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PREFÁCIO

O FLAL - Festival de Literatura e Artes Literárias, é um 
evento literário anual, online e por escrito onde são realizadas 
Entrevistas e Bate Papos com autores além de diversas atividades 
literárias. 

Idealizado pelo escritor Luiz Amato em 2015, ano da sua 
primeira edição. No ano seguinte, na 2ª edição, o FLAL repetiu 
o sucesso do ano anterior e realizou-se em duas edições, uma em 
cada semestre daquele ano. Em 2017, a 4ª edição ocupou dois 
meses no calendário de eventos, de abril a junho.

 Com a ausência de seu idealizador que deixou a 
coordenação ao final da 4° edição para dedicar-se integralmente 
à carreira literária (solo), ficou definido que o evento seria 
mantido, contando apenas uma edição anual. Graças a isso, 
esta 5ª edição ocorreu de 22 de setembro a 27 de outubro de 
2018, quando o Festival passou a contar com uma Equipe de 
coordenação formada exclusivamente por mulheres, gerida por 
Ironi Jaeger, recebendo por conseguinte o título e a homenagem 
de “Mulheres Poderosas”.

Surgido concomitante ao FLAL, o Concurso de Textos 
Anônimos com a gestão da coordenadora Nell Morato, tem 
como propósito a reunião dos textos dos participantes do Festival 
em uma Coletânea, divulgando para o público os trabalhos dos 
escritores inscritos no Concurso ou não.

Apreciados pelo grande público de forma anônima, os 
textos receberam uma identificação numérica e foram igualmente 
analisados tanto pelo público em geral, quanto pelos jurados do 
concurso sem conhecimento das identidades de seus autores, 
a ser revelada ao término do evento, ratificando a idoneidade 
das avaliações recebidas. Durante uma tarde de cada semana do 
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FLAL os textos são publicados e não podem ser compartilhados 
ou ter a menção de autoria, o que acarretaria em desclassificação 
dos textos.

Desta feita, o leitor encontrará nessa obra muito mais do 
que uma simples Coletânea de Textos voltados para o público 
adulto. O presente trabalho constitui uma amostragem ímpar 
das poesias, contos, prosas poéticas e crônicas produzidas pelos 
autores da Literatura Contemporânea Brasileira.

  Tive, como autora, a honra de participar de todas as 
edições do FLAL, assim como do Concurso de Textos Anônimos 
e, a partir de 2017, atuar como membro da equipe do Festival.

 Pude experimentar a alegria de ter um texto premiado 
com o 4º Lugar na 3ª edição. E isto se deu no mesmo ano em 
que comemorei o terceiro aniversário de minha carreira como 
escritora profissional.

Como uma testemunha ocular dessa história, presenciei 
o nascimento tanto do Festival quanto do Concurso de Textos 
Anônimos. Edição após edição acompanhei o crescimento de 
ambos como eventos literários de prestígio.  

Compartilhei da expectativa da Comunidade FLAL com 
as edições agora integradas ao calendário anual de eventos 
literários, ansiosamente aguardados pelos autores. 

Em 2018 foram 65 textos inscritos para o concurso entre 
contos e poesias. Senti-me muito honrada em ser convidada pela 
organizadora, Nell Morato para assinar o Prefácio dessa edição 
assim como ajudar na escolha dos vencedores. 

Convido a você, caro leitor, a demorar-se na leitura de 
cada trabalho aqui publicado.

 Cada um deles - quer tenha sido classificado ou não -, 
revelará beleza, dedicação e expressão de amor único pela arte 
literária.
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 Quer tenham sido escritos por autores incipientes ou já 
experimentados, todos se esmeraram por entregar o melhor 
possível para os leitores, empregando diferentes técnicas e se 
valendo de inusitadas fontes de inspiração.

 E o resultado aqui está! Essa Coletânea que tem agora 
diante de si é, portanto, a expressão cabal desse grande amor da 
Comunidade FLAL pela arte da escrita em Língua Portuguesa.

Boa leitura a todos!  

    Michelle Louise Paranhos.   
Autora de Romances e Crônicas.  

Coordenadora da Semana Infantojuvenil do FLAL
 5 ° Edição. 
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Homenagem 
Aos 

Escritores
Membros da Comissão 

Julgadora
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Participantes do Júri
Os jurados convidados que selecionaram os vencedores do  

Concurso de Textos Anônimos e seus escritos

Cristina Cimminiello
Danny Marks

Marisol Freitas
Neyd Montingelli

Vera Carvalho Assumpção
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O Jantar

Amanheceu nublado. Vera olhava pela janela e não 
percebeu a chegada de sua irmã. Sandra tocou-lhe no ombro e 
disse:

- Onde você estava? Estou falando, falando e você não me 
responde.

- Desculpe Sandra, eu estava distraída.

- Distraída? Você estava a quilômetros daqui. Vamos lá 
minha irmã diga o que a está preocupando.

- É coisa minha.

- Vera, moramos juntas a tempo suficiente para eu saber 
que “é coisa minha” é algo que você quer contar mas está com 
receio da minha opinião. Vamos lá, você vai falar ou eu vou 
adivinhar?

- Não dá para esconder nada de você ,não é mesmo?

- Você é quase transparente e aposto que esse ar de 
desamparo, tem a ver com o convite para o jantar de encontro da 
turma da faculdade. Acertei?

- Ar de desemparo? Você não acha que está exagerando?

- Não, é só olhar pra você. Já resolveu se vai?

- Não.

- Por que não?

- Porque não sei quem vou encontrar, a formatura foi a 
muito tempo e você sabe como foi difícil para mim.
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- Vera, pelo amor de Deus. Na formatura você tinha vinte 
e três anos, hoje é uma médica bem-sucedida, fez vários cursos, 
tem um trabalho reconhecido e um belo cargo num dos hospitais 
mais requisitados deste país. Por que essa insegurança?

- Não sei, quando me lembro do passado...
- Você está com medo de rever o Luiz Otávio? Eu não 

acredito nisso.
- Sandra, para você é bobagem, mas para mim, não.  Eu 

estava apaixonada, nosso namoro ia bem até aparecer aquela tal 
de Cláudia, e você sabe o resto da história.

- Sim, eu sei, aquele idiota deixou você plantada no baile 
por causa da tal de Cláudia. Vera, francamente, você é uma 
mulher bonita, uma profissional competente, com uma carreira 
brilhante e se deixando levar por um engano do passado, por 
uma pessoa que todos sabiam que não te dava valor. Você deixou 
essa dor ficar ai dentro por vinte anos? Eu não posso acreditar.

