiro, é que fui buscá-la. Mas fui atormentado com o
que poderia encontrar e minhas expectativas nada eram perto da realidade.
Quando cheguei descobri que minha amada fora enterrada viva em um formigueiro e naquela boca tão querida, oh horror, só havia formigas, tantas
quantas em um formigueiro. Quase enlouqueci ou talvez tenha enlouquecido, pois essa cena, senhor, não sai da minha cabeça dia e noite, noite e dia...
Eu nunca poderei perdoar o monstro que é meu pai pelo que fez.
Um tom fortemente avermelhado, quase roxo, assenhoreou-se de
todo o seu rosto; parecia que iria entrar em transe. Repentinamente, sentou
na grama, junto à roseira e começou olhar em volta. Depois de um tempo,
começou a falar coisas que começaram a ecoar nos ouvidos do fazendeiro.
– Senhor, somos indivíduos livres e essa bendita liberdade nos permite tomar decisões durante toda a nossa vida. Existir significa ser dono de
sua existência, criar a sua própria vida, seguir o seu próprio rumo. O mundo
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é um palco onde homens e mulheres não são mais do que meros atores.
Entram e saem de cena, e durante toda sua existência não fazem mais do que
desempenhar alguns papéis.
Ele levantou-se para partir.
– Sinto que já é hora de partir, obrigado pela comida, preciso continuar o meu caminho sem destino até encontrar um ponto final. Este eu pensante é a única coisa verdadeiramente real neste mundo que percebemos
através de nossos sentidos. Senhor Antônio Bernardes, fique com Deus; que
Ele abençoe o senhor e toda a sua família. Sinto que o senhor é um homem
bom, generoso e justo.
– Obrigado, meu rapaz e que Ele possa iluminar o seu caminho.
– Adeus, senhor Antônio – e com essas palavras pôs-se a caminho do
nada.
O fazendeiro, emudecido, acenou para o rapaz e ali permaneceu
muito tempo, imóvel. De repente, caiu de joelhos e elevando as mãos até a
cabeça, entrelaçou os dedos nos cabelos, soltou um grito ensurdecedor.
– Deus, meu Deus! O que quer que eu faça? Isto foi um sinal, foi um
aviso do que pode acontecer com meu filho Bruno.
O céu fechou-se em nuvens escuras e riscos luminosos cortaram o
céu. Ouviu-se o ribombar dos trovões e o rugido do vento soprando furioso
por toda parte. A tempestade desabou com violência. Os raios e relâmpagos
e trovões pareciam mostrar a fúria dos deuses. A chuva caia torrencialmente
e parecia aumentar cada vez mais. Antônio sentia o fustigar da chuva em seu
corpo, tinha a sensação de estar sendo açoitado, de estar sendo castigados
por seu ato. Mais percebeu do que sentiu sua vista escurecer; já não aguentava o peso de seu corpo e, sem perceber, desfaleceu sobre a grama encharcada.
Sentiu calor em seu rosto, ouviu cantos de pássaros que há tempos
não ouvia. Foram-se lhe abrindo os olhos mui lentamente. A pálpebras pesavam muito e exigiam-lhe um grande esforço para movimentá-las. Sentia o
perfume de rosas e elas pareciam estar lhe sorrindo. Sentiu que uma energia
enorme invadia-lhe vagarosamente o corpo. Tomou-se de coragem, ergueu105

se, espreguiçou-se e gritou:
– Eu te amo, amore mio! Eva, Eva, quanta falta você me faz!
Voltou-se em direção da casa, lembrando-se de tudo que havia ocorrido até aquele momento. Ao entrar no quarto, viu o sofrimento que se espelhava no semblante de seu filho Bruno e sentiu um grande aperto no peito.
Sentia que as palavras fugiam de sua mente. O que dizer? Como fazê-lo entender o que havia feito e conseguir seu perdão? Disse com simplicidade:
– Bruno, mio bambino querido, perdoe seu pobre papa. Eu lhe
abençôo e permito o seu casamento com Maria, capite?
– É vero, papá?
– É vero, mio filho.
Os dois se abraçam com sentimento, Bruno acreditando com dificuldade naquele verdadeiro milagre.
– Desculpe, mio filho, esse cabeça dura que é tuo padre.
– Tutto bene, papá.
Nesse momento, entra Giuseppe gritando fora de si com raiva:
– Eu, Giuseppe Bernardes, amaldiçôo esse casamento por toda a sua
vida e por cinco de tuas gerações. E, a partir do momento em que casares
com aquela negrinha, não és mais meu irmão.
– Cala a boca, Giuseppe! Não fale assim, mio filho.
– Se o senhor abençoa essa loucura, mio papá, é porque não está
bem da cabeça.
Giuseppe, num súbito irromper da cólera, ataca Bruno, agarrando-o
pelo colarinho. – Pode existir amor entre vocês dois, mas seus filhos vão
acabar com tudo o que você tem e um matará o outro por inveja e ganância.
Bruno, engasgado com o assombro pelo rompante de seu irmão, não
conseguia romper o próprio silêncio que o tomava. No canto do quarto,
abraçado ao retrato de Eva, Antônio, aturdido, não sabia o que fazer. De repente, recobrando-se, berrou:
– Cale-se, Giuseppe. Cale-se que será melhor para você. E para que
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não fique dúvidas, amanhã será o casamento.
– Senhor meu pai, quer ter um bando de crioulinhos, com o nariz
escorrendo, gritando e bagunçando pela sua casa?
– Sim, mio filho. Como os teus podem, os dele também poderão.
– Então, a maldição está lançada. E assim dizendo Giuseppe saiu correndo do aposento.
Naquela mesma semana aconteceu o casamento, sem pompas, sem
festas; uma cerimônia simples, com poucos convidados. Entre as mãos de
Maria estava um buquê de tulipas e copos-de-leite, com alguns raminhos
verdes. Bruno em seguida à cerimônia chama Maria para um dos cantos da
casa.
– Maria, a verdadeira felicidade não depende do luxo, do poder ou
mesmo da boa saúde. A verdadeira felicidade consiste em libertar-se dessas
coisas materiais e efêmeras. E justamente porque a felicidade não está nessas
coisas, ela pode ser alcançada por todos. E uma vez alcançada, não poderá
mais ser perdida.
– Bruno, não precisamos temer os deuses. Não precisamos nos preocupar com a sorte. É fácil alcançar o bem e superar o que nos amedronta.
Maria sentiu a ausência de seus familiares, que não se atreveram a
comparecer. Seu Antônio deu-lhes sua benção e um sítio a quatro quilômetros da fazenda. O amor de Bruno e Maria cresceu e foi abençoado por Deus.
Mas não podiam imaginar que viria com o passar do tempo... O meu erro foi
querer ficar ao seu lado, começamos a colher os nossos próprios frutos.
Tive cinco filhos, foram crianças saudáveis dispostas, alegres. Com a
chegada da adolescência, comecei a perceber o veneno que existia em um
dos meus filhos, como se parecia com o seu tio Giuseppe. Nenhum dos
meus filhos tinha a mais leve semelhança comigo, eram todos claros e com
olhos mais claros ainda, lindos como o pai. Descobri que Miguel, meu primogênito, tinha vergonha de sua mãe, por eu ser negra. Dizia aos colegas
que eu era a ama, que sua mãe tinha morrido no parto da filha mais nova, a
pequena Tereza. Eu sofria muito, sentia que o chão se abria debaixo dos
meus pés. Além disso, Miguel ficava o tempo todo com seu tio Giuseppe.
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Quando voltava tarde de algum lugar e eu ia dar-lhe uma reprimenda, avançava sobre mim, com olhares furiosos, insanos, gritando que eu fedia, que
não era e não podia ser a sua mãe.
Os dias passavam, entra ano e sai ano, as estações se renovavam. As
pessoas envelhecem, e os problemas aumentam. Numa das ausências a negócios de Bruno, Miguel, manipulado pelo tio Giuseppe, passa a perna em
seus irmãos. Vende o sítio, seu único sustento, a única posse que lhes restava
nessa vida. O tio, Giuseppe, prometera-lhe uma porcentagem na venda, mas
que ficou só na promessa: não recebeu nem um mísero centavo. Miguel sequer imaginava que o próprio Giuseppe, usando de subterfúgios, é quem
havia comprado o sítio. O pai, Bruno, ao voltar da viagem assusta-se ao ver
sua família expulsa de sua própria casa. Salta do coche e atira-se num passo
apressado pelo pequeno caminho ladeado de flores que levava à entrada da
casa. Abraçado à sua amada Maria, pergunta o que acontecera. Presa de violenta emoção, as lágrimas escorrendo profusamente pela face e soluçando
muito, expliquei que Miguel vendera o sítio, e como ela não quisera assinar a
escritura, ele falsificara sua assinatura.
– Meu Deus, o que este menino tem na cabeça! – exclama o pai.
Bruno, ao longe enxerga Miguel e Paulo discutindo. Em largas passadas, aproxima-se dos dois rapazes e ordena que fiquem quietos. Os dois param. Já mais calmo, pergunta:
– Miguel, o que você tem na cabeça? Porque foi vender o sítio?
– Eu odeio o senhor! Como eu o odeio! Como pode casar-se com
uma negrinha fedida e analfabeta. Eu jamais gostei dela, jamais. Ela não é
minha mãe. Eu a desprezo – gritou Miguel.
– Miguel, cale a boca, ela é sua mãe e eu a amo. Você não entende
isso, meu filho?
– Bem que tio Giuseppe diz que o senhor é louco! Nós nunca tivemos nada, somente as sobras. Seus irmãos colocaram os filhos nas melhores
escolas, sempre tiveram as melhores roupas, os melhores sapatos... E nós, o
que temos? Se às vezes temos sapatos é porque alguém ficou com dó e nos
deu.
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– Miguel, não diga isso – cortou Paulo.
– Paulo, diga-me que não é verdade. Quando saímos para ir a igreja,
todos olham para essa mulher que dizem ser minha mãe e começam a rir. No
banco em que sentamos ninguém senta perto. Isso é vida , meu pai?
– Miguel, retire-se! Eu não permito que diga isso de sua mãe.
– Vou, mas antes farei algo para acabar com tudo isso.
E, sacando uma arma da cintura, apontou para o pai, que estava na
sua frente, De seus olhos rolavam grossas lágrimas e, com a voz dura e seca,
disse:
– Adeus, meu pai.
A primeira bala acertou a clavícula de o pai. Apontou novamente e o
segundo disparo acertou Paulo, que pulara na frente do pai para defendê-lo.
A morte foi instantânea: a bala atingira-lhe a cabeça. Bruno, com o filho Paulo
nos braços, recordou-se do dia em que Maria estava presa no pelourinho e
ele observando da janela do quarto, reviveu o amor que sentira pela mulher,
a briga com Giuseppe, a maldição... As palavras perfuravam seu cérebro. De
repente, sentiu um ardor forte como uma queimadura, como se fosse fogo,
ergueu os olhos e viu uma fina fumaça saindo do cano do revólver empunhado por Miguel. Levou a mão à cabeça e sentiu o sangue e uma massa mais
espessa. Olhou ao redor, toda aquela natureza. Ao longe, no alto, viu o casarão, seus irmãos rindo e gritando, o pai e ele brincando perto das roseiras
que perfumavam todo o lugar. Sentiu que sua vista escurecia e, abaixando-se,
beija carinhosamente a face de Paulo.
– Meu filho amado, seus tios e seus avós nos aguardam. Vamos, meu
querido, vamos!
Miguel, branco como uma lousa, parecendo não entender o que havia acontecido naquele momento de loucura, leva a arma até a boca e sai a
correr desvairadamente em meio às folhagens. Em meio ao farfalhar do mato,
ao longe, ouve-se um disparo. Vultos parecem mover-se naquela direção e
houve quem jurasse ter visto sombras arrastando Miguel pelas mãos para
longe. Verdade seja dita, nunca foi encontrado o corpo de Miguel.
Meu coração dói muito ao recordar tudo isso, lembrar de meu filho,
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filho do mal. A imagem daquele dia está impressa em minha mente. Aquela
cena não desaparece nunca da minha cabeça. Depois dos acontecimentos,
perdi a noção dos dias. Hoje aqui sentada, nessa cadeira de balanço, vejo
meus netos, lutando por uns trocados. Só em lembrar que seu avô, meu
amado esposo, era filho de fazendeiro e tinha tudo e que vocês, meus netos,
podem ter como herança a ruindade de um pai severo e carregar em seu
coração a maldade do tio avô Giuseppe, que lhes roubou tudo que tinham,
só em lembrar sinto um frio profundo na alma...
– 'Vó Maria, vem almoçar! – grita alguém ao longe.
– Meu neto querido, sente-se aqui. Ainda tenho que dizer uma coisa
a você. Todos dizem que estou louca... Não sei. Loucura foi o que passei. Mas
escuta bem, querido. Você terá uma filha que se parecerá muito comigo, e
isso vai assustar muito a muitos. Dirão que é reencarnação e até pode ser que
haja um pouco de verdade nisso. O sorriso dessa menina levará alegria aonde
houver tristeza. Ela será a redenção da nossa família, e será a sua única filha
mulher, os outros serão homens, mas de bom coração e firmes. Entendeu?
– Tudo bem, 'vó Maria, mas vá almoçar.
– Já estou indo! E aqui, minha bisneta, eu lhe deixo.
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O Lenço
Elizete Lourenço