- Não preciso que você acredite ou não é a minha vida e 
você não tem nada com isso.

- Talvez eu não tenha mesmo nada a ver com isso. Agora ver 
a minha irmã mais velha sozinha, triste, se matando de trabalhar, 
sem aproveitar um pouco que seja da vida, isso é da minha conta 
sim. Você tem que ir a esse jantar para exorcizar esse fantasma. 
Para encontrar a alegria que você deixou esquecida naquele 
baile. Minha irmã você precisa acordar e viver. A vida é preciosa 
demais para ser colocada de lado porque um amor não deu certo. 
Você ficou sozinha esses anos todos sem dar chance a nenhum 
homem de conhecê-la, de que vissem a pessoa maravilhosa que 
você é. Isso, quer você queira ou não, é sim da minha conta. E 
eu vou fazer de tudo para você ir a esse jantar.

Vera ia retrucar mas a chegada de Paulo, marido de Sandra, 
não lhe deu tempo. 
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- Boa tarde meninas, interrompo?
- Não Paulo, mas você pode me ajudar a pôr um pouco de 

juízo na cabeça da minha irmã.
- Juízo na cabeça da Vera? Sandra o que deu em você?
- Eu quero que ela vá ao jantar de reencontro da turma de 

medicina e ela não quer porque teme encontrar o Luiz Otávio.
- Sandra agora você foi longe demais. Envolver o Paulo 

nos meus assuntos pessoais é inadmissível. Vou para o hospital 
e quando voltar não quero falar mais nesse assunto. Não vou e 
acabou, espero que tenha ficado bem claro para você!

Vera saiu batendo a porta, coisa que ela não costumava 
fazer. Paulo questionou a esposa:

- Sandra, o que você fez?
- É uma longa história.
- Então venha cá e me conte, tenho todo tempo do mundo 

e gosto muito da sua irmã. Não quero que vocês briguem por 
uma bobagem.

Sandra então contou ao marido o que havia acontecido no 
baile de formatura da irmã. 

- Se isso lhe foi tão difícil, porque você quer que ela vá a 
esse jantar?

- Por que ela se isolou do mundo. Paulo, estamos casados 
há cinco anos, a Vera mora aqui conosco a dois. Quando foi a 
última vez que você a viu sair para um cinema com amigos, ou 
mesmo sair conosco para um barzinho?

- É mesmo, você sabe que eu não tinha reparado nisso.
- Aí é que está, todos estamos acostumados a vê-la entrar 

e sair para ir ao hospital, para atender algum paciente em casa, 
para um curso novo, para um congresso, mas nunca para um 
passeio. 
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- E você acha que tudo isso é por causa de um cara que ela 
namorou na faculdade?

- Tenho certeza, toda vez que toco no assunto ela se irrita  
e diz que não é da minha conta. Eu converso com algumas 
enfermeiras lá do hospital e elas são unânimes: a Vera não aceita 
nenhum convite para sair, principalmente ser for de algum 
médico. Sabe qual é a desculpa dela?

- Já posso imaginar.
- Exatamente: ela está temporariamente morando conosco 

e não quer atrapalhar a nossa rotina, ou então vai ficar com as 
crianças para nós podermos sair. Quero apenas que ela viva um 
pouco fora da profissão. Que encontre alguém que a mereça e a 
faça feliz. 

- Tem alguma coisa que eu possa fazer? Gosto muito da 
Vera. É a irmã que eu não tive.

- Não Paulo, vou continuar insistindo. O jantar é no dia 28, 
faltam dez dias, quem sabe até lá eu consigo dobrá-la.

- Está bem Sandra, não vou interferir. Ela é sua irmã, você 
a conhece melhor do que eu. Se houver uma chance, por menor 
que seja eu falo alguma coisa. Combinado?

- Combinado. 
Alguns dias depois, Paulo estava tomando o café da manhã 

quando Vera chegou.
- Bom dia!
- Bom dia Vera, venha tomar café eu acabei de passar.
- E a Sandra?
- Ela ainda está dormindo. Hoje eu preciso chegar mais 

cedo, teremos reunião de diretoria e quero repassar os slides 
antes da reunião começar. Da última vez tinha uma palavra 
escrita de forma incorreta, ai já viu né? Parece que no texto todo 
só se vê a tal palavra.
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- Eu sei como é, já passei por isso.

- O plantão foi calmo?

- Foi, não houve nenhuma emergência para cirurgia. 
Fizemos apenas as visitas e acompanhamentos de rotina. Paulo 
eu queria me desculpar por outro dia, sai batendo a porta.

- Não se preocupe Vera, às vezes dá vontade de fazer isso 
mesmo. Mas tente entender a Sandra, ela gosta muito de você.

- Eu sei, pensei muito sobre o que ela disse e confesso que 
tenho evitado falar com ela sobre esse assunto. 

- Olha Vera, eu sei que você passou por um momento 
difícil, todos pensam que para nós homens, quando somos 
postos de lado encaramos numa boa, mas não é assim não. O 
sentimento de perda, a frustração ou talvez a quebra do orgulho, 
é terrível.

- Quebra de orgulho?

- É, orgulho. Quando somos feridos no nosso orgulho 
nos impedimos de olhar a vida com clareza. Digamos assim, 
ser passados para trás é terrível para nosso orgulho, porque 
passamos a questionar o que fizemos de errado, nos culpamos 
pelo abandono, quando não temos culpa nenhuma. Quem nos 
deixou sem motivo ou sem uma palavra de despedida é que 
deveria estar preocupado com o porquê e não nós. 

- Falar assim parece fácil.

- Não é fácil não. Tente ver o outro lado. Será que se vocês 
tivessem ficados juntos teriam sido felizes? Onde está ele agora? 
E você? Onde está agora? Será que não é melhor ele voltar a vê-
la linda como você está hoje? Será que você, preocupada em só 
olhar para esse cara, não deixou algum coração partido?

- Você está sendo mais psicólogo do que a Sandra.
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- Eu? Psicólogo? Não cunhada, sou advogado e aprendi 
a sempre olhar os dois lados na história. Agora preciso ir. Você 
trabalhou a noite toda e precisa descansar, eu vou encarar aquela 
turma da engenharia. 

- Obrigada Paulo, tenha um bom dia.

Vera continuava sentada a mesa segurando uma xícara de 
café quando Sandra aproximando-se disse:

-Bom dia Vera, não ouvi você chegar.