Era 1942, plena Segunda Guerra Mundial, o auge do governo Getúlio
Vargas. O ardente sol daquela manhã prometia um calor de 40 graus. Mas
parecia, àquele rapaz a cavalo, nada disso importar, nem a guerra, posto que
esta lhe parecia tão longínqua e absurda, nem o governo, que apesar de ter
dimínuído a autonomia dos Estados e imposto a ditadura, era apenas uma
voz no rádio, nem o calor do sol, que em dezembro permitia dias esplêndidos ao norte do Paraná. O moço seguia distraído pelo trilho batido que saia
da mata para entrar na estrada de chão que o levaria a Ribeirão das Pedras,
em Abatiá. Trazia na face a expressão de quem interroga os dias futuros, mas
sem a preocupação dos ambiciosos. Com a indiferença curiosa de seus 21
anos, João Lourenço era um rapaz de estatura média cabelos castanhos e
olhos verdes. Sentindo-se muito bem dentro de sua roupa de brim, chapéu
panamá e sapatos borzeguim.
Ele era colono da Fazenda Santa Rita, em Ribeirão do Pinhal. Como
tantos, veio com a família de São Paulo para o Paraná. Aqui o sonho de praticar a policultura era mais real do que no oeste paulista, e o convênio de Taubaté era respeitado. Lembrou-se do dia em que pisaram pela primeira vez
nesta roxa e abençoada terra. Ainda podia lembrar-se da voz de seu pai enquanto todos observavam os belos planaltos no horizonte – “Terra boa, vida
melhor.”
Enquanto o cavalo ia a trote, João olhava mais atento para as belas
araucárias e alguns arbustos de erva-mate que cresciam despreocupados e
pensava no motivo que o levara ali: ver a folia de reis. Não que fosse religioso, mas moço, e portanto acreditava em honras e em alguns dias de folga no
duro trabalho da roça. Nisto era fervoroso.
Chegou na casa do festeiro, seo Bastião Calistro, desmontou o baio
castanho e entrou na casinha da colônia. Encontrou seo Bastião conversando
com o seo Valdemar Moreira e o filho dele, Zé Moreira. A conversa era voltada para uma preocupação: faltava um para fardar de bastião de reis(1). João,
entrando na conversa, foi já falando com ares de cheguei:
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– Antonce não farta mais! Pode contá cumigo.
Os outros voltaram-se para ver quem falava. Reconhecendo o moço,
disse o velho Calistro:
– Ocê tira de nóis um peso, Joãozinho!
Assim, naquele 31 de dezembro, João Lourenço preencheu a vaga e
dançou ao invés de apenas acompanhar. Cantaram nas casas da colônia e vez
ou outra recebiam prendas: frangos, pegos às pressas no terreirão, copos,
sabão caseiro etc. Às vezes, paravam para descansar, suados pela dança e
pelos corta-jacas(2), na procura de moedas de contos de réis, que os padrinhos cobriam com pétalas de dálias e rosas. A farda de bastião, florida, o
“emborná“(3) das prendas atravessado ao peito e a espada de madeira pouco
pesavam, em comparação à máscara de couro curtido e a barba de pelego
que cobriam a face de João, que lhe faziam suar e lhe queimavam a pele. Foi
por isso que, numa dessas paradas, ele aproveitou para retirá-la e fazer uma
visita rápida ao seo Manoel Moreira que morava ali mesmo. O velho o recebeu com festa:
– Bão vêntu traiz u fio du cumpadi Zé. Vamu entranu... Si assenta!
– Licença – foi dizendo João, enquanto tirava o chapéu e se sentava
num banco de tora de pinho, perto da porta.
Enquanto o velho perguntava à João sobre a família, ia atiçando as
brasas do fogão à lenha. O ar ficou impregnado de fumaça. Um pouco acima
do fogão havia um varalzinho e nele, dependurados uns toucinhos, charque
de cateto e alguns gomos de tripas defumadas, dos quais o velho arrancou
dois e os pôs para assar na chapa. João, que ainda não havia almoçado, observava a cena com olhos gulosos e sentiu sua boa encher-se d'água. Quando
recebeu o prato, apareceram no terreiro duas criaturas, uma menina de seus
oito anos, com tranças até a cintura. Logo atrás dela, viu uma moça muito
bonita. João notou-lhe a cor de cuia e que ela o olhava com curiosidade. Ainda lá fora, a moça abaixou a cabeça para falar alguma coisa ao ouvido da menina. Esta por sua vez, pareceu observá-lo, querendo reconhecê-lo. Por fim,
fez um sinal de negativa com a cabeça para a moça.
João ficou assim, repartindo a atenção entre o velho que falava sem
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ser ouvido e a moça que olhava do terreiro sem entrar. Viu o velho cortar à
canivete um pedaço da carne defumada e adivinhou que era para oferecerlhe. Viu também a moça inclinar-se mais uma vez para a menina e esta entrar
na casa e segredar-lhe ao ouvido:
– A moça chamô vancê pra palestrá...
João, que tinha ainda o gomo de tripa suspenso na mão, agradeceu
pela comida, pediu licença e foi lá fora.
O nome dela era Frazina Moreira, neta de seu Manoel, tinha dezoito
anos e, sem muitos rodeios, já foi perguntando:
– Vancê é casado o sortero?
– Sô sortero.
– Num teim cumprumisso di namoro?
– Tinha mais atrapaiô. Num tenho mais.
– E vancê não qué firmá namoro cum eu?
– Vô pensá inté o finar di semana. Nóis num si conhéci direito.
Dali por diante, ela não deixou de seguir os foliões, só parando
quando se afastaram para outras redondezas. Joãzinho acostumou-se a ter a
moça por perto quis sentir a sua falta. Era quase decidido o compromisso
com ela e, mentalmente, já planejava seu futuro. Não com emoção, mas de
maneira um tanto calculada. Já se disse que não era ambicioso, mas era um
tanto impulsivo.
Cantavam já no terceiro dia, quando teve um almoço oferecido por
Avelino Ruivo. O almoço, que já era bom, ficou melhor com a presença da
filha do seo Avelino. Loira, olhos azuis, corada, de nome Luzia. Vendo que a
moça teimava no olhar, ele arriscou duas ou três olhadelas. Ele, que se sentia
quase comprometido com a morena, caiu de avessos no sorriso da loira.
“Além do mais, era só uma conversinha. Que mal haveria”? – pensava ele
tentando justificar-se. No instante seguinte, ralhava consigo, mas qual!
Antes do almoço terminado, lá estava João, esquecido de tudo, palestrando com a Luzia. Lá pelas tantas, numa coincidência irônica, ela lhe fez
as mesmas perguntas que Frauzina. Ele lhe deu as mesmas respostas.
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Mais tarde, a voz da consciência ralharia com seu coraçao pela imprudência de ter dado esperanças às duas moças.
Sumiu de sua face o ar despreocupado e indiferente. Era ele agora,
um misto de apreensão e medo.
O tempo, insensível como é, passou despercebido às aflições do moço e o 6 de janeiro chegou.
A festa tinha mais de duas mil pessoas e só de arco para passar, nove.
A mesa, em forma de U, estava farta com o arrecadamento: dez cabritos, dez
leitoas, dois novilhos, duzentos frangos, fora arroz, feijão e mandioca... Para
João, no entanto, o tanto maior eram dois, melhor, “duas”.
Enquanto todos comiam, bebendo e rindo alheios à astuta solução
que o moço armara, colocando em lados opostos as duas pupilas. Ele rodeava a mesa e conversava com Frauzina dando a ela todas as esperanças. Voltava pelo mesmo caminho, não tirando as de Luzia. João, no final da festa, decidiu-se:
Amava a liberdade. É verdade que desejava fazer famílha, mas era este desejo como o do estudante de medicina, querendo ser médico, mas não
passando das páginas de figuras. Já de madrugada, Luzia retirou-se com a
família. Antes porém rodeou o paiol para conversar com João.
– Num vai ficá mermo, Luzia?
– Num posso. U pai diz qui é hora.
– Intão eu tamein mi vô logo. Si vancê fossê ficá, eu ficava, mais...
Julgando ser sincera a tristeza do moço, ela prontamente falou:
– Pois u quê? Num foi vancê qui arrecadô mais prenda?
– Foi, mais...
– Vai ficá sim! Num si avexe pur carza di eu. – A moça apertou-lhe as
mãos e se foi.
Quando João voltou para dentro, sentou-se junto à boca do fogão,
conversando com Frauzina. Sem remorsos, pois para ele já fora uma despedida. Seu rosto curtido de sol estava alegre. Ela, cuidando ser a responsável
por esta alegria, fez-lhe café e ali ficaram até amanhecer. Ao se despedirem,
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os dois suspiravam. Ela, de felicidade, prevendo as flores de laranjeiras, ele,
de alívio, certo de estar livre dos dois compromissos e achando-se quase
louco em ter desejado negar seus dias de solteiro
Quinze dias mais tarde o avô de Frauzina morreu e ele, cumprindo
um dever, foi velar o conhecido. Quando chegou, o caixão já estava de saída
para Abatiá. Acompanhou as lágrimas da família e a “pingaiada” dos amigos
“in memorian” ao falecido. Então ele viu Frauzina de cabeça baixa e teve pena.
Quando ela o olhou nos olhos, ele compreendeu que a dor dela era
mais que luto. Teve remorso. Quis avançar e dizer algumas palavras de consolo, mas lembrou-se da sua promessa não cumprida. Teve vergonha.
No cemitério, ele sentiu-se um verme e encheu-se de coragem. Colheu do caixão uma rosa já murcha e dirigiu-se à moça. Com a voz embargada
ofereceu-lhe a flor. A moça estremeceu vendo a rosa, adivinhando logo de
onde era. Olhou para ele sem entender:
– Pra modi quê vô guardá frô di difunto?
– Procê deitá ela no meu caixão.
E antes que ela protestasse, ele acrescentou:
– Pois é lá qui vai mi vê, si num mi perdoá. I si num mi aceitá cumo
marido.
Lágrimas rolaram dos olhos de ambos. As dela, de alegria. As dele,
por imaginar-se morto.
Quando chegou o dia que marcaram para o pedido, João colocou
uma calça de linho listrado, camisa de terculina e sapatos de camurça. Na
cinta, via-se dependurado um “32” .
Montou o burrão (de linhagem da feira de Sorocaba) e fez o mesmo
percurso do dia 31 de dezembro. Já feliz, orgulhoso pela decisão. Podia até
ver a casinha de barro bem batido com cinza e saibro, duas boas esteiras, um
monjolo na bica e uma rocinha de café. Do que mais um homem precisava?
Chegando lá, foi bem recebido. A moça e a mãe só apareceram para
levar café na sala. O velho, sério e um tanto distante, falava do serviço e da
(2)
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ditadura. Suas frases eram ouvidas ao longe: “Onde si viu!” ... “a guerra pegô
a Rússia” ... “o tar di cinema” ... “o presidente...” João acenava com a cabeça,
torcendo as mãos, balançando os pés. Mais de uma vez sentiu o calor da coragem tingir-lhe o rosto e até sentiu as palavras saírem garganta afora. Mas
como brasa assoprada pelo vento incendeia para no instante seguinte ser
apenas fumaça, achou melhor o velho tomar a iniciativa. O jantar foi servido.
Silêncio cortado só pelo barulho de sopa, tomada por gente simples.
O jantar terminou. Deu dez horas... onze horas... e nada. À meia noite, lavaram os pés e foram dormir.
João não conseguia pegar no sono. Não era culpa do colchão de palha, nem do travesseiro de alfazema.
De manhá, levantou-se bem cedo. O café, adoçado com melado,
brôa de milho e manteiga de leite de cabra, não animaram o velho a falar. Foi
então que ele se levantou:
– Joãozinho, quero mostrá a lavora procê.
E lá se foram. João olhava o cafezal em flor e ouvia-o pacientemente
falar sobre a crise do café em 1932, da vantagem de plantar café no sul de
Minas, do sonho de exportar, até que, de repente, parou.
– Joãozinho, ocê mandô falá sobre casamento cum minha fia... é di
nosso gosto sim.
Mas antes que João pudesse abrir a boca, o velho interrompeu:
– Só tem um porém. Vai tê di morá cum nóis pra mãe dela si acostumá, pois a fia é u esteio da casa.
– I di quanto tempo u sinhô fala?
– Poco. Dois, treis ano.
– U sinhô mi discurpa, mais tein um ditado qui diz “quem casa, qué
casa.” Num tá nus meus prano morá cum sogro i sogra. Veja bein, já tenho
meus “trenzinho”: cama di mola, dois banco di imbuia e inté um guardacumida.
– Essa é minha proposta, Joãzinho.
– Antonce, u assunto tá cabado. Cum sua licença.
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João voltou a passos rápidos. Foi chegando no terreiro e desamarrando o burrão. Frauzina correu sorrindo para ele, mas ao ver-lhe o semblante já adivinhou tudo.
– João, mi leva cocê, então.
Ele ficou ali, de cima do burrão olhando para a moça que lhe estendia os braços. O pai da moça, do morro via a cena, não os ouvia mas avisado
pelo coração de pai, segurou o cabo da velha “Chimite” e fez pontaria no
coração de João. Caso ele fizesse qualquer sinal de levar-lhe a filha, morreria.
O casal não o via.
Ele viu João negar com a cabeça e a filha, em lágrimas, tirar de dentro
do bolso um lenço branco e entregar-lhe. João pegou-o, quase no mesmo
instante em que esporeava o burrão, saindo a galope.
O pai abaixou a arma e seu peito doeu vendo a filha jogar-se ao chão
soluçando. Mas chorou quando viu o moço, mais no alto, tirar o “32” e atirar
três vezes para cima. Não sabia o que mais era agoniante: os gritos de Frauzina ou os tiros ecoando nos cafezais.
Algumas léguas adiante, João parou o animal. Lembrou-se dos amigos mortos na guerra (desejou estar lá), da voz do presidente no rádio do
coronel dizendo “brasileiros e brasileiras...”. Os tímpanos pareciam quererlhe estourar. Devagar pegou o lenço. Viu-lhe o bordado, aspirou-lhe o perfume e enxugou todo o rosto. Se de suor ou lágrimas, não se sabe.
(3)

Notas:
1) Bastião de reis: A “Folia dos Reis” é festa tradicional na zona rural de alguns Estados,
composta por homens que pedem doações para a festa dos Reis. O personagem “bastião” é
mais conhecido no N.E., sendo um dos componentes do auto popular bumba-meu-boi,
companheiro do Mateus.
2) Corta-jaca: Um dos passos tradicionais do samba-de-roda, em que o dançarino torce e
movimenta o pé como se estivesse cortando a jaca.
3) “Emborná”: Forma da fala caipira de embornal – saco ou bolsa, geralmente usada a
tiracolo, para transportar alimentos, ferramentas, etc.
(Fonte: Novo Aurélio Século XXI: o Dicionário da Língua Portuguesa
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Passos para a morte
Elizete Lourenço

Era perto das cinco horas na capital do Paraná. Curitiba, conhecida
como “Cidade Sorriso”, em fins de dezembro estava um pouco mais agitada
que do costume. As pessoas estavam em clima natalino e, apressadas, carregavam a esperança de um ano melhor do que 1999. Felizes, na expectativa do
novo milênio, passavam desapercebidas pelas imensas áreas verdes, ainda
conservadas no estilo europeu, trazidos pelos imigrantes. Desapercebidas,
também passavam pelo prédio cinza na Rua das Flores.
No terceiro andar daquele prédio, um homem olhava pela janela todo esse movimento. Apresentava a boa aparência de quem se preocupa com
suas condições físicas, rosto forte e magníficos olhos verdes. Suas feições
estavam distorcidas. Alguma coisa o estava perturbando. Perdido em seus
pensamentos, Carlos Silveira, conhecido arquiteto, casado com Kássia Hílton,
moça rica da sociedade curitibana, estava pensando em quando havia saído
da faculdade. Mil projetos moderníssimos lhe tiravam o sono, as idéias vinham como febre. Um tanto ambicioso e desprovido de certa ética profissional, conhecia e apoiava a desobediência ao recuo dos cinco metros do Shopping Mueller, em suas faces, pois acreditava no progresso e nunca dava ouvidos a esses retrógrados que ficavam perdendo tempo com casas históricas ou
patrimônios municipais. Lembrava-se perfeitamente de um ex-prefeito que
concedera certa vez um alvará de demolição para um casarão da Rua XV de
Novembro e que, em seu lugar, fora construído um edifício com fachadas de
azulejos azuis que os menos avisados chamavam de “banheiro de bordel”.
O único problema é que nenhuma empresa concordava com suas
idéias. Até o dia em que ele entrou pela primeira vez neste mesmo prédio
cinza. O escritório onde o mandaram esperar tinha as paredes revestidas de
madeira e camurça, a escrivaninha de jacarandá e a cadeira de estofado aveludado estavam ao centro. Dominando toda a sala, um grosso e marrom carpete. O ambiente transbordava em termos funcionais e rústicos. Não podia
permanecer nem mais um minuto naquele ambiente, era tudo o que mais
odiava e que riscara de seus projetos de última geração.
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Mas, quando voltou-se para sair, deparou-se com uma senhora que
logo reconheceu como Magda Hílton, dona de um vasto império no ramo da
arquitetura. Sentiu-se um idiota ao tentar se apresentar, atrapalhando-se com
as palavras. Percebeu que a matrona, com expressão indecifrável, queria sair,
mas para sua surpresa, contratou seus serviços e ainda o convidou para um
jantar na casa da família.
O rapaz, convencido de que a senhora se interessara por seu trabalho, resolveu levar consigo uma imensa pasta contendo seus moderníssimos
projetos. Quando a porta se abriu, diante dele surgiu uma loira de incríveis
olhos amendoados. Ficou um pouco confuso quando um pouco atrás dela
surgiu outra moça, idêntica à primeira. D. Magda apresentou suas filhas gêmeas: Kássia e Kátia.
Durante o jantar, tentou duas ou três vezes iniciar a conversa sobre
seus projetos, mas D. Magda sempre voltava-lhe a atenção para uma das filhas. Hoje ele sabia que, naquela noite, a velha havia planejado cada palavra a
ser dita, assim como sempre controlava tudo o que lhe servisse para atingir
seus objetivos.
Em menos de dois meses, Carlos e Kássia estavam casados. E em
menos de uma semana, percebeu que estava casado com uma alcoólatra e
viciada em jogos. Quanto aos seus projetos, D. Magda foi bastante categórica:
nada de projetos futurísticos. Mas Carlos não era apenas ambicioso, também
era covarde e, quase sem nenhuma objeção, obedecia à sogra. Pensava que,
com o tempo, ele cresceria na empresa Hílton e passaria a tomar parte em
grandes decisões, mas dois anos já se haviam passado e ele continuava naquele escritório, recebendo e obedecendo ordens.
Tentara em vão ajudar sua esposa, mas cada vez mais a situação piorava. E agora havia a dívida contraída por ela no cassino clandestino do Betão,
conhecido como “o pai do jogo do bicho”. Betão não estava disposto a perdoar e tinha menos de duas semanas para arrumar o dinheiro, senão... Não
queria nem pensar no que ele seria capaz de fazer. Quando expôs o problema à sua sogra, ela simplesmente disse que ele devia saber controlar mais os
passos da esposa.
Naquele momento, fitava a multidão, através da janela. Sentiu inveja
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dos sorrisos. Pensou em como seria fácil acabar com todos os seus problemas. Deu um passo e se debruçou. Foi se inclinando mais e mais. Então a
porta do escritório abriu-se de repente e a secretária entrou. No mesmo instante ele se voltou e ainda pode ver o espanto dela ao vê-lo naquela posição.
– Dr. Carlos, está aí um advogado de Santa Catarina, Dr. Manoel dos
Santos. Disse ser urgente.
Ele passou a mão pelos cabelos, soltou um longo suspiro. Não estava
em condições de receber ninguém, mas que lhe custaria? Depois que ele
saísse, concluiria o que tencionava fazer.
– Mande-o entrar.
O advogado informou que vinha da parte de D. Magda Hílton. A velha havia falecido. A notícia, embora nada alegre, foi festejada no íntimo. O
advogado estava ali para tratar da herança. Carlos encontrava cada vez mais
dificuldade para esconder sua felicidade. Puxa! – pensava ele – Já posso imaginar as dívidas pagas, os jantares no Iguaçu Emiliano, caviar! Ele havia soltado um gritinho de satisfação ao que o advogado, atribuindo ao nervosismo,
tratou de lhe entregar um grande e pardo envelope, dizendo ser o testamento. Carlos a esta altura já estava lendo o documento e quando terminou disse
ao advogado:
– Pelo que pude compreender, minha sogra deixa tudo para sua filha, a herdeira universal. Acontece que como o senhor deve saber, minha
sogra tem filha gêmeas e aqui ela não especifica qual das duas é a herdeira.
(Adeus caviar...)
– Sim. É que na última quarta-feira D. Magda mandou me chamar para discutirmos sobre o testamento. Ela disse-me que sempre havia pensado
em dividir a herança entre as duas filhas. Acontece que uma delas começou a
chantageá-la...
– O senhor disse... chantagem? Mas porquê?
– Dr. Carlos, o senhor já ouviu falar na “Abwehr”?
– Está se referindo ao órgão de espionagem militar nazista?
– Exatamente. Pois D. Magda pertencia ao partido Nacional-Socialista
dos trabalhadores alemães. Ela era a líder da espionagem alemã no Brasil.
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– Espere um instante! Não está querendo que eu acredite nesta história toda, está? Este negócio de espionagem foi coisa de democratas desconfiados!
Mas descobriu no rosto sério e silencioso do advogado que este falava sério. Tentou lembrar-se de alguma coisa que fizesse sentido. O advogado
estava dizendo:
– Enquanto D. Magda e eu conversávamos, fomos interrompidos por
um telefonema e logo depois ela me dispensou e saiu, dizendo que iria se
encontrar com a filha. Antes de sair, contou-me que quando suas filhas completaram 18 anos, a organização escolheu uma das duas para continuar o
trabalho no norte do país. A filha aceitou e, na cerimônia, foi-lhe tatuada uma
cruz suástica...
– Aquela do nazismo?
– Sim. Bem, D. Magda ainda me pediu antes de sair que, se alguma
coisa lhe acontecesse, eu deveria procurá-lo e lhe entregar este documento.
Dizendo isso, entregou a Carlos um outro envelope, grande e pardo,
onde havia um segundo testamento, desta vez sendo ele o herdeiro universal. (Caviares!!!)
– Dr. Carlos, sua sogra tomou arsênico. Encontraram-na no chão da
casa de praia em Guaratuba. Tenho fortes motivos para desconfiar que D.
Magda foi assassinada por uma da filhas.
Carlos sentiu seu estômago se contrair e fez um grande esforço para
não vomitar ali na frente do advogado. Lembrando-se de sua mulher, sentiu
seu coração gelar.
– Qual... como vamos saber qual das duas...
– Estou hospedado no Hotel Ouro Verde, na Rua Dr. Murici. Este é o
telefone, qualquer coisa ligue-me. Vou ficar na cidade por uma semana.
Dizendo isso o advogado saiu deixando Carlos ali, fitando as paredes
de seu escritório em tons pastéis. Na parede, viu um Portinari legítimo. Seus
olhos foram para as estantes forradas de livros referentes ao trabalho e alguns
clássicos como Gorki, Anton Tchecov, Franz Kafka e Dostoiewski. Foi até lá e
pela primeira vez tomou os “Pequenos Burgueses” de Gorki e leu na página
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que abriu: “É preciso saber viver”. Fechou o livro e abriu a gaveta de sua escrivaninha, guardando lá os dois envelopes pardos.
Carlos foi para casa planejando uma maneira delicada de dar a notícia da morte da mãe para Kássia. Deslizava o carro pela XV de Novembro e
virou pela Oliveira Bello. O ar rescendia a uma mistura de comida italiana e
chinesa. Pelo retrovisor, ia percebendo a limpeza das ruas que dava merecidamente à cidade um ar de primeiro mundo. Orgulhava-se de sua cidade e
desde menino planejava construir grandes edifícios. Na família pobre ele
encontrara apenas barreiras para seus planos. Agora, com esta herança poderia realizar seus sonhos.
Encontrou Kássia tomando sol. Ficou alguns instantes olhando para
sua esposa. Alta, pele perfeita, sentia indiferença para com resto do mundo.
Seria ela capaz de matar? Não. Nunca poderia fazer isso. Ou poderia? Dirigiuse até ela e quando, com muito cuidado, deu-lhe a notícia, ela nada disse.
Ficou calada durante vários minutos. Então se levantou e foi para dentro de
casa. Ela cambaleava e Carlos compreendeu que estava bêbada. A campainha
tocou e quando ele atendeu, viu Kátia, sua cunhada, parada na porta.
Tinha os olhos vermelhos e no rosto havia uma expressão angustiada
tão crua que Carlos deu um passo em sua direção e instintivamente estendeu-lhe os braços. Kátia o abraçou num choro desesperado. Ficaram assim
por algum tempo e ele sentiu-se útil como há muito tempo não se sentia. Fez
a cunhada entrar e depois que ela se sentou no sofá foi buscar um café.
– Tome isto, Kátia. Vai se sentir melhor.
– Obrigada, Carlos. Eu ainda não posso acreditar. Vim assim que
Kássia me ligou falando sobre o infarto de mamãe...
– Kássia lhe ligou? Não pode... – parou abruptamente.
– Como ela está?
– Bêbada. Ela está totalmente embriagada!
– Carlos eu sei que é difícil, mas tente entender! Kássia não parou de
beber desde a morte de papai. Ela o idolatrava e nunca aceitou o suicídio
dele...
– Suicídio? Eu nunca soube que seu pai havia-se... Como... como ele
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se suicidou?
Kátia abaixou a voz e num murmúrio doloroso disse:
– Ele tomou arsênico.
Ouviu a voz do advogado dizendo: “Sua sogra tomou arsênico”.
– Estou bastante preocupada com minha irmã. Ela me pareceu bastante nervosa e agitada ao telefone. Pobrezinha, sente-se culpada por ter
discutido com mamãe.
– Discutiram?
– Kássia não lhe contou? Estranho. Pois na quarta, ela me ligou dizendo que discutira com mamãe e que havia marcado com ela um encontro
na casa de praia em Guaratuba para fazer as pazes.
Outra vez a voz do advogado: “Encontraram-na no chão da casa de
praia em Guaratuba”.
– Carlos, Carlos!
– Hã...? O quê?
– Você não está me ouvindo. Está se sentindo bem?
– Sim... Eu estou bem.
Depois dessa conversa, Carlos começou a observar melhor o comportamento da esposa. Começou a pensar na morte misteriosa de sua sogra e
na coincidência do suicídio do sogro usando o mesmo método. Mais de uma
vez se pegou a duvidar da mulher. Descobriu que sua cunhada estava em
Recife desde 12 de dezembro. Ligou para o aeroporto e na lista de desembarque do dia 17 lá estava o nome dela. Carlos vivia perturbado com a idéia
cada vez mais forte de que Kássia, sua mulher, estava envolvida nessas mortes. Mas como um mecanismo de defesa não queria acreditar. Negava todas
as evidências. Na terça-feira, Carlos recebeu um telefonema de Betão, o dono
do cassino, lembrando-o de que o prazo para o pagamento da dívida estava
acabando. Ele ficou com o telefone nas mãos, as têmporas latejando. Decidiu
ligar para o Dr. Manoel. Quem sabe poderia receber alguma parte da herança
adiantada? Discou o número do hotel, mas a recepcionista o informou que o
advogado saíra após ter recebido um telefonema.
123

Naquela noite, Carlos teve terríveis pesadelos. Pessoas empunhando
a bandeira do nazismo jogavam-no em um campo de concentração. Obrigavam-no a colocar e a retirar o boné horas seguidas. Uma mulher o obrigava a
tomar arsênico e ele via a sogra rindo e os prédios se desmoronando.
Acordou com o corpo todo dolorido, levantou-se e foi trabalhar. No
escritório, pediu à secretária par lhe levar um café bem forte e a “Gazeta do
Povo”. Porém quando foi ler, o telefone tocou e sua secretária anunciou a
chegada de vários clientes. Ele deixou o jornal sobre a mesa e foi recebê-los.
Durante toda a tarde ele recebeu a vários clientes. Já passava das dezenove
horas quando começou a deixar o escritório. Antes de sair pegou o jornal e
uma reportagem chamou sua atenção. Letras grandes diziam: “Advogado
encontrado morto, na praia de Guaratuba”. Acomodou-se melhor e continuou a leitura: “Foi encontrado na tarde de ontem, o corpo do advogado Manoel dos Santos. O advogado estava com um vidro de arsênico em uma das
mãos, o que leva a crer em suicídio”. A recepcionista estava dizendo: “Sinto
muito, mas ele recebeu um telefonema e saiu.”
Discou nervosamente para o hotel, pedindo para fornecerem uma
lista dos telefonemas para o Dr. Manoel do dia anterior. Carlos ficou ouvindo
a recepcionista dizer os números e sentiu uma gota de suor escorrer por sua
testa, quando reconheceu o número do celular de sua mulher. Desligou assustado. Intuitivamente, abriu a gaveta da escrivaninha. Os documentos haviam desaparecido. No mesmo instante, voltou para casa. Estava tomado por
um estranho pressentimento. As ruas estavam abafadas e o tráfego aumentando. O que faria agora? Entregaria sua mulher à polícia? Não. Sabia que isto
iria manchar seu nome pra sempre. Poderia fazer chantagem com ela, teria
um bom lucro e ela também. Mas para que? Para ela “torrar” tudo nos cassinos? Também não. Olhou para o relógio: 20:54. Sentia a garganta ressequida
e a cabeça parecia querer estourar. Ficar preso num engarrafamento era tudo
de que ele não precisava. Finalmente, avistou sua casa ao longe. Parou o
carro. Tomou fôlego. Abaixou seu rosto até que sua cabeça encostasse no
volante e deixou-se estar assim observando as pontas de seus sapatos italianos, o câmbio com uma gravura da bandeira da Alemanha. O carro fora um
presente de sua sogra. Presente de grego, maldição! Tudo em sua vida estava
sendo dominado por essa família. Não podia continuar sendo assim! De al124

guma maneira deveria sair lucrando. Ergueu a cabeça como se tivesse ganho
novas forças. “É preciso saber viver”...
Carlos entrou em sua casa. Chamou por Kássia, mas não obteve resposta. Ouviu o chuveiro ligado e subiu ao quarto. Encontrou Kássia caída no
chão, enrolada numa toalha e Carlos logo deduziu que ela deveria estar embriagada. Era 23:40. Na tentativa de carregá-la para a cama, Carlos se lembrou
da tal tatuagem e começou a procurá-la meticulosamente. Encontrou uma
pequena mancha negra em seu calcanhar direito. Ligou todos os fios, as mortes, as saídas da mulher. Mas o que faria? Observou o quarto. Sentou-se a
beira da cama e colocou seu rosto entre as mãos. Deixou-se estar assim por
vários minutos, então olhou para a porta da suíte do casal luxuosamente
decorado por motivos mitológicos e a pequena piscina de hidromassagem. A
piscina! Foi neste momento que resolveu matá-la. Carregou-a para dentro da
piscina, deixando que ela escorregasse nas águas. Todo seu corpo tremia
violentamente. Sabia que estava cometendo um crime, mas com força obscuras ficou parado vendo sua mulher se afogar. Por alguns instantes, ela abriu
os olhos e pareceu-lhe que ela havia lhe enviado um olhar de rancor e mágoa.
Ainda tremendo, foi até o espelho da parede e viu seu rosto refletido
nele. Lágrimas rolaram pela sua face. Seu rosto envelhecido, estava pálido
como a morte. Morte. Estremeceu e fixou os olhos através do espelho num
ponto da suíte. Algo brilhou. Virando-se foi ver melhor. No chão, ao canto,
estava um pequeno frasco de arsênico! Ele abaixou-se e tomou o frasco em
suas mãos. Kássia não estava bêbada! – pensou – Ela havia tentado o suicídio! Não estava grogue, mas semi-inconsciente pela ação da droga. Mas isso
não fazia sentido algum... Aproximou-se trôpego da piscina, sem saber exatamente porque. Subitamente, compreendeu que ela não tentara o suicídio,
mas que alguém a envenenara. Quem?
De repente, sentiu uma dor lancinante tomar-lhe todo o corpo ao
mesmo tempo que ouvia um disparo. Tentou virar-se para ver de onde vinha
o estampido, mas seu corpo não reagia ao seu comando. Quis gritar por socorro e quando abriu a boca sentiu um grosso e quente líquido jorrar. Como
em câmara lenta, viu seu próprio corpo tombar na piscina. Nas águas, viu o
corpo de sua mulher meio boiando, os pés virados para seu rosto, e, com os
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músculos se contorcendo dolorosamente, num último esforço, estendeu a
mão e tocou a tatuagem que saiu facilmente com o contato de seus dedos.
Ouviu passos e seus olhos se encontraram com o olhar frio e amendoado de
Kátia. Ela estava enrolada num roupão de banho. Tinha em uma das mãos
dois grandes e pardos envelopes e na outra um revólver 32. Ela olhou para
seu relógio e disse:
– Meia-noite. Feliz Ano Novo pra vocês.
Então foi em direção à porta. Carlos pode ver, enquanto ela mudava
os passos, em seu calcanhar direito, a pequena e negra tatuagem de uma cruz
suástica. Pela janela, anunciando o novo milênio, ainda pode ver os fogos de
artifícios clareando todo o céu. Depois tudo ficou escuro.
“Gazeta do Povo – 1o de janeiro de 2000. Policiais encontraram, na
madrugada de hoje o corpo de uma jovem. Ela estava usando apenas um
roupão branco. Testemunhas dizem terem visto a moça em companhia de
Betão, o dono do maior cassino da América Latina...”
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O Sabor da Vingança
Elizete Lourenço
Esta é uma obra de ficção e, no entanto, qualquer semelhança com a realidade será mera
coincidência... ou questão de consciência.