- Bom dia Sandra, cheguei ainda a pouco, estava 
conversando com o Paulo, acordei você?

- Não, já estava na hora de levantar, daqui a pouco vou 
acordar as crianças para irem a escola.

- Sandra você contou  pro Paulo sobre o Luiz Otávio?

Sandra sentiu-se ruborizar:

- Contei sim, aquele dia que você saiu batendo a porta eu 
estava furiosa com você e acabei contando para o Paulo.

- Acho que você fez bem. Sabe seu marido parece ter o 
poder de convencer as pessoas a tomar decisões que estavam 
suspensas. 

 - É o Paulo é muito bom com as palavras  e consegue 
enxergar detalhes que muitas vezes nos passam despercebidos.

- É isso mesmo, sabe ele me fez ver que tenho agido com 
uma certa infantilidade desde que me formei, você tem razão, 
vou ao jantar e se ainda houver tempo, vou rever minha vida. 

Sandra levantou-se e abraçando a irmã disse:

- Puxa Vera que bom. Fico muito feliz com isso, tenho 
certeza que você vai encontrar alguém muito legal para dividir 
com você tudo o que a vida tem a oferecer.
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 - Obrigada mana, agora vou precisar de você preciso me 
atualizar com a moda, cabelo, maquiagem...

- Conte comigo, você vai ser a mulher mais linda da noite.
No dia do jantar, Vera entrou na sala e todos a olharam 

admirados:
- Nossa tia Vera, você tá linda.
- Obrigada meu amor, consegui tudo isso com ajuda da 

mamãe.
Sandra respondeu:
- Nada disso, você é uma linda mulher, agora sorriso no 

rosto e confiança em si, vá ao jantar e divirta-se.
Paulo perguntou:
- Você vai dirigir ou quer que eu chame um táxi?
- Vou dirigir Paulo, não se preocupe. 
- Bom jantar cunhada, divirta-se.
- Obrigada. Vocês são uns amores.
Chegando ao restaurante onde seria realizado o jantar,  

observou que havia manobristas para estacionar o carro, 
enquanto ela orientava um deles sobre o alarme do carro, um 
homem aproximou-se e colocou-se ao lado dela assustando-a.

- Desculpe-me Vera, não tive intenção de assustá-la.
- Desculpe-me você sabe meu nome e eu me lembro do 

seu rosto, mas me perdoe quem é você?
- Meu nome é Arthur, lembra? Eu assistia às aulas de 

anatomia ao seu lado. Era a única aula que o Luiz Otávio não 
estava próximo a você.

- Meu Deus é claro, Arthur, me desculpe, é que faz tanto 
tempo.
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- Pois é vinte anos. Eu perdi você no baile de formatura, 
mas hoje não vou deixá-la sair de perto de mim. Claro a menos 
que você me diga que seu marido ou namorado chegará daqui a 
pouco.

Vera sorriu e disse:

- Eu não me casei e não estou namorando, mas você? Não 
se casou? Será que a sua namorada não está para chegar?

- Não Vera, não me casei. Depois da formatura  achei que 
você havia se casado com o Luiz Otávio. Fiz residência aqui 
no Brasil e quando terminei recebi um convite para ir para o 
Canadá, voltei ao Brasil este ano.  Alguns dias atrás eu o 
encontrei e ele me disse que vocês tinham se separado logo após 
o baile. Quando recebi o convite para o jantar renovei minhas 
esperanças de que a encontraria e aqui estou. 

- Por que você não se casou?

- Porque não encontrei ninguém que despertasse em mim a 
emoção que você despertou quando estávamos estudando.

- Você nunca disse nada, eu jamais percebi ...

- Eu sei, você só tinha olhos para o Luiz Otávio, eu não 
podia fazer nada apenas amá-la de longe. Como disse um poeta 
certa vez: “se naquele tempo eu soubesse o que sei agora eu não 
teria perdido você”, teria ido atrás de você quando a vi correr 
para o carro do seu pai e ir embora antes da valsa dos formandos 
terminar.

- Puxa Arthur que palavras lindas, será que ainda há tempo 
para nós?

- Tenho tanta certeza disso que adiei meu retorno ao 
Canadá apenas para estar aqui esta noite com você.
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- Obrigada, você não sabe como suas palavras estão sendo 
importantes na minha vida. Se eu tivesse mais maturidade na 
época certamente não teria fugido do baile, mas sim voltado e 
aproveitado aquela noite.

- Então vamos aproveitar esta noite e deixar que o tempo 
se encarregue de nos mostrar o que faremos a seguir.

Assim Vera e Arthur, de mãos dadas, entraram no 
restaurante onde reencontraram os amigos que não viam há 
exatos vinte anos.

Cristina Cimminiello
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Os Quatro Jagunços Magos do Apocalipse

 Quer saber a história? Deixe dinheiro na caixinha que 
conto.

 Sou testimunha binocular, vi com estes dois olho que na 
terra há de comer.

 Foi culpa do Coronel Herodes, homem violento, corno 
então, nem me fale.

 Uma estrela com rabo maior que jaguatirica e língua de 
serpente, delatou a pobre moça. Marianinha milagreira, donzela 
de Deus e de coronel, que fugiu para não ter seu filho morto ao 
nascer. Porém, o carcará maldito colocou quatro cangaceiro, no 
encalço da mulhé desgarrada de seu rebanho.

 Eu vortava da missa, de noite, que missa boa dura até a 
noite, quando dei de cara com os jagunços do cabrunco.

 De cima do cavalo-branco o primeiro me segurou com 
braço preto. Mas foi o do cavalo vermelho, encostando um facão 
enorme no meu peito, que perguntou:

_ Onde está o Messias, cabra da peste.
 – Messias? Conheço não senhor. - Fui logo berrando pra 

me safar. 
O do cavalo preto se aproximou e ficou pesando o que 

eu dissera, fez sinal para o último, no cavalo Baio, que estava 
quieto como só a morte. Olharam o céu e seguiram a galope, a 
Estrela apontando o caminho.

 Vi que seguiam em direção ao sítio do José, amigo 
dinfância, e fui atrás.



21

 Cheguei já ouvindo choro de criança, vindo do curral. 
Desgraceira, sô.

 Foi então que vi, pela primeira vez, a Marianinha, moça 
donzela danada de bonita, o filho parido ali mermo, imbrulhado 
nos trapos, e três jagunços ajoelhados na frente, a pedir perdão 
pelos pecado.