Nasceu e foi recebida com lágrimas de orgulho. Suas primeiras lembranças eram dos braços do pai a carregá-la até a janela, de onde se via uma
plantação de pêssegos em formação: “Está vendo tudo isso?”, perguntava ele.
Apontando para as terras mais adiante, de onde se via outras plantações já
em flores, acrescentava: “É assim que a terra responde ao seu trabalho: ela
sorri florindo”.
Cresceu em Pari, cidadezinha cercada por fazendas, de onde para
qualquer direção que se olhasse, via-se as plantações e sentia-se o perfume
dos pêssegos. Esse era o mundo de Clara Pereira. Um mundo onde ela, a
mãe, Jussara e o pai, Denílson Pereira, administrador do hospital municipal,
desfrutavam de paz e tranquilidade.
Quando Clara estava com 13 anos, descobriu que seu pai estava com
a doença de Chagas, que o prejudicava já há muito tempo. Ficou arrasada e o
horror da possibilidade de perder seu grande amigo a fazia sofrer muito. Sua
moral fora moldada na inocência e na consideração do seio familiar e encontrava nos pais a força e a coragem para viver. A mãe, figura forte e lógica, era a
coluna da casa, enquanto o pai sensível e romântico sonhava com o dia em
que Eli Lemos, dono da fazenda Cantata e também prefeito da cidade, lhe
arrendaria as terras do leste para ele mesmo plantar seus pés de pêssegos.
Mas Clara, como já se disse, criada assim num ambiente terno, mas de espírito prático como o da mãe, percebia em Eli o riso de assombro e de arrogância a cada vez que o pai disso lhe falava.
Numa tarde fria – note-se que, para tardes frias, os autores de contos
sempre tendem a colorir os fatos – morre a mãe. Pai e filha choram a dor da
separação e logo depois mais outro duro golpe: Denílson é despedido. Tentou recorrer a consciência, mas ela estava limpa e leve. Teve uma grande
tristeza e o coração, com as chagas, estava inchado e preste a derramar mais
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luto na família. Fora despedido assim, sem mais nem menos. Mas os leitores
receberão as devidas explicações, como necessidade desta leitura. Acontece
que lá ia o nosso bom Denílson prosperando e conseguindo com as suas
economias de anos a fio arrendar as terras para plantar seus sonhos. E Eli,
fazendeiro/político que era um só homem, tinha alma arredia, assistia com
pouca importância essa subida no degrau das realizações, até perceber assim
meio sem tino, mas com olhos de inveja, que prosperidade vinha de braço
dado com experiência. Veio sobre ele numa destas noites de rara reflexão
que a idéia de deixar de ser patrão para se tornar sócio o aborrecia. Não por
inveja apenas, vejam bem, mas por hipocrisia desajustada.
No outro dia, mandou chamar Denílson em seu escritório:
– Meu amigo, o que tenho para você pode no início desagradá-lo,
mas acredite, estou sendo pressionado e... terei que mudá-lo de serviço. Na
verdade terei que despedi-lo, mas existe entre nós uma grande amizade de
modo que usarei de todos os meus esforços para lhe restituir o cargo.
Denílson ouvia tudo aturdido e chocado, mas com a gratidão pela
promessa de ajuda:
– Seu Eli... Eu tenho uma filha que está estudando, não posso...
E começou a chorar. Eli, levantou-se de seu trono e foi até o amigo
para consolá-lo com seus habituais tapinhas nas costas. (tipicamente empregados em época de eleição).
– Não fique assim rapaz! Para tudo se dá jeito! Vamos fazer o seguinte. Você faz um exame em que comprovará sua enfermidade e eu entrarei
com o pedido de encosto.
– Obrigado, seu Eli, muito obrigado... Vou hoje mesmo ao Doutor...
– Que é isso, meu bom amigo? Não acha que vou deixar você, um
quase meu irmão pagar um exame tão caro! Faço questão.
E foi até sua escrivaninha e de lá tirou uma guia, deu dois telefonemas e pronto, a consulta estava marcada para o dia seguinte. Já em casa e
informando a filha do acontecido, ela perguntou quem seria o médico que
faria o exame. Ele respondeu, algo pensativo:
– Isso é engraçado, filha, pois ele quer tanto sigilo que nem a mim
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disse e me pediu para não dizer a ninguém quando eu souber...
Nos dias que se seguiram, Denílson ficou encostado no fundo da
prefeitura. Lá esperava dar cinco horas para ir para casa.
Certo dia, Clara, acostumada a ver o pai sempre às cinco e dez em
casa, estranhou a demora de quase quarenta minutos. Estranhou bem mais
quando o pai, pulando e cantando, entrou pela casa adentro naquela quartafeira, tomou-a nos braços e com ela ainda aturdida deu duas, três, quatro
rodopiadas pela sala.
– O que é isso meu pai?
– Eu estou curado! Curado!
Dizia isso enquanto retirava do bolso da camisa branca, suja de óleo,
um pequeno papel, onde estava escrito: Resultado NEGATIVO. Choro, riso,
alegria! Uma festa só.
– Agora vou poder voltar para meu trabalho!
Mas no dia seguinte, Eli chama-o mais uma vez:
– Meu amigo, fiquei muito feliz com o resultado de seu exame! Mas
infelizmente, por causa da demora, tive que ocupar seu cargo com um novo
funcionário, o Zeca Pulo...
– Mas, seu Eli, o senhor me desculpa, mas o Zeca Pulo nada entende
do meu ofício.
– Mas era justamente sobre isso que gostaria de contar com o amigo,
para dar umas intruçõenzinhas para ele. E não se preocupe, vá tendo paciência que estou trabalhando para que o amigo receba um cargo melhor.
Uma semana se passou, veio a primeira crise. Denílson estava no
fundo do terreiro ajudando a arrancar a calota de um pneu quando sua face,
sempre risonha, se contorceu de dor e sua mão apanhada sobre o peito fez
os colegas correrem com ele ao hospital. Quando Clara lá chegou, viu-o todo
pálido e com a respiração curta. Teve um sentimento, um índice de suspeita
quando o médico local falou sobre insuficiência cardíaca. Procurou o exame e
examinou. Era autêntico, não havia dúvidas, mas... porquê? Bobagem, não
devia pensar uma coisa dessas, mas Clara lembrava-se da voz da mãe adver129

tindo o pai contra as pessoas, sobre a maldade e inveja, sentimentos tinhosos
e tão naturais no homem. Mas qual o quê! O pai era assim, destas almas desprovidas de malícia, incapazes de verem mal em caráter alheio, homem de
poucas defesas, cheio de fé nas palavras de um amigo.
Mas, duas semanas depois, novo recado:
– Clara, seu pai passou mal e foi levado às pressas para o hospital.
Desta vez, Clara sentiu na alma nascer uma desconfiança mais acentuada,
misturada com a atenção lógica e cética da mãe. Mas ao chegar no hospital, a
cena que viu serviu para dissipar os pensamentos que lhe machucavam o
coração: Eli, sentado na beira do leito, segurava uma das mãos de seu pai e
exclamou entre irado e cuidadoso:
– Não, isso não pode ficar assim! Você vai se submeter outra vez a
um novo exame. Temos que cuidar de sua saúde.
Feitos novos exames, sem nem mesmo desta vez ser revelado o endereço do médico examinador, outra resposta negativa. Outros risos festivos
e alegres. Outras crises e outras internações. Clara então juntou toda sua
economia e levou ela mesma o pai a um médico, sem contanto consultar o
prefeito. Exame: positivo. Pai e filha compreenderam em silêncio o que estava se passando. Ela sofreu mais por ver a dor da decepção estampada na face
do pai do que pela manobra suja do político. Amizade desfeita, sem brigas,
mas com mágoas. O pai teve que suportar dupla dor: a de guardar a esposa
na terra e a de enterrar seu sonho na decepção. Clara conseguiu entrar com
o pedido de aposentadoria do pai. Mas, como o destino tem suas próprias
leis e vontades, a aposentadoria veio precoce feito morte numa crise forte
enquanto Denílson cantava com o violão. A cena que se segue foi das mais
doloridas: a filha, abraçada ao cadáver, chamava pelo pai num grito desesperado de agonia. Nunca mais teria o sorriso amigo, nunca mais ouviria suas
canções e planos sobre a plantação de pêssegos. Tudo acabado. Ela, num
desespero incontido, numa dor que só a morte traz aos órfãos, sacode-lhe a
cabeça gritando “Meu Deus! Meus Deus!”. Pessoas saíam de perto para não
chorarem e, quando Clara ergueu a cabeça para mais uma vez olhar a face
pálida do pai, viu Eli Lemos na sua frente. Quis gritar que ele era um assassino, traidor, mas a dor não permitiu. Porém o olhar que ela lhe lançou, com
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toda força de um ódio que dela agora nascia, o fez recuar. Um olhar cheio de
angústia crua. Era como se ela tivesse morrido e renascido. Morreu a inocente e renasceu num desejo de vingança. Quando a inocência morre, nasce a
ironia que é irmã do ódio, filha da dor, noiva da imbecilidade. Enterrado o
pai, tratou a moça de desenterrar todo plano que elaborava contra o velho
prefeito. Foi embora de Pari para uma cidade a cerca de cem quilômetros.
Mas cuidou de estar sempre informada sobre Eli Lemos, conhecer seus erros
e fraquezas. Seus tendões de Aquiles eram procurados como chances para
destruí-lo. Era o assombroso efeito da vingança. Mal dormia e mal comia.
Durante anos pensando numa maneira de o destruir, arruinar. Às vezes sentia-se só, perdida no conflito de suas emoções e quando durante as madrugadas o ódio lhe subia ao coração, rolava de um lado para o outro da cama,
sem conseguir esquecer o rosto e o riso falso de “seu” Eli. Via o pai estendido
naquela cama, com o corpo sem vida, sem sonhos, e essas lembranças a torturavam. Quando a angústia atingia um ponto intolerável, ela gemia. Gemia,
porque não se permitia chorar. Gemia alto, com suas feições se deformando.
Soube que ele perdeu tudo por causa de um golpe de governo. O presidente,
Fernando Collor, fez dele um homem sem capitais. Primeiro teve o dinheiro
da poupança apreendido, depois perdeu as plantações em jogos. Passou a
beber muito e vivia de favores pela cidade. Então já era hora de voltar e, feito
um plano, sondava agora uma oportunidade para a execução. Não tardou o
dia. Estava de posse do nome do médico que fora comprado para dar o exame falso. Entregaria à polícia. Tinha o nome e o endereço das amantes. Entregaria à mulher. Tinha cópias de documentos que comprovavam desvio de
verbas. Entregaria à oposição.
Naquela tarde de novembro, quando já se completavam cinco anos
desde a morte do pai, Clara retornava finalmente, tendo num envelope amarelo as prova necessária para incriminar Eli Lemos, agora ex-prefeito. Dentro
dela crescia uma ansiedade gelada. Mentalmente via e revia as cenas: Eli, todo
pasmo, branco de pavor, suplicando-lhe por perdão ou numa cela de penitenciária, vagabunda e mal cheirosa, tremendo de frio e de fome. Subiu no
ônibus que a levaria até a cidade de Pari. Estremeceu. Pena? Estranho sentir
isso. Mas lembremos de algo interessante que já acontecera: o tempo. O
tempo havia passado e, mesmo Clara ainda sentindo no peito o desejo de
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vingança, já a intensidade do ódio diminuíra. Não que ela tivesse se apercebido deste fato, mas ele acontecia como fato simples e natural que só o tempo
favorece. Digamos até compartilhando as dores que a vida nos oferece.
Pela janela, Clara via a paisagem tão típica da região: fileiras de eucaliptos e os morros com araucárias espalhadas ali e acolá. Vez ou outra, sempre quando o ônibus fazia curvas, pardais fugindo aos bandos saindo dos
trigais maduros. Logo não tardaria e veria os primeiros pessegueiros, mas... já
estava sentindo aquele cheiro aveludado dos pêssegos. Quando olhou à sua
esquerda, no banco da frente, percebeu que um homem estava com uma
criança no colo e o cheiro era da fruta que a menina segurava nas mãos. Uma
menina de cabelos longos que o pai acariciava delicadamente. Via o rosto
dela, porém não dava para ver as feições do pai. Mas nem precisava; adivinhava que deveriam ter os mesmos olhos orgulhosos com que seu próprio
pai olhava para ela A menina falava quase sem parar, mastigando o pêssego,
perguntando e rindo, ao mesmo tempo que lhe escoria pelos cantos da boquinha uma gota da fruta madura, coisa que em criança é tão delicioso de se
ver. Quando o pai da menina, por achar graça em algo que ela lhe falara,
abraçou-lhe a cabecinha e encheu os cabelos de beijos e risos, teve Clara uma
sensação que não soube definir. Estremeceu, atenta ao que se passava de
extraordinário nela. Invadira-lhe um grande prazer que logo a fez sentir-se
alegre. Mas de onde teria vindo esta alegria? Quando mais uma vez viu pai e
filha rirem deliciados apenas daquela magia fraterna, mais uma vez sentiu seu
coração se deslocar, elevar-se para um local indefinido, por distâncias atravessado.
Durante a viagem não tirou os olhos das duas criaturas que, sem saberem estar sendo observadas, continuavam saboreando o momento de
comunhão familiar. Duas ou mais vezes sentiu lágrimas nos olhos, lágrimas
de emoção. Mas que sentimento estranho este, posto que durante anos só o
ódio a alimentara e nunca se permitira sentir, nem pensar em nada que não
fosse apenas na vingança. Agora, nesses poucos minutos, abaixando a guarda,
estava aturdida com as sensações dela emanaram, confusas, sem definição ou
forma. Uma coisa forte no coração, como se preenchesse toda sua essência.
Mas nem reflexos, nem lembrança, de encontrar o paradeiro deste sentimento, como... como quase uma paz. E de súbito, a lembrança apareceu. Aquele
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sentimento viera do cheiro dos pêssegos que aos domingos a tarde, na fazenda Cantata, seu pai colhia e lhe oferecia, depois de ter-lhe abraçado a
cabecinha e enchido de beijos e risos.
Quase nem percebeu quando o ônibus parou. Foi quando a menina
bateu palmas dizendo:
– Papai, chegamos!
Mas já disse um certo romancista francês que aquilo que chamamos
de acaso talvez seja a lógica de Deus, pois, ao se levantar, Clara sentiu no
coração um estremecimento ao reconhecer o rosto cansado, mas sorridente
para a filha, de Eli Lemos. Desceu logo atrás e reparou nas roupas remendadas do ex-prefeito. A menina deixou cair o pêssego. Clara foi até lá, pegou a
fruta, ainda pela metade, e ficou durante algum tempo a olhar, ora para aquela fruta, ora para si mesma. Lentamente caminhou até a lixeira e jogou dentro
o... envelope amarelo.
Olhou a sua volta e viu ao longe um pessegueiro em flor. Ouviu uma
voz suave, que a tempos não ouvia: “A terra sorri florindo”. Sorriu, como a
tempos não sorria, e saiu mordendo o que ainda restava da fruta.
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Opostos
Elizete Lourenço

A brisa fria, preguiçosa, a copa falha de um ipê, folhas caindo timidamente das figueiras já quase nuas. É julho, início de inverno. Sentados
sobre um tronco de caroba havia muito tombado por corisco, conversa um
casal. Namoram e isso é fácil de concluir. Tanto pelo olhar de adoração da
moça, um olhar tão cheio de vida e brilho, quanto ao dele tão cheio de ternura. Coisa comum, isso de namorar... Mas quem por eles passa, meneia a
cabeça numa incredulidade crua ou os cumprimenta num sorriso sarcástico.
Este namoro parece incomodar e ferir o orgulho dos moradores da fazenda
Santa Rita, pertencente à região de Ribeirão do Pinhal. Ela tem gestos e fala
alta. Tem a pele de um moreno herdado do sol de roça. A brisa parece não
incomodar e faz dançar por entre seus joelhos a chita fina do vestido. Olhos
belos e sérios, cor da noite. Uma rosa amarela presa aos cabelos negros é
detalhe único de sua feminilidade. Sebastiana Lourenço é uma moça forte.
Ele estava todo enrolado numa coberta corta-febre. Os grandes olhos
verdes estão marcados por profundas olheiras. Tem na respiração aquele
chiadinho de gato, característico da bronquite. A brisa parece castigá-lo, pois
os lábios, sem cor, tremem. Luís Paulino é um moço frágil. Temos aqui o
singular problema numa versão caipira dos personagens machadianos: “umas
almas são masculinas, outras femininas. A anomalia que se observa é uma
questão de corpos errados”.
Que são diferentes isso salta os olhos, mas que importam detalhes
tão miúdos? Mas estamos em 1945, ano em que os moços em idade de servir
estavam lutando na Itália. Foram convocados 3.601 jovens, 3.600 embarcaram
e um havia ficado por incapacidade física. Era então, Luís desprezado pela
fraqueza, pela doença que teimava em lhe roubar o vigor de seus 21 anos.
Mas era também invejado no íntimo, pois estas famílias foram atingidas diretamente, outras por vínculos de parentesco, de amizade, de namoros, de
noivados e assim por diante. Nesta convocação para a Itália, o chamamento
não favoreceu os jovens de famílias mais abastadas. Tanto é que os dois maiores astros do futebol paranaense foram convocados, o centro avante Neno e
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o ponteiro esquerdo Altevir, do “Coritiba”.
O ano de 1945 é uma época de moças enamoradas, que choram romanticamente pela volta do amado. Moças que passam horas a suspirar pelos
cantos das casas, a rezarem terços intermináveis, para intermináveis santos,
que desmaiam ou passam a noite em febre ao pensarem numa suposta viuvez
de sua virgindade. Moças que sonhavam com seus amados desembarcando
na estação Ferroviária de Curitiba, desfilando fardados, subindo a rua Barão
do Rio Branco e empolgados em agradecimentos na praça Tiradentes, defronte da Catedral Metropolitana.
Mas não Sebastiana, que tinha mais força que alguns homens, derrubava árvores inteiras para o consumo da colônia. Não se interessava por belos
vestidos e desprezava os mimos que recebia dos enamorados.
Início de namoro curioso este. Uma tarde, em capinação no cafezal,
Sebastiana parava a todo o momento para dar água a um moço de aparência
fraca. Ele logo percebe que ela não sente dó, mas um sincero cuidado. Desde
então, longas conversas e longas tardes sentados sobre o tronco. Daí pra o
amor foi apenas questão de luas. Trocavam ali, juras de amor eterno. Ela dizia
que não se importava em passar toda vida trabalhando, comendo apenas
feijão sem gordura, para poder comprar-lhe o remédio. Ele prometia não
deixá-la nunca, cantaria nas rádios, seria famoso e nada de roças para ela, mas
linda casa em Curitiba, a capital. Ela sorria, embevecida mesmo sabendo que
na realidade as juras dela valeriam mais para o sustento dos dois. Mas como
sempre em romance, há agouros, a família dela não se agradava da união. No
início foi crido que logo o romance acabaria, mas ao verem que os dois estavam de fato querendo consumar o enlace, começaram as proibições. E era
justamente sobre isso que estavam conversando:
– E... engolir a lua (cof-cof), Sebastiana?!
– E que outra solução cê dá, Luís? Engolir a lua, sim! E tem que sê
logo, bem pranejadu!
– E pra onde a gente pode ir, (cof-cof) sem recursos e sem condições?...
– Não me importo, não.
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– Mas, Sebastiana, pense bem...
– Cê num tá querendo fazê vida cumigo, Luís.
– Sabe que quero ficar com você Sebastiana, mas, (cof-cof) sua mãe
disse que não tem filha pra casar com defunto e isso de casar com a família
não querendo...
– Ara... Mas te digo uma coisa: debaixo deste sol e acima desta terra
não existe outro. É com você mesmo que quero me casar e como os meus
estão querendo impedir, vamos fugir!
– Sebastiana!...
– Combinado ou não? É só decidir! Senão a gente acaba aqui esse
namoro!
– Não!...Está bem... Eu estarei lá.
– Então é assim: finar do mês tem baile lá na fazenda Nafá e domingo
a tarde tem procissão e missa. Nóis vamo tá junto porque na sexta a gente
foge.
– Certo...
Ela se inclinou e tomou as frias mãos de Luís para apertar nas suas:
– Nóis vamo sê muito feliz, Luís...É mió ocê entrá e se agasaiá mió, a
noite já caiu – disse ela enquanto ajeitava o cobertor sobre a cabeça dele. Ele
sorriu e pensou consigo “Vamos ser felizes sim, Sebastiana”.
O dia então chegou, cheio de ventos frios e ameaçando geada brava.
Bem cedo, Sebastiana estava com o sobrinho Roque no colo, conversando
com a cunhada Maria, que era casada com João, seu irmão. Maria era também
prima do Luís, mas não era este o motivo da confiança de Sebastiana para
com ela, mas sim uma genuína amizade, nascida da sinceridade. Falou-lhe do
combinado e Maria ficou muito preocupada.
– Sebastiana, vancê tem corage, é?
– Tenho sim, Maria. Hoje à noite engulo a lua. Quero que vancê me
faça um favor. Amanhã cedo, cê levanta e lá pelas oito vá lá em casa e diz
assim: “Ô D. Josefa, a Sebastiana não levantou ainda?” e vancê vai até meu
quarto e empurra a porta e eu vou deixá os travesseiro cuberto. Me ajuda
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Maria?
– Ajudo... Ajudo, Sebastiana. Mas tem corage memo?
– Tenho pra isso e muito mais. E te digo mais uma coisa, se não casar com o Luís, eu dô jeito na vida...
– Hê, hê, Sebastiana, deixa de bobagem! Como cê dá jeito, muié?
– Com uma boa corda e um gaio de peroba!
– Hã, deixa de dize lorota, Sebastiana!
Sebastiana se levantou, ainda com o sobrinho no colo, que brincava
com seus cabelos e dizia “buíto... buíto, tia...”. Ela beijou a criança com ardor
e foi para casa.
De manhã, antes que Maria pensasse em sair de casa e ir à da cunhada, esta chega, entrando toda espalhafatosa pela cozinha.
– Ué, Sebastiana? Não ia engoli a lua?
– E ele teve corage? Teve? Teve? Qui nada! Fiquei lá, arrumada e esperando ele. Pela janela fiquei oiando e cada veis que o cachorro latia eu
pensava: “agora é ele”, mas que nada! Já encontrei ele hoje cedinho que veio
mi falá, que ficou com medo dos meus irmãos. Eu, quarqué dia destes, visto a
carça dele e boto minha saia nele! Nunca vi home mais melindroso! Combinamo de ir hoje no baile, mas ninguém vai dançar. E nem vamo na missa,
taméin.
Estava ainda falando, quando ouviram um barulhinho na porta. Maria
foi ver e deu com a Nina passando. Moça da colônia, cheia de um jeito de que
Maria nunca gostara, mas que era amiga da Sebastiana. Todos, no entanto,
sabiam que ela morria pelo Luís e vivia tentando desfazer esse namoro. Como
era de se supor, a Nina realmente ouvira o combinado e já estava armando
um plano. Quando chegou a noite, Sebastiana toda bonita passou com Luís
pelo trilhozinho que passava pela casa de Maria e gritou:
– Ô comadre! Vamo pra brincadeira?
– Hoje não, comadre, o fio tá doente.
– O Roquinho? Que tem meu sobrinho?
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– Nada, só uma febre. Mas boa festa pros dois.
Quando ainda atravessavam o caminho por entre o cafezal, sentindo
o perfume do café em flor, tiveram que passar pela porteira feita de imbuia,
ele ainda a lembrou do trato. Na fazenda Nafá, a cobertura de encerado velho, estava cheio de gente das fazendas de café. Gente que trabalhava o dia
todo, de sol a sol, e aproveitava os bailes para esquecer as dificuldades da
vida na roça. A festa estava iluminada por lamparinas a querosene. Mal chegaram lá, os homens foram dando a viola para o Luís. Interessante era ouvir o
moço, que sofria de bronquite, cantando. Tinha voz de rouxinol! Ela ficou em
baixo da cobertura só ouvindo e vendo seu amor cantando. Mas o diacho da
música mexia com o corpo de maneira que ela logo começou a mudar os
passos, bem devagar, quase sem sair do lugar. Foi aí que Nina aproveitou a
deixa e chegando em Sebastiana foi convidando para dançar.
– Não posso, não, Nina. Depois chega argum home e bate parma e
não podemos dar tábua.
– Que nada! Ninguém vai chama a gente, não! Vamo dançar aqui
neste cantinho, só pra brincar.
Sebastiana não via mal algum em dançar com a amiga e o diacho da
música... dava cócegas nos pés. Certamente Luís não se importaria que ela
dançasse com outra mulher. Só um pouquinho, que mal haveria? Mas, mal
começaram a dançar, vieram dois homens e “pá-pá-pá”, bateram palmas. Nina
saiu dançando com um moço para um lado e Sebastiana para outro.
Quando do palco improvisado, Luís viu a noiva dançando, já parou
de cantar e foi lá fora para perto da fogueira. Sebastiana, percebendo seu
erro, parou de dançar e foi atrás dele. Mas assim que ela se aproximou, ele
saiu. Uma dor sentida brotou de seu peito e ela tenta mais uma vez se aproximar dele, mas também desta vez ele se retira. Vexame de namoro. Tão comum e costumeiro que dá direito à reconciliação, toda renovada de amor e
planos. Mas Sebastiana, como se sabe, não conhecia este tipo de jogo amoroso. Era tipo diamante bruto, tendo sim e não como respostas. Logo quis sair
dali.
– Antônio, vamos embora? Vamos embora porque quanto mais se
agacha mais se mostra o cueiro!
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Luís voltou com eles, mas a cada vez que ela apertava o passo para
alcançá-lo, ele minguava os seus e a cada vez que ela minguava os dela ele
apressava os dele. Antes de se separarem, cada um para seu lado, ainda apertaram-se às mãos... Olhos fixos, proferiram misteriosamente alguma invocação, as duas almas se desprenderam dos vasos e trocaram de lugar. A alma
dele, rija e imponente, moldou-se macho, para se fazer entender que mando
era mando e dar lição em mulher, mesmo sabendo, que isso era coisa sem
importância, pois amanhã já sabia, que os belos olhos de Sebastiana, seriam
no seu brilho, mais forte que o ressentimento. Sebastiana, também recebeu
ali, em suas curvas, a subjugação. Foi por seu caminho, sondando o coração,
procurando algum vestígio para suas desconfianças. Sentia-se lassa, quase
sem ânimo, numa espécie de entrega. Fora lançada a semente da dor, que
brota regada a lágrimas e cresce feito em terras da incerteza. O tempo foi
passando. O namoro ia andando assim, meio sem ânimo. Numa manhã, precisamente no dia 28, Sebastiana vai até a casa da cunhada Maria.
– Maria, quer compra meu cabritinho?
– Seu cabrito zebu? Num acredito! Cê nunca quis vendê ele! Que te
deu?
– Nada. Faz assim, deixo ele de presente pro fio.
– Mas Sebastiana, você tem tanto cuidado com suas criação! Que é
que tá acontecendo? -Pra mim, Maria num tem mais nada que tenha graça.
Num adianta a gente gostar de alguém que num liga pra gente...
– Cê tá falando do Luís? Mais todo mundo sabe que ele te adora!
– Que nada. Meu casamento já rodo mesmo e o Luís não gosta mais
de mim. Pra mim só tem um jeito.
– Sebastiana, não vai fazê besteira. Num sabe que namoro é assim
mesmo? Amanhã tudo se resorve. Vamo lá na missa, vai ter procissão, vamo.
Lá vancê esquece essas bobagens.
– Vô não... Cê sabe que num gosto muito daquela queimação de vela. Pra mim, vela deve ser acesa em noite de chuva brava e pra achar o caminho do mictório.
– Num fala assim, sua desmiolada! Num vê que tá pecando?! – e faz o
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sinal da cruz.
– Pecando qui nada, Maria! Ce fala assim porque vive na barra da saia
do padre, vancê é uma boa papa hóstia, isso sim. Mas não se aborreça disso.
Eu não vou, mas mando a mãe em meu lugar.
– Mas, Sebastiana, coitada de sua mãe, é manca e aquela ferida viva
que trás no pé vai judiá dela.
– Que nada, ela vai sim. Eu vou arresorvê se vou ou não. Hoje o dia
pra mim não é dia. Vou ali na casa da cumadi Tonha por benção no nenê,
depois já vou embora.
Saindo de cabeça baixa lá foi ela para a vizinha, passou pela horta e
arrancou um raminho de salsinha que foi mastigando quase sem sentir o
gosto. “Ah, diacho! – ia pensando– Se ao menos eu não gostasse tanto daquele home! Acho que Maria tem razão, namoro tem destas coisas. Vou me
acertá com ele, fazer as pais. Ara, num adianta querê esquecer, pois eu gosto
dimais dele!” Mas logo ela avistou Luís, todo bem arrumado num terno novo
e azul que ele comprara pra se casar com ela, mas como ela ainda não sabia
desse plano ficou magoada de vê-lo tão bem enquanto ela sofria tanto. Ele,
quando a viu, pensou em lhe dizer a novidade assim que ela se aproximasse,
mas ficaria sério para ela não desconfiar. Ela tomou a seriedade dele como
descaso e, assim que se encontraram numa aguinha, ele foi logo perguntando:
– Ué, Sebastiana, não vai na missa?
– E vancê? Com ordem de quem que tá indo?
Ele, tomando a pergunta como brincadeira, respondeu numa fingida
defesa:
– Com minha ordem! Mas vá se arrumá que eu te espero.
Saiu rápida, mas mesmo assim ele ficou esperando.
Mas Sebastiana estava com a alma amarga. É próprio do amor em crise isso de estar perto e ter abismo sem fim; de deixar que o destino escorra
pela vida, como areia pelas mãos e estar perdido, tendo o caminho bem ali,
aos pés. Notem bem, o desespero dessa alma – agora feminina – perdida em
tantas sensações, confusões e floreios românticos que a paixão oferece aos
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sem experiência. Assim que chegou em casa, desnorteada, pensando que
tudo estava acabado e que para ela nada restava, sentou-se na beira da cama.
O sofrimento e a dor davam novo rumo à vida, sentia que todos os sonhos
que tivera agora se desfaziam como fumaça. “Ah, dor maldita! Melhor era cair
do lombo de um touro bravo, de cabeça no chão, do que sentir essa dor
esquisita, que arranca do peito soluços e dos olhos, tantas lágrimas”.Mas a
raiva veio forte (feito drama), como forte era a angústia que sentia. Então
tudo começou a rodar e ela se levantou, procurando desesperadamente o
facão do pai, a pensar: “Se eu acho, faço um rasgo só no meu sangradô”.
Estava em sua casa, nesse dia, um de seus sobrinhos. Menino de seus quatro
anos, de fala arrastada. Vendo a tia naquela procura foi indagando com a voz
mole:
– Que ce tá campiano, tia Sebastiana?
– Nada, nada... Fala baixo...
Mas o menino começou a seguí-la com os olhos e viu quando ela colocou água num copo e foi para o quarto da mãe. Seguiu-a, mas sem que ela
percebesse. Então viu que colocou três pontas do garfo de soda, mexeu e
bebeu de quase uma só vez. Nesse meio tempo, depois da missa, Luís, encontrou-se com Maria e perguntou sobre a Sebastiana.
– Eu achava que tinha vindo mais ocê pra missa, Luís.
– Não D. Maria, eu esperei ela, mas como demorava eu vim na frente.
– Então quando ver a Sebastiana diz que vou ficar um pouco no leilão.
Maria estava voltando, carregando os sapatos de todos numa sacola e
Roquinho nos ombros. Estava preocupada, sentia uma coisa estranha no
coração. Assim que chegou lá no alto do cafezal, ouviu um grito horrendo
que cortou os céus. Daqueles gritos que fazem arrepiar a pele da gente. Um
grito animal, mas era de gente que estava de alguma maneira no mundo dos
bichos. Saiu correndo já derramando lágrimas de um mau pressentimento,
pela descida encontrou-se com a Vita, que de mãos na cabeça gritava:
– Acode, madrinha, acode que a Tiana bebeu soda!
141

Quando Maria chegou e foi entrando pra dentro de casa, encontrou
uma cena de arrepiar e tão carregada de desgosto que começou a gritar: A
sogra desmaiada, o sogro tentando se matar e Sebastiana com a boca toda
vermelha, babando e arrancando os cabelos. Na ânsia e na aflição, ela urrava
de dor, espumava pela boca disforme pela soda, os olhos quase fora das órbitas, pois certamente lhe queimavam as entranhas. Tudo fizeram, deram-lhe
leite, mas tudo voltava. A notícia correu tanto que o jogo de futebol que estava acontecendo na fazenda parou e todos correram para a casa de seu José
Lourenço. Foi levada para o hospital de Ribeirão do Pinhal e lá enquanto o
médico lhe enfiava um tubo pela garganta e nele introduzia vinagre, alguns
rapazes correram até o leilão e lá encontraram Luís, que de nada suspeitava.
– Luís! Luís! Corre depressa para o hospital que sua noiva está morrendo!
– O... que estão me dizendo? – Correndo para o hospital, chorando
e lamentando, ele só saiu de lá quando às duas da madrugada retornaram
para a fazenda. No outro dia de manhã, levaram-na para Santo Antonio da
Platina, onde durante quatro dias ele não saiu de perto dela. Não havia quem
consolasse a família, por tamanho sofrimento. Toda a cidade parou e ficou
aguardando notícias. Por fim, o médico disse que nada mais poderia fazer.
Sebastiana tinha os olhos esbugalhados e volta e meia retirava com os dedos
pedaços de algum órgão que se diluía com a soda. Quis ir para casa onde
dizia querer se despedir de todos. Uma semana se passou e ela foi se recuperando, mas só conseguia dormir com a cabeça sobre o colo de Luís. Este lhe
acariciava os cabelos e afagava-lhe o rosto, sussurrando o futuro dos dois e
ficava ali vendo os olhos dela brilharem, o mesmo brilho com que, numa
linguagem muda, diziam aquelas pupilas negras todo o amor e toda a intensidade deste sentimento. “O brilho destes olhos – pensava consigo Luís –
este brilho penetra-lhe a alma, tamanha a intensidade”. Às vezes, se por necessidade ou quando o ar lhe faltava por causa da bronquite tinha de sair
rápido, logo ela abria os olhos, brilhando de ansiedade e, volvendo-os em
volta, gemia numa voz chorosa e sumida:
-Cadê... ele? Cadê ele...?
Então ele voltava e cochichava em seu ouvido.
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Durante treze dias, ninguém naquela casa dormiu, comeu ou trabalhou, tamanho o desgosto. Choravam copiosamente e o lamento se fazia um
som definido. Choro das crianças que tinham fome. Choro dos adultos que
não tinham mais esperanças.
Nove de agosto de 1945. No país inteiro, o choro fazia coro com as
famílias cujos filhos não conseguiram retornar da Itália. Foram 36 os nossos
jovens que não conseguiram retornar. Dois eram de Ribeirão do Pinhal, bem
no coração do norte do Paraná. Nesse dia trágico para tantos, Luís teve de,
por alguns instantes, sair do quarto e, como a voz já não lhe saía mais, Sebastiana gesticulava com a boca semi-escancarada e com um medonho barulho
de gorgolejar, indagando por ele. Então ele voltou, transpassado de fome,
sede e sono. Com dor na alma, mas com esperança ele voltou. Parou na porta
e ela o procurou com os olhos brilhantes – único sinal de vida no corpo angustiado pela morte. Fitou nele aqueles olhos amados e assim ficaram durante muito tempo. Ele não se mexia e não conseguia desviar os olhos dos dela.
Assim, fixos os olhares, naquela misteriosa invocação, as duas almas se tocaram. Sua alma subjugada pela dela, a dela fortalecida por ele. Pela primeira
vez, num beijo frio como a morte, se uniram. Num determinado momento,
ele começou a tremer e a soluçar baixinho, até cair desmaiado num espasmo
de dor ao perceber que, nos olhos que o fitavam, de repente não havia mais
brilho algum...
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Páscoa
Érica Lacerda
“E de te amar assim, muito e amiúde
É que um dia em teu corpo de repente
Hei de morrer de amar mais do que pude.”