 Quatro? Pois eu não disse que eram quatro jagunços 
magos? É que o outro ficou cuidando dos cavalo.  Vieram 
a mando do coronel, para fazer o tal do apocalipse. Vendo o 
menino, se arrependeram, dando tudo que tinham de presente 
para o Inocêncio. Sim, esse é o nome do menino, porque recém-
parido é tudo Inocêncio, num sabe? 

 Então foi que a Estrela caiu, bem do lado do curral, e saiu 
dela um anjo, espada de fogo na mão, e falou para os jagunços 
com uma voz que parecia um truvão:

 – Vambora, Cabras! Inda não é hora de vocês fazer o 
serviço. 

 Baltazar, Melchior e Gaspar entraram na nave e se 
arredaram lá pros lados do céu. Como sei o nome dos cabras? 
Ôxe, se não foi o outro que ficou que disse? De tão entretido que 
estava perdeu a carona e teve que ir a cavalo mermo, por esse 
sertão de meu Deus até chegar no céu. 

 Foi assim que aconteceu, e até hoje a gente comemora o 
milagre, num sabe? 

 Quer saber mais? Coloque dinheiro na caixinha que 
mostro o lugar do milagre. E que encontre Morte por lá, porque 
foi esse o Jagunço Mago que ficou pra trás. 

Se não foi, ôxe! Si num quer saber praquê  perguntá?

Danny Marks (09/10/2008)
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TATU

A primeira coisa que vi quando abri os olhos ao nascer, 
foram os raios de sol dourados se derramando sobre as copas 
verdes das árvores. Nasci na relva macia de um jardim. Era 
primavera. Os raios de sol anunciavam a chegada da mais bela 
estação do ano. Meu nome é Tatu. E apesar do nome, sou um 
cachorro. Não um fofo cachorrinho de madame, desses que 
tomam banho todas as semanas e andam no colo, mas um grande 
vira-lata branco com manchas marrons e quase 30 kg de peso. 
Eu não nasci sozinho… como todo bom vira-lata, cheguei ao 
mundo com 8 irmãozinhos. 

Minha mãe se chama Lilica. Pai, desconhecido. Essa era a 
terceira cria de minha mãe e seus donos, que agora são chamados 
tutores, não sabiam o que fazer com tantos cachorrinhos. Mas 
vivemos felizes com nossa mamãe, mamando de seu leite 
e correndo pela grama verde, por algum tempo. Então, nos 
disseram que seríamos doados. Nossa mãe não gostou, queria 
ficar com todos. Ela era carinhosa e nos mordia devagarinho e 
nos carregava pelas orelhas. Tempo feliz, quando me recordo 
desses dias ao seu lado, encho meus olhos de lágrimas. 

Mas o tempo foi passando e fomos crescendo. Era difícil 
cuidar e alimentar tantas bocas. Então começaram a chegar 
pessoas para nos ver e escolher um de nós para levar… Momentos 
difíceis. Não queríamos nos separar. No final, sobramos eu e 
mais dois irmãos, ninguém nos escolheu. 

E então, num dia ensolarado do final do verão, os tutores de 
minha mãe nos colocaram dentro de algo que se movimentava. 
Depois fiquei sabendo que era um carro. Rodamos por algum 
tempo e inesperadamente o carro parou. Abriram a porta e nos 
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soltaram. Quando toquei o chão, minhas patinhas arderam por 
causa do calor. Parecia que queimavam e fiquei desnorteado. No 
mesmo momento, senti que o carro arrancava e nos deixava ali, 
sozinhos. Não entendi nada e não sabia para onde ir. Ao caminhar 
pela rua, onde tanta gente passava e nem nos olhava ou notava 
nossa presença, acabei perdendo de vista os meus irmãozinhos. 
Nos perdemos. 

Caminhei, caminhei… já exausto, senti o toque da grama 
verde sob minhas patinhas doloridas. Caminhei mais um pouco 
e encontrei uma árvore frondosa. Aconcheguei-me em sua 
sombra. O cansaço me dominou e eu dormi. Quando acordei já 
anoitecia e fiquei com medo. Assustado, comecei a chorar. De 
repente, fui erguido por mãos pequeninas e me deparei com um 
olhar doce, que me olhava enternecido. Era Juca. Um menino 
de uns 8, 10 anos. Ele tinha uma história parecida com a minha 
e morava na rua. Também não havia lugar pra ele em sua casa 
e ninguém pra cuidar dele. Juca morava no que sobrou de uma 
antiga igreja inacabada, chamada pelos curitibanos de As Ruínas 
de São Francisco. Era ali que ele se refugiava do vento e do frio. 
E foi ali que eu também me refugiei dos meus medos, da chuva 
e da fome. Ele me acariciou e disse que eu não precisava mais 
chorar, me levou com ele e me deu água e comida. Nos tornamos 
amigos, mais do que isso… nos tornamos uma família. Juca vivia 
da ajuda de algumas pessoas, que o conheciam e gostavam dele. 
Dormia sobre um colchão fino e tinha algumas cobertas. Ele 
tomava banho em um estacionamento das proximidades, com 
certa frequência. Seu benfeitor, o dono do estacionamento, era 
uma pessoa de aparência carrancuda e coração terno. Ralhava 
com Juca, não queria que ele ficasse perambulando pelas ruas, 
mas também lhe oferecia duas refeições por dia. E eu passei a 
comer junto com o Juca. Jamais esquecerei o olhar que ele me 
lançou, quando me viu pela primeira vez… Era um homem bom, 
sua bondade transbordava dos olhos azuis. 
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E foi assim, em um dia que comíamos um prato de comida 
em frente ao negócio do Sr. Otaviano que nossa história mudou… 
Eu comia os pedaços de frango que Juca me oferecia, quando me 
dei conta de um indivíduo mal encarado que circulava em frente 
ao estacionamento. Percebi quando ele entrou e fui atrás. Mais 
que depressa, o agarrei pela perna e o derrubei. Enfiei meus dentes 
na perna dele com vontade e o ouvi gritar. Ele estava armado e 
com a confusão, os funcionários de Seu Otaviano o detiveram. 
Era um assaltante. Chamaram a polícia e descobriram que ele 
tinha uma longa ficha criminal. Me chamaram de herói. Não sou 
um herói, sou um cachorro e cachorros cuidam das casas. Desse 
dia em diante, seu Otaviano não aceitou mais que fôssemos 
embora dali, disse que eu e Juca trabalharíamos no local como 
seguranças e moraríamos nos fundos, numa pequena construção 
de dois cômodos. Aceitamos, mas sabe como é… estávamos 
acostumados a andar pelas ruas e não conseguíamos ficar presos 
muito tempo e sempre escapávamos. Eu sou acostumado a andar 
pelo centro todo da cidade, e nos sábados a noite gosto de ouvir 
música no centro histórico. Nos domingos pela manhã, eu vou a 
feirinha do Largo da Ordem e encho a pança. Como um pouco de 
tudo, cada barraquinha de comida me dá alguma coisa. Eu gosto 
de passear, gosto de gente. Juca também tem muitos amigos, 
humanos e cachorros. Eu  fiz amizade com eles, principalmente 
com o Pingo e a Vittória. Eles são dois vira-latas adoráveis, que 
gostam das mesmas coisas que eu. 

Curitiba é uma cidade boa, chamada de Capital Ecológica. 
Mas houve um tempo em que os animais de rua sofriam muito. 
No tempo em que a carrocinha passava e carregava os bichos 
que encontrava pela frente… Tempos difíceis. Até que em 2005, 
o governador do Estado decidiu que maltratar animais seria 
considerado crime ambiental e proibiu o extermínio de animais 
de rua, assim como os rodeios em todo Estado e exploração de 
animais nos circos. Novamente em sua gestão como prefeito na 
cidade, fez junto com seu vice - que era médico sanitarista - um 
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projeto para castrações em massa dos animais de rua e pessoas 
carentes. Foi o início de uma nova era. Castramóveis começaram 
a andar pela cidade castrando os animais, sobre rodas. O 
abandono diminuiu, assim como as zoonoses e os acidentes no 
trânsito causados por animais na pista. Eu não fui castrado pela 
prefeitura, mas também tive a minha parte. Um dia, machuquei 
uma unha da pata da frente e o machucado infeccionou. Fui 
levado ao veterinário pelo Seu Otaviano. O médico disse que 
eu devia ficar internado. Por causa de uma unha?! O danado do 
médico tinha outras intenções… cortou o meu pipi. Confesso 
que doeu um pouquinho e ardia, mas Juca e Seu Otaviano diziam 
que era para o meu bem. Claro, não foi com eles! Mas isso é 
passado. Eu me recuperei e voltei a minha rotina. Conheci esses 
tempos uma mulher loura, que cheira a flores  cítricas. Eu sinto 
o seu cheiro de longe e antes que ela chame: Tatu!! Eu já venho 
correndo e me sento na frente dela. Ela traz ração para nós. 
Ração boa, que ela diz ser premium. Não sei o que isso significa, 
mas é muito bom. Eu e Vittória, que não gostamos muito de 
ração, comemos com gosto. Ela faz perguntas ao Juca e quer 
saber se tomamos vacina e banho. Nessa hora eu me encolho… 
desde que machuquei a unha sou levado para tomar banho no pet 
shop, uma vez por mês. Eles me lavam, escovam meus dentes, 
limpam minhas orelhas e me secam com o secador. Pior tortura, 
impossível. Mas depois que saio do banho, sou muito elogiado 
nas ruas. Passam a mão na minha cabeça e dizem o quanto sou 
cheiroso e bonito. Vale a pena.

Pois é… tantas histórias, tanta andança pelas ruas e calçadas 
da cidade! E agora estamos em pleno inverno. Chuvoso, ainda 
por cima. Não é fácil morar no Planalto Curitibano, mas não 
quero sair nunca daqui. A minha vida nem sempre foi fácil, mas 
eu sou feliz e me divirto. E a qualquer momento, em qualquer 
esquina, nós podemos nos cruzar. Eu sou um vira-lata curitibano, 
chamado Tatu.

Marisol Freitas
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 Pinga para os perus                   

A caminhonete vermelha, toda amassada e fazendo um 
estrondo de trovão sobe a estradinha. As crianças escutam lá do 
quintal. O menino de cabelo raspado com exceção de uma franja, 
corre abrir o portão. Seu Jacinto entra arranhando a primeira 
marcha e uma fumaça preta sai do cano de escape. Empoleirado 
no muro o guri grita e ri daquilo tudo. 

Um homem grande, com cara cor-de-rosa, com blusa 
florida e amarrotada, dá socos na porta para sair. Tira um lenço 
muito sujo do bolso da calça larga e passa na testa suada.

- Ei piá. Cadê sua mãe? Avise que eu trouxe os bichos. 

Ouve-se então uma enorme reclamação da carroceria do 
veículo. O som era alto e parecia uma briga feroz. O motorista 
tira uma barra de ferro do banco da caminhonete e bate na 
lateral, fazendo um barulhão. Os bichos acalmam-se por alguns 
instantes.

O menino, assustado, sai em disparada para os fundos da 
casa. Encontra a mãe e fala:

- O seu Jacinto chegou, mas tem uns “bichos que estão 
gritando” no caminhãozinho!

A mãe ri e acompanha o filho ao mesmo tempo em que 
chama as filhas para irem receber os “bichos que estão gritando”.

A avó que mora na casa ao lado vem para a recepção dos 
seres. A menina de cabelos claros, com grandes olhos verdes, 
usando calça brim coringa, desce a rampa da entrada da casa 
arrastando a irmãzinha chorona pela mão melequenta. 
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- Chegou cedo seu Jacinto. Pode descarregar. Vou abrir o 
portão do galinheiro.

Em volta do portão já estava uma pequena multidão de 
vizinhos curiosos. Todos se apertando no muro para ver o que 
tinha na caminhonete que fazia aquela algazarra.

Como abrir o portão do galinheiro? Como assim?

As três crianças ficaram grudadas com a avó que olha 
curiosa. Ninguém entendia. 

Por que precisa abrir o portão para colocar galinhas no 
galinheiro? É só jogar por cima da cerca, oras! Ou não?

Seu Jacinto trava uma batalha com a barriga para subir 
na carroceria. O rosto vermelho e desta vez, o lenço sujo vai 
enxugar o suor da nuca cheia de dobrinhas. Ele arrasta uma lona 
escura e cheia de buracos para o lado deixando à mostra umas 
caixas enormes de tela e apavora uns seres negros cheios de 
penas. Da multidão em volta ouve-se:

- Nossa! Que lindos! Que enormes! São perus.

Claro que são perus. Qualquer um reconheceria um peru. 
Imponente, majestoso, senhor de si, negro e brilhante, com a 
cabeça e barbela que vão do azul ao vermelho e até roxo.

Por que peru na casa da dona Cice? Não. Por que tantos 
perus na casa da dona Cice?