Foi porque sempre fica alguém para contar a história e a vida é assassina por natureza. Recebi o nome de quem nunca conheci: Joana. De meu
avô, palavras que jamais esquecerei. Todas as noites que a lua clareava ele
sentava-se numa pedra em forma de Páscoa e chorava, gania saudades. Eu,
pequena e amedrontada, buscava o colo de minha mãe, os gritos eram a dor
do vovô. Quando debutei, ele me presenteou com um camafeu e no camafeu
havia a foto de minha avó, ela era linda. Ele glacialmente disse que eu tinha
os mesmos olhos, o mesmo sorriso, a mesma ternura infantil, e que a semelhança, por ser tanta, trazia a ele sossego e horror. Me reconheci, todos os
traços que perguntei por muitos anos para o espelho de onde vinham, reconheci na foto. Mas existia nela algo que eu nunca alcancei, era como se a vida
saltasse em seus olhos e só ela podia ser bela daquela maneira. Mas, afinal, o
que aconteceu? Ela fugiu, ela morreu? Ébrio de dor ele saiu pelo quintal,
sentou se na pedra de Páscoa. Segurou as lágrimas nos olhos, movia lentamente os lábios como numa oração e as primeiras palavras soavam molhadas
de choro:
– Muito tempo... Quando o café era ouro, eu disse adeus ao meu
pai, fugi dos abraços de minha mãe, e abri aquele pedaço de terra logo ali, ali
assim, onde o mundo começa. Cavei, rocei, plantei, minha vida. Um dia o
destino brilhou no lugar do sol, avistei Páscoa, e tudo que eu possuía, num
instante, já não tinha valor. Vi, minha filha. Eu não aceitava, não acreditava,
aquela mulher não existia, mas me afrontava olhando para mim. Foi a primeira vez que rezei, ela candidamente disse que eu demorara. Depois desse dia,
todos os dias, vivi uma alegria que eu não conhecia... Todas as tardes ela
abençoava meu dia, sorria... e sumia. Mas houve uma noite de lua em que ela
apareceu e naquela noite semeamos sua mãe, e eu ainda ouço os sons alucinados que deixamos perdidos nesse espaço, Marcelo de Joana, Joana de Mar144

celo, e uma lua e uma criança como testemunhas. Quando procurei seu avô e
o chamei de pai, ele um megafone enfurecido, cuspia em mim palavras do
seu ódio: Cigano, ladrão de terra. Fiquei chocado porque não conhecia o
motivo de tanta ira; abri antes dele um pedaço de chão que a ninguém pertencia. Eu usei os olhos para dizer alguma coisa para sua avó, ela se despediu
com lágrimas, e ele jogou-me para fora da fazenda com tiros rasgando o ar.
Toda noite eu voltava à pedra, todas as manhãs, as tardes também, mas ela
não vinha. Um dia recebi um recado: “Sua filha nasceu, deram-na para o vizinho do leste, a mãe da menina levaram para muito além do oeste”. Fui ao
leste e busquei minha filha. Contratei peão, caçador, rezador, rodei o oeste, o
sul, o norte, o nordeste. Seu bisavô vendeu as terras e sumiu, ouvi dizer que
morreu de ruindade. Eu desço à pedra todo dia, um dia ela volta. É que existe
uma promessa: eu só morro nos braços dela.
Com um olhar translúcido eu corri até nossa casa. Nunca se ouviu
nada mais triste que o choro do meu vô. Quando a lua estava bem alta, o
choro parou. Mais tarde, quando os animais chamavam o dia, eu fui para a
varanda pedir a “bença”, mas o meu vô não estava lá, o dia não tinha barulho
nenhum, nem passarinho, nem as cortinas, nem a porta enferrujada emitia
som. Um presságio... corri para a pedra de Páscoa, corri a fazenda, a colina,
andei tanto que as pernas já não obedeciam. Ouvi, de repente, o inverso do
pranto do vô, encontrei na porta do casebre caiado do mesmo azul do céu,
com roseiras coloridas ao redor, uma mulher, e o riso do meu avô parecia ter
origem nos lábios dela.
— Meu vô taí?
— Sempre esteve.
— Deixa eu falar com ele?
— Você tá falando, Joaninha.
— Quem é você?
Ela me estendeu a mão e disse que eu era o que ela mais precisava
ver; disse para eu cuidar da minha mãe e que, dali dez luas, esperasse o meu
amor na pedra de Páscoa, que não precisava ter medo, porque cada um tem
seu destino. Falou da terra, do céu, me ensinou fazer licor de rosas: disse que
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era a única herança que tinha para me deixar. Me levou até a janela, um olhar
doce, uma voz doce, mãos doces, apontou uma lápide no quintal. Disse que
morreram, os dois, ao mesmo tempo e que os corpos estavam abraçados. Foi
porque sempre fica alguém para contar a história e a vida é assassina por
natureza. As letras na lápide diziam:
MARCELO e JOANA.

146

O Mestre dos Ventos
Izabel Cristina Marson

Naquele ano as geadas transformaram a paisagem. Não mais o inverno de tons verde-escuro a que estava acostumada a ver, mas um exibir de
folhas secas que ameaçavam cair das árvores. O sol continuava a impor seu
brilho, o céu, um azul claro e belo, fazia esquecer o cenário quase triste da
terra. Pela vidraça da biblioteca, ela parecia olhar o horizonte sem nada enxergar. Atrás de si, livros e mais livros, jogados ao chão, sobre a escrivaninha,
outro aberto sobre a cadeira almofadada. Silêncio, silêncio nos livros, silêncio
no coração. Portas fechadas, ali sentada percebia que a única coisa a olhar era
um inerte e estático mundo.
Eis que ele, imponente e intruso, invade aquele espaço antes tranquilo, abre a janela, desalinha os cabelos cacheados da menina, que o olha,
num primeiro momento, com temor e espanto. O silêncio desaparecera por
completo com sua chegada, coisas caíram ao chão, a vela um pouco gasta,
usada na leitura da noite anterior, o dicionário, o porta-retratos com uma
foto tirada no dia de seu aniverário – bonita foto, ela em primeiro plano, ao
fundo uma capelinha cercada de árvores, cena delicada.
— Quem é você que invade o meu mundo? — pergunta a menina,
com certa irritação.
— Eu? Eu sou o Mestre dos Ventos — responde vagamente.
— De onde vem? — insiste a menina.
— Quem sabe? – ele continua vago. – Do norte, do oeste, nem eu
sei. Acho que dados precisos e informativos transformam a vida numa chatice
sem fim. Como percebe, sou um ser fantástico, não dependo de coisas comuns e terrenas como dados.
— Nunca li sobre você em nenhum de meus livros e nem sobre algo
semelhante.
— Só apareço para pessoas tão sensíveis como eu, por isso poucos
me conhecem.
Então o Mestre dos Ventos caminhou pela biblioteca e com leves so147

pros folheou os livros, o que a incomodou.
— Não acho que seja sensível, acabou de dizer que não gosta de dados, de livros.
— Disse que não gosto de repetir dados enfadonhos, não disse que
não gosto de livros...
— Os livros contém dados também, consequentemente... —
continuou ela.
— Sou apaixonado por livros, mas só pelos que trazem frases fortes e
precisas, dessas que surgem na mente de escritores célebres.
Ela continuou sentada, olhando fixamente para o intruso. Quando
seus olhares se encontraram, perguntou:
— O que faz todos os dias além de desarrumar a vida de quem está
no seu caminho?
Mestre dos Ventos olha em torno.
— Baguncei tudo, desculpe-me. Sou desajeitado, faz parte do meu
destino, você entende. Mas, o que perguntou mesmo?
— O que faz além de...
— Ah! Sim. Eu digo aos ventos para que lado devem soprar.
— Como é possível ter tanto poder, olhar o mundo lá do alto, comandar a direção dos ventos?
— Parece uma tarefa complicada, mas é simples, como tudo o mais
na vida. Vê aquela árvore? Depende de mim e de meus companheiros para
deixar cair suas últimas folhas secas. Em breve ela estará com folhas novas e
flores. Adoro flores. Incomodo se ficar mais um pouco? Já baguncei seus
livros mesmo!
— Pode ficar. Quer se sentar?
— Não, obrigado. Não consigo ficar parado, tenho que estar de lá para cá, de cá para lá.
Mestre dos Ventos se sentia aflito naquele lugar. Não sabia porque
tinha pedido para ficar, não que houvesse algo de errado, mas justamente
148

porque gostara de, pela primeira vez, permanecer em um canto da terra. A
permissão da menina o perturbara, ele ficaria, só mais um pouco, até entender o que estava acontecendo.
A menina, depois de algum tempo de silêncio, interrompeu os pensamentos e indagações do senhor dos ventos.
— Gostaria de lhe mostrar meu mundo, quero dizer, o meu jardim.
— O que pode ter no seu pequeno mundo que eu já não tenha visto
no meu vasto universo?
A pequena diz com convicção:
— O gelo que caiu do céu queimou as plantas do jardim. Quero lhe
mostrar os pequenos brotos que começam a despontar nos galhos. É uma
forma de agradecer aos seus súditos, os ventos, e a você por terem feito as
primeiras folhas secas cairem.
Sorridente, Mestre dos Ventos responde:
— Vamos lá conhecer o seu jardim; nunca tenho tempo para ver essas coisas, mas prometo ser ameno enquanto estivermos passeando entre as
plantas. — e se deixou conduzir pela menina, apesar da sensação incômoda
de antes ainda persistir.
Pensava numa resposta para estar ali, desperdiçar aquele tempo precioso com a garota, abandonar por instantes o poder para conhecer um jardim sem flores, calmo e tranquilo, mas sem flores. Estaria ele tomado de
alguma tristeza ou angústia? Sentia falta de algo, queria saber o quê. Concluiu
que era a dualidade, sentia falta da dualidade que o fazia ordenar aos ventos
que levassem chuvas a lugares onde a estiagem destruía a paisagem e a alma
das pessoas e, ao mesmo tempo, o fazia temido por reunir o ventos da terra
para formarem um grande e destruidor tornado. Onde estava a dualidade? Ao
lado da menina, em meio às pequenas plantas que ainda se mantinham vivas,
cedera lugar a novos e confusos sentimentos, mais poderosos do que ele.
Ventos de terras longínquas vieram para levar o Mestre de volta ao
poder, mas naquela estação ele aprendera a ser ameno, tornara-se uma brisa
suave e constante, que deixava os cabelos da menina em belo desalinho, com
fios em todas as direções, como a rosa dos ventos.
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Fábula
Ismael

Fui e voltei. = período composto
Naquela maravilhosa tarde de verão, os homens públicos prometeram dedicação ao problema do menor abandonado. = período simples
Moral da história: tamanho não é documento.
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A Águia e a Galinha
José Roberto

Esta é uma lenda que talvez você já conheça. Não vou descrevê-la na
íntegra, mas o principal. A moral da história é por sua conta.
Tudo começa quando um fazendeiro caçador sai para mais uma de
suas surtidas. Nesse dia ocorre de ele encontrar uma ninhada de águias, onde
havia dois filhotes. O caçador, então, leva um dos filhotes para casa, a fim de
domesticá-lo.
Porém o caçador não o cria como uma ave que mais tarde irá conquistar os céus, mas como uma ave terrestre, como uma galinha. O filhote
cresce em meio às galinhas e se adapta ao meio, adquirindo os hábitos típicos das galinhas.
O tempo passou e, certo dia, a fazenda recebe a visita de um professor e ecologista, amigo do fazendeiro, que, ao ver a cena de uma águia no
galinheiro, ficou chocado. O fazendeiro afirmava que a águia havia se tornado
uma galinha, pois seus atos eram os de uma, e ainda que forçada a tomar
outras atitudes que não fossem as das galinhas, acabava voltando para junto
delas.
O professor não desistiu, pois a natureza não mudou. Então decidiu
ir pela manhã e provar ao fazendeiro que a águia ainda era uma águia. Levaram-na para o alto de uma montanha, de onde se podia assistir ao nascer do
sol em todo o seu esplendor. Então o professor, tomando a águia em seus
braços, elevou-a em direção ao sol, que ofuscava seus olhos, segurou-a por
alguns minutos e depois soltou-a, lançando-a em direção ao horizonte.
A águia, então, batendo as asas, foi ganhando altitude pouco a pouco, firmando seu voo em direção às maiores alturas e nunca mais voltou.
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Sinistra Amizade
Sirlene Madalena Barros

Ao entrar na elegante lanchonete, uma senhora de idade e um menino chamaram minha atenção: a senhora, elegantemente vestida e o menino,
com roupas rotas e o aspecto de quem não tomava banho há um bom tempo.
A noite estava linda e tendo sentado junto à janela, fiquei olhando o
céu como há muito não fazia. Descobri inúmeras estrelas que, talvez por
distração, nunca havia observado, até mesmo a Beta da constelação do Centauro, a famosa Ci de Macunaíma. Tão extasiada estava na minha observação
que não percebi que Murilo, o simpático garçom que lá trabalhava desde os
tempos de meu pai, se aproximara. Cumprimentou-me, disse que aquela era
uma linda noite e, após anotar meu pedido, retirou-se para providenciar.
Voltei a olhar aquela velha senhora e o menino e logo pensei: avó e neto ou
tia e sobrinho. Mas observando melhor, percebi que não poderia ser, pois a
desigualdade era gritante. Murilo trouxe o meu pedido e fui vagarosamente
comendo meu lanche e bebendo o suco. Agora a cena que mais interessavame era aquele menino esfarrapado dando gargalhadas e devorando tudo
como um animal. A velha dama tentava ensinar ao garoto como comer e
tocava-o carinhosamente, numa atitude natural. Possivelmente a velha resolvera fazer uma caridade a alguém menos favorecido, mas algo me intrigava
naqueles dois.
Terminado o meu lanche, Murilo acompanhou-me até a porta e, ao
passar pela mesa dos dois, percebi que conversavam baixinho. A velha senhora olhou-me, cabisbaixa. Perguntei a Murilo quem era e ele respondeu que se
tratava de uma mulher riquíssima que frequentava a lanchonete costumeiramente, mas que era a primeira vez em que aparecia com um menino.
Após algumas semanas, voltando à lanchonete com uma amiga, lá estava novamente o garoto e a velha. Era impossível não notar a transformação
do menino: roupas novas, limpo, comia com menos voracidade. A velha senhora bem vestida concentrava-se somente no menino. Sentamo-nos e começamos a conversar. Minha amiga havia chegado de uma viagem a Portugal
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onde conhecera José Saramago, o escritor. Encantei-me com tudo que ela
contou-me e nossa conversa prolongou-se. As horas passaram e finalmente
levantamos e nos dirigimos para saída. Dando uma olhadela na mesa ao lado,
reparei que o estranho par havia ido embora. Na rua, pude reconhecer,
mesmo do outro lado da pista, o nosso conhecido casal num lindo carro com
motorista. Não sei dizer o que, mas havia algo de repugnante na visão daqueles dois. Não sei se instintivamente ou não, o fato é que afastei-me daquele
local daquele dia em diante.
Uma tarde, porém, fui convidada por um amigo para um encontro,
coincidentemente, naquela lanchonete. Fizemos o pedido e, enquanto meu
amigo saia para fazer um telefonema, Murilo voltou à nossa mesa e perguntou se eu desejava mais alguma coisa. Disse-lhe que não, mas ele permaneceu parado como que indeciso.
Ah, a senhorita lembra-se daquela senhora com o menino que costumavam ficar naquela mesa? – e apontou uma mesa com um casal de namorados – Pois é, a velha foi encontrada morta, sufocada com um travesseiro
em sua casa.
Nesse instante entendi a minha intriga com aquele par e não prestei
mais atenção aos pormenores que Murilo explicava.
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Arquivo X
Carmem Alice

Vou calmamente armazenando em meu computador central, num
arquivo .doc qualquer, na pasta Literatura Portuguesa, diretório FAFICOP, o
volume imenso de informações recentemente adquiridas, e, de repente,
quando menos espero, “dá pau”! Imaginem, durante uma prova da Graça, em
que os arquivos já foram todos “scaneados”. Aquilo não poderia acontecer.
Vamos, vamos, meu Pentium modelo 59, que o Scandisk da lógica já te vasculhou todinho. Por que “deu pau”? Excesso de parâmetros, de informações?
Sua placa de memória não está sendo suficiente? Mas tenho certeza que arquivei tudo “arjeado” para que sobrasse espaço! Cérebro de computador fica
estressado?
Mas, meu Deus, por que estou me comparando a uma máquina? Que
vida é essa?
“Todo dia ela faz tudo sempre igual...”
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Jogo decisivo
Elizete Lourenço