É, logo o seu Jacinto começou a tirar um, dois, cinco, 
enormes perus daquelas caixas; amarrava os pés deles e dava 
para o ajudante sujismundo. O moço malcheiroso corria com 
a ave nos braços e os dois gritavam. Parecia concurso de quem 
gritava mais.
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No portão do galinheiro, desamarrava os pés do coitado e 
soltava no terreiro. Fez isso cinco vezes e em todas, ele gritou 
mais que os perus. No final as pessoas em volta bateram palmas 
para o desempenho do rapaz sujo. Dona Cice, a avó e as três 
crianças estavam admirando os enormes perus no terreiro do 
galinheiro. As 10 galinhas estavam tão assustadas quanto as 
crianças, não pelos perus. Galinha não tem medo de peru. Elas 
estavam assustadas pelo maluco do rapaz que gritava e pela falta 
do galo, pois a dona Cice deixou o enorme galo vermelho no 
galinheiro. Elas precisavam da presença do galo.

O galo não se conformava de estar preso enquanto as 
galinhas estavam ali fora, à mercê dos intrusos. A avó explicava 
para as crianças o que acontecia com os grupos familiares das 
aves. Finalmente a mãe, o galo foi solto. O menino saiu em 
defesa do galo:

- Mãe, esses baitas perus vão matar nosso galo. Olha o 
tamanho deles! O Sargento é grande, mas os perus são bem 
maiores.

A avó interveio para sossegar o pequeno Mig:

- Não se preocupe. Você já vai ver o que o Sargento 
consegue fazer.

E dito e feito. Assim que o galo sai pela pequena porta, vai 
com tudo em cima dos perus. Briga com todos. Põe ordem na 
casa e mostra quem manda naquele terreiro. A avó joga milho 
em um lado e todos esquecem as desavenças e vão fazer um 
lanche. Ela explica que apesar do tamanho, peru não briga com 
galo porque perde.

Ninguém perguntou o porquê de todos aqueles perus no 
galinheiro. Afinal, na cabeça de criança: “Nosso galinheiro, 
nossas galinhas, nossos perus”. Pronto, simples assim.
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Os dias passaram e a pequena família viveu em função 
das enormes aves barulhentas. Muita comida, restos de comida, 
milho debulhado dos sabugos pelos dedinhos delicados das 
meninas; verduras, legumes e frutas da horta, colhidos pelas 
meninas. E o irmão? Fazia o quê? Mig colocava água no coxo. 
E não deixava de atormentar os coitados dos perus só para ver 
as barbelas ficarem infladas e as penas eriçadas. Coisas de piá 
mesmo!

O dia 24 de dezembro estava perto. As crianças ouviram 
a mãe combinando serviços, pratos, roupas. Os três filhos 
ensaiavam com o coral para uma apresentação que seria na Festa 
de Natal. No salão da Igreja, longas mesas foram montadas. Uma 
enorme árvore de Natal ficou bem no meio. Na última semana ela 
estava pronta, com os pisca-piscas, as bolas e aqueles chumaços 
de algodão. Ficou a coisa mais linda do mundo! Palavras das 
próprias crianças escritas no mural. E o jantar?

Todas as mães, tias, avós estavam fazendo algum prato 
doce ou salgado. Aquele dia 23 amanheceu diferente de todos. 
Era uma sexta feira no começo da tarde e as pessoas estavam 
chegando na casa da dona Cice. Estranho. Estranho, mas 
divertido.

Começou uma arrumação esquisita nos fundos da casa. 
Fizeram uma churrasqueira de tijolos e acenderam o fogo. 
Montaram uma mesa comprida com facas, pratos, travessas, 
temperos, comida, milho, ovo. Nossa! Muita coisa. Enquanto as 
mulheres arrumavam essa cozinha “de fora”, os homens foram 
até o galinheiro com uma garrafa de pinga.

Garrafa de pinga?

Ninguém bebe nesta casa, nem as visitas, são todos 
mórmons! As crianças ficaram olhando es-pan-ta-das. O Mig já 
pensou em delatar o ocorrido ao bispo da igreja.
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Todos vão empoleirar-se na cerca para ver a atuação no 
galinheiro, pois os cinco perus exaltaram-se quando abriram o 
portão. O que eles vão fazer com a pinga?

Os homens cobriram o cocho de água e deixaram apenas 
uma bacia com pinga para os perus beberem. As galinhas 
refugiaram-se dentro do galinheiro. Os perus correm de um lado 
para outro, nervosos e agitados. Nenhum deles toma a pinga. O 
menino comenta:

- Eles também não bebem álcool. Eles são mórmons! 
Troca por um suco!

A risada foi geral. Mas a vovó foi esclarecer que os perus 
tinham que tomar a pinga.

E foi quase uma hora de espera e nada dos danados 
tomarem um só gole. Os homens decidem então que seria na 
marra. Entram no terreiro e encurralam o primeiro peru. Um 
segura e o outro faz os coitados tomarem a pinga por um potinho. 
Aí foi a espera.

Aproveitando a luz do dia, foram comer pêssegos do 
quintal e esperavam que os perus começassem a “trançar as 
pernas”.

- Por que tem que esperar os perus ficarem bêbados? – 
Falou o menino de franja única.

- Para que não vejam o amigo sendo degolado. – Diz outro 
menino e faz um som e um sinal de degola assustador com a 
mão. - Shhhhhhhimmmm!

- Ei, pode parar com isso Zéca. Pare de assustar o Mig. 
Não é nada disso. É para a carne ficar mais macia. Só isso.

- Mas, vocês vão matar os nossos perus? Todos eles? Por 
quê?
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- Ué? Você não sabia? Mas é um bocó mesmo. Por que 
você acha que eles estão aqui na sua casa? Eles são os perus do 
Natal da Igreja! Amanhã nós vamos papar todos eles na Ceia de 
Natal. A minha mãe está fazendo recheio com milho e ervilha 
que eu adoro. Fim.

Neyd Montingelli
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ACREDITANDO NOS SONHOS 

Ao me deparar com a matéria sobre uma jovem de 17 
anos, Amanda de Aguiar Piazza, que está lançando um livro, me 
dei conta de quão importantes são os concursos literários. Seu 
conto “Anjo de Guerra”, ficou em primeiro lugar na categoria 
infantojuvenil da 4ª Edição do Festival de Literatura e Artes 
Literárias.

“Com esse conto percebi que era possível acreditar nos 
meus sonhos. Eu sempre li muito, desde pequena, mas até então 
não achava que conseguiria escrever", disse ela na entrevista.

A partir deste sucesso, ela se animou a dar o grande salto 
de frequentar uma escola de escrita criativa e realizar o sonho de 
escrever um livro.

Este começo de trajetória literária da Amanda fez com 
que eu me transportasse para o final do século passado, quando 
ganhei meu primeiro concurso de contos, na época promovido 
pelo SESC. Na vida, existem vários momentos que nos dão 
ânimo para mudar os rumos da existência. Posso afirmar que 
ganhar um concurso é determinante numa vida. Também eu, 
ao passar pela experiência, senti que valia a pena escrever e 
realizar o sonho de ser escritora. Ainda não cheguei a realizar 
completamente o sonho de ter a carreira literária como profissão 
principal, mas estou no caminho.

É bom deixar claro que o concurso do SESC foi o primeiro 
que ganhei, não foi o primeiro que concorri. Depois dele, foram 
muitos outros dos quais participei. Alguns ganhei, outros não. 
Os que não ganhei serviram para que eu relesse o trabalho e 
tentasse melhorar.
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Este ano, fui convidada para fazer parte do júri do concurso 
do FLAL. Lendo a matéria sobre a Amanda e tendo relembrado 
minha experiência, senti a importância de ler e julgar cada texto 
com carinho e atenção. Analisei textos de ótima qualidade. Foi 
difícil escolher os melhores. Fiquei feliz quando minha opinião 
correspondeu a de outros jurados.

Parabenizo os vencedores e espero que o prêmio os 
incentive a continuar. Aos que não venceram, digo que o fato 
não deve ser motivo de desistência. Ao contrário, não vencer 
é um novo desafio, é motivo para dedicar-se mais e melhorar. 
Reler o trabalho, encontrar as imperfeições, refazer quantas 
vezes for preciso e partir para o próximo.

Realizar sonhos é tudo de bom nesta vida!
 
 

 Vera Carvalho Assumpção
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Alexandre e Ela 
Amor encontrado

"Vai ser legal", elas disseram, mas Camille não acreditou.

Suas amigas eram doidas, isso era fato, mas eram 
insubstituíveis. Tania, Marina e Yohanna "batem cartão" nas 
baladas todos os finais de semana, e se em alguma conversa elas 
ouvirem open bar, lá iriam elas.

Camille não gostava muito, mas sempre dizia com um 
sorriso sincero "vão e  divirtam-se", quando se despedia de suas 
amigas. Mas dessa vez, não teria argumento do universo que 
faria suas amigas a deixarem em casa.

Último ano da faculdade, logo chegaria a formatura e o 
quarteto iria se separar, ou para voltar para a casa dos pais, ou 
ir para outra cidade trabalhar, ou seja, não estariam mais juntas.  
Algo tinha de ser feito, mas elas já haviam planejado tudo, 
seria o “programa de despedida”, que iniciaria na sexta-feira e 
terminaria no domingo daquele verão.

Convencer Camille a passar o final de semana no hotel 
foi fácil, o problema seria tirar ela do quarto e festar com o trio 
nesses quatro dias.

Na sexta-feira marcada, saíram cedo do alojamento do 
campus em um carro dos pais de Tania, que o emprestou para usar 
enquanto estava fora estudando, cerca de duzentos quilômetros 
distantes de casa. O carro era confortável e a viagem tranquila. 
O hotel ficava em uma cidade vizinha, mas não era muito longe, 
1h depois as quatro amigas passaram pelos portões do hotel.
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Esse final de semana não surgiu assim “do nada”, os 
veteranos que se formariam nesse ano organizaram-se, desde 
cedo para esse evento. Planejamento, orçamento, e lugar 
estratégico, tudo calculado nos mínimos detalhes, para ser a 
festa que aquele campus jamais viu.

Escolheram um hotel completo, com área de festa mais 
afastada dos dormitórios, piscina com parque aquático e bar, ou 
seja, lazer o dia inteiro. Seria um final de semana com direito a 
tudo mesmo.

As meninas conheceram o local quando participaram da 
escolha do hotel,  mas ainda assim ficaram deslumbradas ao 
chegarem lá. A forma como os seus olhos brilharam encantadas 
com a decoração  havaiana, confirmava que por isso, elas não 
esperavam.

Nos pilares, espiral de flores havaianas desciam do teto 
ao chão. Nas cadeiras de sol, toalhas de estampas florais. Na 
recepção, na momento de fazer check-in, os atendentes estavam 
todos vestidos a caráter.

— Uaau — o quarteto disse em uníssono quando entraram 
na suíte quádrupla.

Do lado esquerdo do quarto tinham quatro camas de 
solteiro, todos caracterizados no tema. Guardaram as roupas no 
armário, vestiram biquínis e foram direto para a área da piscina, 
pois o dia prometia um dia típico tropical na região.

Chegando na área da piscina, as meninas deram uma 
passada no bar, e as fantasias de dançarinos de ula dos barmans 
chamou a atenção. As bebidas alcoólicas eram servidas na casca 
da fruta, abacaxi, por exemplo. Camille preferiu água de coco 
direto do fruto, enquanto suas amigas pediam suas bebidas e 
faziam perguntas íntimas para os atendentes. Sorte que eram 
todos solteiros. Elas pegaram suas bebidas e caminharam até as 
cadeiras perto da piscina, cumprimentando um ou outro aluno 
do campus que reconhecem. Exceto Marina que ficou para trás 
por alguns minutos.
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— Amigas! — Marina chegou eufórica perto das cadeiras 
onde elas estavam acomodadas tomando sol.

— O que aconteceu Marina? — Tania perguntou 
preocupada.

— Aquele barman ali — ela apontou discretamente para o 
rapaz que agora limpava o balcão— ele consegue ingresso VIP 
para nós, com direito a bebida livre.

Marina contou os detalhes de como faria, mas Camille, 
que pouco bebe, apenas ouviu a amiga enquanto bebericava sua 
água de coco sem dar muita importância. Já havia decidido  usar 
somente o ingresso smart de aluna, que lhe dava direito à água e 
refrigerante, totalmente livres.

O sol chegou a pino, próximo ao meio dia e após encontrar 
outras colegas de classe todas vão desfrutar do almoço no 
restaurante do hotel.

Lá encontravam-se o restante da turma, e alunos de outros 
semestres. Servem-se e cada um vai para a sua mesa, previamente 
planejado, caso contrário seria uma bagunça, com certeza.

— E como estão os preparativos para a festa? — Patricia, 
uma loira natural amiga de classe das garotas, perguntou 
animada.