Um torcedor dos Santos, por acaso meu amigo (não por causa do
time, pois por jogo só me interesso pelo xadrez, onde a rainha pode comer o
bispo e o cavalo ao rei e ninguém apita), dizia-me outro dia que eu tinha
afinidades com o goleiro Zeti. Com este, três coisas, em verdade, tenho em
comum: a defesa pessoal, o gosto por capuccino e o nome.
Quem tem razão mesmo é minha mãe que vive me dizendo: “Igual a
você, não existe”. No fundo, ninguém é semelhante a ninguém. Somos o
“diversificado do essencial congênito”, como diria Kant, em conceito profundo.
Acontece que, dias atrás, resolvi fazer uma arrumação em meus papéis. Sou uma desorganizada nata. Mas, numa palestra em Faxinal do Céu, o
professor Ulpiano disse que desordem não existe, é uma ficção. Chamamos
de desordem a um tipo de ordem que não nos agrada. Acontece que em
minha sociedade familiar o Ulpianismo ainda não foi compreendido...
Confesso que experimentei ilimitadas emoções quando peguei alguns cartões e bilhetes. Ah, cartas de amor... Houve época — lá se vai tempo — que estas epístolas eram um estilo adorado. Esses papéis, missivas, são
os de meu sentimento a toda lembrança:
Aos vinte e cinco anos, apaixonei-me sem fronteiras por um homem.
Desses alegres e apaixonantes. Revelou-me tal “ardil grego”, os caminhos
misteriosos do amor. E a Laocoonte não dei ouvidos. Eu estava nessa fase de
sonhos incontroláveis. De otimismo para tudo, até para a política, de fazer
poesias — uma das quais, cheia de palavras exóticas, fez franzir o semblante
seminarístico de um querido.
Com o tempo a gente amadurece. Cursava uma faculdade que me tirava o sono, desde o latim, em casos de genitivos, declinações, ao to be or
not to be do inglês. Eu tinha então três sonhos: Viajar para os Estados Unidos, tocar violão clássico e aprender a dirigir.
Conheci o rapaz. Claro, cabelos negros, boca iluminada, com uns
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olhos que provocavam mais que cola certa em prova de exame. Nos falamos
bem juntos — o permitido. Daí para a paixão foi questão de pele: a minha,
vestalina, em quebra de chamas celibatárias até então pelo pudor. A dele,
romanicamente atrevida, desprovida dos conceitos do clero.
No momento seguinte, já estávamos namorando de mãos dadas e
corpos juntos (o permitido), no portão de minha casa. Namoro proibido no
protesto religioso amado e de incompatibilidade nas mais variadas formas.
Um amigo, ao ser informado do meu estado sentimental, lançou seu
veemente protesto em forma de conselhos: que o moço não seria esposo
ideal, que gostava da bebida dos deuses pagãos, tinha muita mercadoria na
vitrine e, o pior, ingenuamente acreditava que o São Paulo, seu time, entraria
para a primeira divisão. E segundo meu amigo, em suas superstições, homens com estas características eram muito dados ao volúvel e aos impulsos,
que tudo querem, mas que desistem rapidamente.
De nada valeram os conselhos de meu velho amigo. Eu estava em incurável estado de amor.
E por falar em amor, o meu havia ido para Sampa (cidade dos medos, cíclopes urbanizados e espartanos capitalistas ainda não civilizados).
Eram cartas pra lá, ligações pra cá. Eu aspirava ouvir-lhe a voz deliciosamente
masculina e nem ligava aos perigos a que me expunha, em flor. Deixei de
lado o medo e meus receios e cri na ilusória força do querer.
Enquanto nos falávamos, percebi que ele não se interessava por Shakespeare — tudo bem. Quem garante que o Elizabetano não era só um cognome? Não se interessava por Raymundo Reis — meu queridíssimo cronista,
que me inspira e, confesso orgulhosamente, muito imito. Percebi que ele se
interessava por futebol — esporte que conheço teoricamente e em história:
um povo antigo usava crânios no jogo ao invés de bolas.
Mas tudo bem. Não acreditava que isso seria um perigo. Engano
meu...
Deixei de lado meus três sonhos. O de ir para os Estados Unidos,
junto com uma senhora, para lá trabalhar durante um ano; deixei de lado a
idéia de aprender a dirigir, pois teria que “pilotar” um fogão (e pensar que,
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em crise, fiz o mesmo amigo do Papa comer arroz sem sal!) e também deixei
de lado o sonho de tocar violão clássico, pois meu gosto musical — MPB,
sacro e erudito — não agradava meu amor.
Então, depois de dias de ausente telefonema (coincidentemente, durante o Campeonato Brasileiro de Futebol), vieram me dar uma notícia. Má,
pois logo adivinhei. Sem rodeios e preparações psicológicas, uma amiga comunicou-me que o moço informara à família estar decidido a não levar adiante nosso namoro. Era difícil e estreito o caminho para meu coração. Difícil
não desejar o que me era renunciado. Entre os meus braços certos de amor,
ele optara pela adrenalina futebolística. Quando uma mulher é trocada por
outra, a gente entende que é a lei da competição, é aceitável. Também por
questões profissionais até vai, mas... pelo futebol? Não é preciso nem ser uma
pitonisa pra dizer que meu ego feminino foi para as cucuias, certo?
Vieram os amigos, parentes, todos para me dizer que a vida era assim
mesmo, que eu era jovem, que isso passaria, que eu tinha que ser forte...
Desnecessário afirmar que sofri muito. “Das verdades, a mais dolorida é aquela necessária” (frase de Elizete Lourenço). Graças a Deus e à derrota
do São Paulo, fui aos poucos ficando bem. Compreendi e aceitei com humildade que, no jogo da vida, as regras para nós dois eram contraditórias.
No jogo do amor — nas palavras de D. Dirce Nery, minha professora
no magistério, “quem perde é vencedor” e nos jogos do campeonato... o
Corínthians foi o campeão!
Mas fazer o que, não tendo ele a coragem de Ulisses e nem eu a paciência de Penélope? Acabamos a odisséia sem heróis ou povo.
E não é que domingo pela manhã, enquanto estava a caminho da casa de minha avó, um rapaz num carro cheio de bandeirolas e adesivos do São
Paulo, quase me atropela? É verdade! Esses torcedores me assustam...
O primeiro, me levou o coração; o segundo, quase me leva a vida.
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“La cucaracha” globalizada
Elizete Lourenço

Quem me visse agora, nesta madrugada de domingo, com o almanaque do Barão de Itararé em uma das mãos e uma chinela havaiana na outra,
certamente não compreenderia...
Mas eu olho para a parede. Lá está ela, mexendo aquelas repugnantes e intrometidas antenas. Ameaço-a com a chinela, ela dá um salto para o
chão, eu dou outro para cima da cama. Taí, o medo é o nosso único sentimento recíproco...
Do quarto de meus irmãos, ouço no rádio ligado na Atlântica FM a
música dizendo 'Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na
minha cama...”
Tapo os ouvidos, depois tento me concentrar na leitura. O almanaque tem um comentário sobre os últimos dias de vida do Barão: ele tornouse um ecologista roxo. Deixava — pasmem! — as baratas transitarem livremente pelo apartamento onde morava. Após sua morte, a família retirou dois
saquinhos de supermercado cheios delas.
Paro a leitura e ameaço-a com a chinela novamente e desta vez ela
nem se move. Maldito bicho! Enquanto observo esperançosa de que ela vá
embora, lembro-me de Clarice Lispector, em seu profundo estilo de “fluxo de
consciência”, onde escreve algo sobre alguém que mata acidentalmente uma
barata e isso serve como referência para uma auto-análise. Só que, ao fim, a
personagem come a barata esmagada. Se pelo menos fosse por uma razão
lucrativa, como no caso daqueles famosos concursos ao norte da China, onde
o participante tem que mastigar e engolir quantas baratas puderem, ganhando assim prêmios valiosíssimos. Nessa hora concordo com meu irmão Donizete que diz sempre: “Somos os únicos animais racionais e mesmo assim não
pensamos”.
Certa vez, usei um inseticida chamado Kaotrin. Pra quê? Sabem,
quando é época de eleição, em que os candidatos estão em toda parte?
Quando o PT discursa contra o PSDB de F.H.C. e o PPS de C.G. contra o Prona? Pois é, dentre essas siglas todas, eu cá prefiro o SBP ou o BAYGON, pois
159

durante meses encontrei vestígios delas nas gavetas, na geladeira, pia, e até
dentro de meus sapatos! Pior que político procurando reeleição, elas não
davam folga.
A natureza é sábia, bem sei. Mas há na barata uma inutilidade no ciclo do ecossistema que me espanta. Afinal de contas, prá que serve este bicho senão para encher as gavetas daqueles pontinhos pretos e deixar a roupa
fedendo?
Eu bem que poderia não ser tão covarde, me levantar daqui e esmagá-la com minha havaiana (“legítima, que não deforma e não tem cheiro”).
Todo esse pensamento fica numa remota hipótese, já que imagino uma suposta vingança, uma rebelião das várias espécies de barata que há. Como por
exemplo, a barata colombiana que é a maior do mundo, com espantosos
nove centímetros de comprimento. Ou a barata d'água, que é gosmenta, ou
as de praia, toda branca e pastosa...
Já passa das três horas da manhã. Penso que se eu perder a hora para
o trabalho, ninguém estará interessado em saber que a culpa é da “cucaracha”.
Se eu a matar, estarei prestando um grande favor à humanidade, pois
o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos fez, há cinco anos, um
estudo que culpa a barata pela alta incidência de asma. O próprio jornal Daily
News, de Nova Iorque, informa que, de 1.528 crianças asmáticas, 37% tinha
alergia a baratas. E também no norte de nosso país existe grande número de
pessoas com hepatite, contaminada pela água suja e parada. Aliás, essa história de falta de água no Nordeste já está saturada e o governo vai se dar mal se
não tomar providências, pois o povo nordestino não tem “sangue de barata”
e qualquer dia desses vamos ver a coisa ficar não muito barata...
O Dr. David Rosenstreich, chefe desse estudo lá da terra do tio Sam,
incentivou o extermínio delas por meio de armadilhas.
Eu podia matar essa barata agora, se não fosse esse medo esquisito
que a maioria das mulheres sentem por esse bichinho. Medo, aliás, fonte de
pesquisas para muitos cientistas e até assunto para a revista “Super Interessante”, em que, segundo ela, o medo das baratas em nós seria uma espécie
de neurose, algo como nosso psíquico estar escondendo algo muito sério.
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Hum... Talvez seja o nosso subconsciente tentando nos dizer algo? Dr. Raimundo de Lima, psicólogo e professor da Universidade de Maringá, falou-nos
a respeito de algumas doenças sociais, tais como o pânico, algumas espécies
de fobia, claustrofobia, agorafobia, e mencionou que a fobia de barata é uma
fobia charmosa!? Os homens parecem gostar deste tipo de fobia feminina e
quando encontram alguma mulher sem medo de barata, desconfiam até da
tendência sexual desta mulher. Ou seja, trocando em miúdos, a melhor maneira de conquistar um homem é, assim que ver uma barata, gritar e gritar e
gritar (se o caso se transformar em esquizofrenia, histeria ou neurose, consultas com o Dr. Ray em sua clínica em Maringá). Só que grandes homens já
se borraram de medo delas também. O famoso arqueólogo que descobriu o
túmulo do faraó Tutancâmon quase põe tudo a perder, porque a antecâmara
estava infestada de barata — milhares delas!
Louis Pasteur, no século passado, teve alguns procedimentos antiéticos, tendo em suas primeiras doses da vacina contra raiva, cocô de barata.
Jean Baptiste Lamarck acreditava que tirando um olho de animais recém
nascidos e cruzando-os, seria criada uma raça de um olho só; mas advertiu
para que não acrescentassem sangue de barata, porque então se criaria uma
raça esquisita: os ditadores. O próprio Aristóteles, quando sustentou que um
corpo pesado cai mais rápido que outro mais leve, o fez por acaso, ao estar
brincando de esmagar baratas.
A linguagem popular às vezes faz uso da palavra barata, como quando se quer dizer que se está desprezado. Caso dos sem-terra, por ocasião de
depoimento sobre a proposta governamental para terem “paciência que já, já,
a reforma agrária acontecerá”, quando dizem: “Estamos entregues às baratas...”. Ou quando se quer exprimir incapacidade, como no caso do Ministro
da Reforma Agrária, sobre a expressão dos sem terras: “Eu não sei... estou
meio baratinado...”.
Sabem que a única vez que encontrei heroísmo numa barata foi no
romance “O Outro Lado da Meia-Noite” de Sidney Sheldon, em que os franceses aclamam um judeu como herói, dando-lhe o apelido de “La Cafard”. E a
Walt Disney produziu um filme onde o protagonista possui em sua casa centenas destas coisinhas, que são suas amigas e tudo fazem por ele (duvido que
ele termine com a mocinha!).
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Decido-me decido e ZÁS! Na mosca, quero dizer, na barata — que
alívio. Vou até lá e esmago-lhe a cabeçorra, pois li que a danada, mesmo depois de “abotoar o casaco”, “ir pro além”, “virar esterco de flores”, “ficar com
a sola do pé amarela”, “bater com as botas”, “ir pra cidade dos pés juntos”, ela
ainda pode botar.
Sortuda! Nada de lamentações, nem conta na funerária, nem impostos, nem I.P.V.A... Bah! Que importa? Deixo-a lá e finalmente vou dormir. Mas
o quê? Já amanheceu o dia!
Na hora do café, pergunto aos meus irmãos porque foram dormir tão
tarde, já que ouvi barulhos na sala. O Donizete me responde que assistiam a
um filme de guerra com bombas nucleares. Não compreendo o gosto mórbido por esse assunto. Eu mesma tento não me lembrar que os Estados Unidos
e a China possuem essas calamidades. E que nem o meu Brasil tropical, segundo a jornalista Tânia Malheiros, em seu livro bomba “Histórias Secretas do
Brasil Nuclear”, escapou dessa loucura, já que o ex-presidente João Baptista
Figueiredo enviou dióxido de urânio ao Iraque em 81 e 82 (24 toneladas
acondicionadas em 201 tambores). Decepção pra quem arduamente ainda
crê que o Brasil tem apenas o Carnaval e o futebol como estratégias de consumo. Até que seria bom mesmo, digo em voz alta: — Buum! —E pronto.
Tudo finish! Adeus mundo capitalista, burocrático, racista, desumano. Adeus,
mundo cruel!
Meu irmão me explica que não é bem assim; que se uma bomba
atômica explodir, as únicas sobreviventes, por possuírem resistência superior
à do homem, melhor sistema imunológico, e tendo, com a evolução de sua
espécie, inteligência estupenda seriam... (esperei ouvir: as mulheres, mas ele
concluiu) as baratas.
(Nota da autora: SOCORRO!!!!)
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Sobre os nomes (2)*
Elizete Lourenço

— Qual é sua graça? quis saber o contínuo da redação de “O Globo”.
— Não tenho graça nenhuma! — fechou a cara o Barão de Itararé,
pseudônimo de Aparício Brinkeroff Torelly. Pseudônimo que, ao contrário de
José Sarney, deu certo (José Ribamar trocou seu nome para José Sarney e
com este nome se tornou presidente da república).
Cá estamos nós outra vez, falando sobre os nomes. É incrível como
este assunto é inesgotável. Tudo pode envolver as nossas graças. Um bom
exemplo foi o anticoncepcional “Microvilar”, que as mulheres andaram tomando, à base de farinha de trigo.
Elas entraram com um processo contra os fabricantes e uma delas
conseguiu uma indenização, incluindo, entre outras coisas, as despesas com
o registro do filho. Acabei sonhando que alguns dos cartórios tiveram a precaução de se prevenirem com uma lista de nomes até interessante:
Broínha Leal, Biscoito-Doce da Silva, Bolinho de Oliveira, Pãozinho
Francês dos Santos, Strudel Bengala Henrique Cardoso, Sonhos Limas... (Sonho ou pesadelo?)
Sobre os homônimos, foi difícil explicar a um ex-namorado, que não
era eu quem sempre oferecia músicas a um certo Robertão, pela Sweet Love,
da rádio Atlântica, de Cornélio Procópio. Tempos depois, depois até mesmo
do namoro ter acabado, conheci uma enfermeira da Santa Casa que, ao contar-lhe o acontecido, me estendeu a mão dizendo: “Eu mandava as músicas.
Perdeu teu namorado? — perguntou com um sorriso, acrescentando — Mas
ganhou uma amiga. Sou Eliete Lourenço”. Na própria Faculdade, especificamente no curso de Contábeis, existe um caso de homonímia: Carlos Alberto
Martins. Um do segundo e o outro do terceiro ano (e não me pergunte qual
dos dois!). Quando penso em patriotismo, lembro-me do Sargento Mitilar
Damasceno Ferreira, da cidade de Santo Antonio da Platina. Duas de suas
três filhas possuem os seguintes nomes: Indianaí Brasileira Damasceno Ferreira e Potyra Índia do Brasil Ferreira. Fico feliz por Policarpo Quaresma estar
sendo compreendido...
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Mas sem dúvidas alguma o nome que mais contribuiu para uma série
de complicações para os registros cartorários foi Sasha. Em diversos Estados,
houve inúmeras tentativas de registro com esse nome. Há quem diga que se
a famosa criança fosse filha de Airton Sena, se chamaria Shay da Frentsh, ou
se fosse do rei Pelé: Shulé.
Na China, onde há mais de um bilhão de pessoas, está havendo
grande dificuldade para se fazer novas combinações de nomes. Também
pudera! Lá quase todos são Chin, Lin, Choi...
Os fãs dos astros da telinha estão cada vez mais fiéis a eles. A Josiane,
tabeliã de minha cidade, teve um certo trabalho para convencer um pai,
amador de rodeios e filmes de que não seria boa idéia registrar o filho de
“José do Prado Fernandes da Silva”. Depois de muita conversa ele finalmente
pareceu compreender e mudou o nome para “Jean Claude Van Damme Fernandes da Silva”. E porque não, se em São Jerônimo temos um “Elve Spreze”?...
* A primeira crônica está no livro “Esboços...”
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Sobre os nomes – ”Dinovo!?” (3)
Elizete Lourenço

Eu estava em um cartório a fim de pesquisar alguma coisa sobre nomes. Enquanto esperava, a tabeliã atendia uma senhora de uns 40 anos que
dizia:
— Tenho três filhos e todo ele tem nomes que eu sempre procurei
na folhinha. Meu filho mais velho nasceu em 28 de março, eu o chamei de
Domingos Ramos Silva. Depois tive um outro em abril, no dia dois, e chamei
de Pascoal Silva. E o caçula se chama Procrép Silva.
— Em que dia ele nasceu? — perguntou a tabeliã.
— Quinze de outubro — respondeu ela.
Minha memória cívica falhou e fui verificar na folhinha e encontrei:
15 de outubro, Proclamação da República!
Sempre que me interesso por nomes, o primeiro que me vem à memória é Regina Obata, que de nome, tudo entende. Ela fala em seu livro,
sobre muitos casos de erros em cartórios e um legal foi no caso do escritor
Millor Fernandes, que até os 18 anos atendeu por Milton. Mas descobriu que
um funcionário do cartório ao datilografar seu nome havia transformado o “t”
em “l”, o corte do “t” em acento no “o” e o “n” em “r”.
O nome também pode ser dado como fonte de posse. Tive uma professora de inglês, no C.D.I. que é libanesa; explicou-me certa vez que no
Líbano o sobrenome serve para dizer a quem a mulher pertence: Linda Marum, pertence ao pai Marum. Hoje casada, Linda Dacaache, pertence ao marido Dacaache. Feminismo à parte: Você pertence a quem?
O registro sistemático dos nomes de famílias começou no século
XVII, por decreto da igreja católica, no concílio de Trento, em 1562, isso segundo a revista “Superinteressante” de julho de 1989.
Às vezes o destino — irônico que só ele — resolve além de unir corações, unir sobrenomes, um tanto...hã, bizarros. Num recente casamento, por
exemplo, o padre sempre que precisava falar o nome dos cônjuges abaixava o
volume da voz. Intrigados, alguns convidados logo descobriram o porquê. É
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que o sobrenome da noiva era Rego e o do noivo, Secco. (cá entre nós, taí
onde o padre teve toda a razão...).
E por falar em casamentos... Em minha cidade, tem uma família cujo
sobrenome é Pinto. Os Pinto, gente em alta, sempre foram muito respeitados. Casando um dos Pinto, a noiva, além de se recusar receber o referido
sobrenome, exigiu que o marido deixasse de usar o dele — digo, o sobrenome. A tabeliã, impaciente, perguntava:
— A senhora quer colocar ou tirar o Pinto?
Ela respondia, convicta:
— Tira o Pinto!
Ele retrucava:
— Coloca o Pinto!
Por fim a mulher ganhou a causa e sempre que se nega a assinar o
sobrenome ela dá a seguinte explicação: “Não assino porque meu marido não
tem mais Pinto!” (como se isso fosse motivo para orgulho).
Mas este negócio de nomes bizarros no Brasil é até coisa comum. Em
Minas Gerais, quando lhe nasceu um dos primeiros filhos, o pai quis fazer
dele alguém especial, começando por procurar-lhe um bonito e diferente
nome. A criança recebeu o nome de “Alimentício da Silva” (o pai achou interessantes os dizeres de uma lata de margarina: Produtos Alimentícios Xis
S.A.).
Alguns nomes simpaticíssimos como as das minhas primas, Mileide,
Milene e Leidyane (Lady Anne), são na verdade pronomes de tratamento.
E pensar que existem pessoas que são — ou foram — famosíssimas,
mas que não seriam reconhecidas por quase ninguém, caso seus verdadeiros
nomes fossem citados. Por exemplo, no dia 2 de novembro, dia dos finados,
muita gente não conseguirá encontrar o jazigo do cantor Leandro (da dupla
Leandro e Leonardo). Encontrão, caso procurarem Oduval Eterno Costa. E já
que estamos falando sobre o Dia de Finados, acreditem ou não, há cerca de
oito anos atrás, na cidade de Itambaracá, uma mãe queria batizar a filha de
“Difuntina”. Por que alguém não tenta algo mais leve como Mortalinda, Falecidinha ou Alma D’Além?
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Se por acaso você não gosta muito de seu nome — ou sobrenome —
faça como o Sr. Mário Setepança, cujo drama é contado por Tatiana Belinky,
em O Estado de São Paulo, de 17 de julho de 1988: “Lutou na justiça e conseguiu, depois de muito esforço, mudar seu nome. Quando o funcionário do
cartório perguntou qual seria a mudança, ele respondeu com ares de vitorioso, Benevides Setepança!”
Meu irmão mais velho, Israel, vai ser papai. Parabéns! A primeira coisa que eu quis saber assim que ele me deu as boas novas foi qual seria o nome do bebê. Mas como boa tia que sou, já comecei a providenciar uma lista:
Bem-Vindo Dia de Meu Nascimento Duarte Lourenço, Dignatário
da Ordem Imperial do Cruzeiro Duarte Lourenço, Manganês Manganífero
Nacional Duarte Lourenço ou, quem sabe?, Geógrafo Augusto Vira Duarte
Lourenço.
Hum... Alguma coisa me diz que ele não vai gostar. 28 de julho: São
gêmeas! Duas meninas, Maria Amélia e Maria Ângela? Porque não Maria Eli e
Maria Zete? Hem, me digam, por que não?

167

Zete por Elizete Lourenço
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Constituição Ismaelita II
Ismael

De acordo com o código gramático-penal de 18 de dezembro de
1971, cogitam-se possibilidades de uma nova inquisição, à maneira medieval,
para todas as pessoas, sem distinção de raça, sexo, cor ou crença, que colocarem vírgula entre o sujeito e o predicado, a não ser em casos de termos acessórios intercalados.
Serão infligidas as penas cabíveis a quem infringir as regras de concordância verbal.
Quem for pegado dizendo que foi pego em flagrante pela namorada
ao aspirar o fragrante perfume da colega, terá 24 horas para provar que o
verbo pegar é abundante.
Fica terminantemente proibido o uso de acento grave nas frases em
que o fenômeno da crase não for detectado. Para os delinquentes, a pena
varia de 5 a 8 anos de reclusão.
É crime inafiançável a contração de uma preposição com o artigo antes do sujeito de uma oração, portanto está na hora de os estudantes prestigiarem mais as normas da nossa magnífica Língua Portuguesa.
Será organizada uma comissão para fulminar os alunos do 3o grau,
principalmente os de Letras, que confundirem o adjunto adnominal com o
complemento nominal.
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A Escola da Educação Emocional
Neiva Irene Brunieri
Nada se pode ensinar a um homem. Pode-se
apenas ajudá-lo a descobrir as coisas dentro de
si mesmo. (Galileu Galilei)

Pesquisas demonstram que as pessoas que tem um melhor controle
emocional, são as que alcançam mais facilmente o êxito na vida profissional,
pessoal e familiar. Já está provado cientificamente que a Inteligência Emocional é responsável por cerca de 80% do sucesso, sendo 20% a contribuição da
Inteligência Racional. Para que tenhamos um melhor desempenho da mente
o ideal é trabalharmos harmoniosamente a Inteligência Emocional e a Inteligência Racional.
Mas, afinal, o que é Inteligência Emocional?
Bem, entendemos por Inteligência Emocional a capacidade que o
indivíduo tem de resolver problemas ou elaborar produtos valorizados em
ambiente cultural ou comunitário; a capacidade de ver as coisas na perspectiva do outro, promover a cooperação, ser auto motivado, regular bem o tempo, tomar iniciativa, etc. Vivemos numa sociedade que por muito tempo
relegou ao esquecimento o lado emocional do indivíduo, valorizando e apostando apenas no intelecto.
Chegou a hora de mudar a nossa aposta e investir nossos esforços no
aprendizado de habilidades que não enfoquem exclusivamente o lado intelectivo, ou seja, investirmos no nosso desenvolvimento emocional, pois este
sim é um fator preponderante para o crescimento humano.
Segundo o Dr. André-Yves Portnoff, “vivemos num período de mudanças, temos que re-aprender a ensinar os valores fundamentais em época de novos valores. O homem reivindica cada vez mais o direito de construir sua vida em função de suas realizações pessoais.” O indivíduo de
hoje, não quer apenas respeitar instituições, ele quer respeitar instituições
que respeitam seus valores como indivíduo. Antes, eram os indivíduos que
tinham que moldar-se às instituições, hoje ocorre o contrário. Estamos vivendo a passagem de uma sociedade de sobrevivência para uma de realização
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pessoal. O indivíduo ganha importância enquanto valor e responsabilidade.
Estão aí o Direito do Consumidor, a defesa da ecologia, as Associações de
Pais de Alunos, etc.
É urgente a necessidade de uma nova escola, desenhada para a mente e o coração. É necessário que façamos uma revisão nas nossas instituições
educacionais, pois nossos alunos, não aceitam mais ser educados pelo método tradicional, ou seja, respeito soberano pelas instituições, disciplina sem
contestação, respeito a estruturas hierárquicas e cumprimento de horários
rígidos. Os alunos de hoje, querem instituições que os respeitem, querem
professores capazes de ensiná-los como tirar melhor proveito de seus talentos. Os alunos de hoje, não querem respostas formuladas, querem eles próprios chegarem a suas próprias respostas.
Você pode argumentar: “Eu sou professor e o que vivo em sala de
aula é bem diferente da realidade que você está passando acima. Os alunos
são rebeldes, não tem respeito pelos colegas e professor em sala de aula.”
Caro professor eu respondo com outra pergunta: Como alguém vai
respeitar outras pessoas se ele não aprendeu a respeitar-se a si próprio? Desde o início de sua educação familiar e escolar, ele aprendeu que deveria respeitar a outrem, deixando o seu Ser em segundo plano. Quanto a rebeldia, só
é rebelde aqueles que querem mudar, que querem melhorar, que querem
crescer. O princípio da Educação Emocional é ensinar ao aluno o senso de
respeito, de importância e de responsabilidade. Não apenas dizendo-lhe ou
impondo-lhe responsabilidade, mas compartilhando responsabilidades. Por
isso o professor não precisa mais ser uma autoridade explícita, mas sua autoridade deve ser conquistada pela sua capacidade de liderança. O professor
deve incentivar a criatividade, pois fórmulas e modelos prontos transmitem a
informação e não o conhecimento.
Devo lembrar que hoje nossas mãos são substituídas por robôs, nosso raciocínio pelo computador. Portanto, devemos desenvolver no aluno,
além das habilidades sinestésicas e de raciocínio, as habilidades de criatividade e de relacionamentos. Por isso, nossas escolas precisam ensinar a aprender e não educar o aluno a reproduzir conhecimento. No ABC da Escola
Emocional o aluno começa por aprender a lidar com a ira e a tristeza, a res171

peitar as diferenças de modo a encarar as coisas difíceis, a aprender a perguntar, a negociar, a ser mais assertivo. Ao professor da Escola Emocional cabe
ampliar sua visão sobre as questões emocionais, desenvolvendo: autodisciplina, vida virtuosa, capacidade de motivar-se, de enfrentar pressões e resolver conflitos.
Finalizando, é só com o respeito fundamental aos sentimentos, emoções e valores individuais que podemos construir um cidadão responsável e
emocionalmente pronto para a vida social sadia e produtiva.
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O Despertar de Todos os Dias
Rosana

Amanheceu.
Levanto-me e a primeira coisa que faço todos os dias é admirar as belezas de um amanhecer. Às vezes, amanhece um dia chuvoso, outras, um dia
límpido e de céu azul. Muitas pessoas vivem uma vida muito conturbada e
não sabem observar as pequenas coisas tão próximas de si.
Então, saio para o trabalho, onde cada dia que passa aprendo mais e
mais. Quando trabalhamos apaixonados pelo nosso trabalho, tudo fica mais
gostoso, tem mais emoção, prazer e gratificação.
Anoitece, tudo fica escuro e, às vezes, obscuro... A noite passa a impressão de que os problemas não têm solução, mas essa é a impressão de
quem só vive para eles e não para esta vida cheia de encantos e maravilhas.
Anoiteceu e...

173

O sol brilha para todos
Tatielly Storel
Confissão de um ser humano do século XXI
(Será que seremos assim? Ou... já somos?)

Mas nem todos tem onde se proteger dele quando o calor é insuportavelmente forte. Vive-se com medo, com mágoa, com ódio. Nossos olhos
sequer se congestionam mais, talvez porque nem possamos mais chorar. Não
choramos mais, nem por nós mesmos, muito menos por qualquer outra
pessoa ou ser vivo. Nossa época cultiva uma filosofia de que tudo e todos são
hostis. Em tempos de tão alto grau de poluição brigamos um com os outros
por oxigênio, em tempos de globalização o globo terrestre está sendo povoado por uma raça completamente miscigenada, una, mas que enxerga todos
como um impecilho para seu desenvolvimento.
O que somos nós? Talvez seja fácil dizer: humanos. Mas também são
humanos aqueles que viveram há séculos e milênios atrás de nós. No entanto
de forma alguma podemos dizer que somo iguais a eles, então, se somos
humanos (como eles), temos de admitir que o conceito de “humano” é um
tanto quanto amplo, ou que existem alguns “tipos” ou “classificação” para os
humanos.
Sem querer complicar, refaço minha pergunta: Que tipo de humanos
somos nós? Alguns diriam que somos um “tipo” mais evoluído e inteligente
do que os que viveram alguns séculos antes, outros diriam que somos uma
espécie decadente e pobre, capaz de matar e humilhar qualquer um que
atravesse o seu caminho. Conceitos opostos de seres de uma mesma espécie,
uns se menosprezam ao máximo, outros se valorizam ao extremo.
Qual de nós estará certo sobre o que somos. Se é que algum de nós
esteja. E fica então mais um pergunta, uma dessas que talvez nunca possamos
responder:
Que espécie de humanos somos que sequer sabemos “que espécie
de humanos somos”?
E assim vamos nós, caminhando para o 3º milênio, sem saber quem
somos, sem saber de nada, e achando que sabemos tudo...
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PENSAMENTOS
Sabemos o que somos, mas não sabemos o que poderemos ser.
William Shakespeare (1564-1616)
Dramaturgo inglês

Quem não vê bem uma palavra não pode ver bem uma alma
Fernando Pessoa (1888 – 1935)
Escritor português

Duas coisas indicam fraqueza: calar-se quando é preciso falar e falar
quando é preciso calar-se.
Provérbio persa

Há momentos em que silenciar é mentir.
Miguel Unamuno Y Jugo (1864 – 1936)
Escritor espanhol

Ser o que somos, e vir a ser o que somos capazes de ser, é o único
objetivo da vida.
Spinoza (1632 – 1677)
Filósofo holandês

As palavras, como as abelhas, tem mel e ferrão.
Provérbio suíço

A leitura torna o homem completo; a conversação torna-o ágil; e o
escrever dá-lhe precisão.
Francis Bacon (1561 – 1626)
Escritor e filósofo inglês
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Sirlene Madalena Barros 88, 152
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