— Combinamos o seguinte — Tania começou a falar — 
depois do almoço nós vamos para nosso quarto começar a nos 
arrumar, trouxemos nosso kit de maquiagem, manicure e tudo 
mais, para ficarmos produzidas por completo.

E o plano continuou: Camille se animou,  gostava de se 
cuidar, e por isso ficou com a pele. Faria  um cuidado básico e 
depois maquiaria todas elas.

Yohanna gostava de unhas, mesmo estudando direito. 
Então prepararia todas as unhas das meninas. Tania preferia 
cabelo, depois de cada uma tomar banho e lavar os cabelos, ela 
cuidaria dos penteados.
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E tudo seguiu como o planejado. Primeiro, uma a 
uma foram tomando  banho e vestindo seus vestidos curtos e 
decotados, depois esmaltaram suas unhas, embelezaram seus 
cabelos e por último, a maquiagem. E antes de sair do quarto do 
hotel, tomaram uma "saidera" que Marina conseguiu escondido 
com seu amigo barman.

Todas prontas para a festa, as meninas caminharam no 
horário combinado e na companhia de seus colegas de farra, em 
seus saltos altos e vestidos curtos até o local da festa. Perto da 
piscina havia uma placa indicando para onde ir. Um corredor 
à direita de cimento subia em um caminho ladeado de folhas 
verdes e tochas de bambus, uma trilha sinuosa até o alto de 
uma colina com uma vista deslumbrante para a praia. Lá em 
cima o som eletrônico já vibrava nos corpos que se mexiam no 
compasso.

Naquela hora o sol já beijava o oceano, indicando que logo 
escureceria e as luzes acesas nas tochas dariam vida àquele lugar.

— Vamos — Marina apressava as amigas passando pelo 
caminho — ali está o barman que vai nos liberar aquele ingresso. 
 
Ela quase saiu correndo em seu salto, e as amigas foram junto, 
pegaram seus ingressos e entraram no barracão onde era a pista 
principal da festa.

Ali era um local mais aberto, no fundo ficava a pista com o 
DJ, e o bar à direita. Ainda era cedo, mas a pista já estava lotada, 
todos queriam curtir desde o começo. Elas foram direto pegar as 
bebidas e depois se jogaram na pista para dançar.

Não muito tempo depois, as amigas de Camille já estavam 
muito bêbadas e dançando loucamente com alguns rapazes que 
estudavam em outras turmas. Elas curtiam e beijavam seus 
"peguetes" como se não houvesse amanhã.
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Camille, que nada bebeu, e ainda era desacostumada a usar 
aqueles saltos malucos, se viu obrigada a sair daquela muvuca 
e encontrar um lugar fresco e uma poltrona para  sentar-se e 
descansar os pés.

Seguiu o caminho para fora da tenda principal costurando 
entre a multidão de jovens dançantes, caminhando até lateral da 
tenda. Era um lugar mais reservado, com algumas poltronas, e 
ainda tocava um sound mais tranquilo do que o eletrônico na 
pista principal. Era um percurso rápido em linha reta, mas foi 
interrompido por Verônica, a menina mais metida e irritante 
daquele campus.

Camille tentou se esquivar entre algumas pessoas, mas 
não deu certo, só foi a bruxa colocar os olhos nela para derramar 
“sem querer” o conteúdo rosa fluorescente de seu copo. Além 
de abandonada pelas amigas, com dores e calos nos pés, agora 
estava encharcada de bebida cara. O que ela mais queria era um 
cantinho para se sentar e jogar fora as suas mágoas.

Levantando o olhar a moça vê um lugar vago, agradeceu 
aos céus quando descalçou as sandálias e fez uma leve massagem.

— Desculpa incomodar — um rapaz moreno dos olhos 
amendoados se aproxima discretamente lhe entregando uma 
toalha com estampa de flores.

Camille nem consegue  encará-lo, de tão envergonhada 
e com lágrimas escorrendo dos seus olhos, apenas agradece 
baixinho e começa a se secar. Mas ele não se importou e 
continuou.

— Sou o Alexandre, muito prazer. — ele estende a mão 
direita, e um sorriso surge nos lábios da moça.

— Sou Camille — ela levanta a mão para encontrar com 
a do homem, um aperto firme nas mãos macias e delicadas da 
moça, ele senta-se no lugar que vagou ao seu lado.
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— Parece que a noite não foi muito legal com você —  
diz ele observando o estado decadente de Camille. — não que 
eu esteja caçoando de você — ele emendou quando um olhar 
repreendedor surgiu no rosto da jovem.

— Tudo bem, obrigada pela gentileza — Camille desabafa 
aliviando os ombros e mostrando o cansaço.Um papo agradável 
surgiu depois que a barreira da timidez e desconfiança foi 
ultrapassada. Pediram uns sucos especiais para acompanhar a 
conversa, logo depois Alexandre confessou ser o gerente do 
hotel.

— Então você está me tratando com gentileza para 
redimir minha "ótima" noite? — perguntou Camille em tom de 
brincadeira.

Alexandre confirmou rindo alto, e ela o acompanhou, com 
um sorriso que ele admirou.—"Vai ser legal" elas disseram, mas 
eu não acreditei, e olha só —  gesticulou entre os dois — elas 
tinham razão.

A conversa foi tão boa que a hora passou voando, e no final, 
estava se divertindo mais que suas amigas. O primeiro beijo não 
demorou a vir e quando a noite terminara para os festeiros, a de 
Alexandre e Camille só estava começando.

Aline Carpes Duarte
00CTA001
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Mãe... Cadê Você...?

MÃE… QUE SAUDADE....
Saudade dos colos, dos abraços, dos afagos.

Dos beijos, dos sorrisos, das risadas
E até dos gritos, dos choros...

De alegrias e às vezes, de tristeza...

MÃE.… QUE SAUDADE...
Dos conselhos e das recomendações...

Das espiadas pela janela, das perguntas, onde vai?
Já comeu alguma coisa? - Bota um agasalho que pode esfriar!

MÃE … QUE SAUDADE...
Das caminhadas, dos passeios de mãos dadas,

O cuidado ao atravessar as ruas... 
Olha para os dois lados filho...dirige com calma, devagar,

Não bebas… muito...

MÃE... QUE SAUDADE..
Dos cuidados, do carinho, do zelo, 

Todo o amor sem moderação...
Tá com medo filho? Perguntava, enquanto dizia: 

Me dá a sua mão!
MÃE... QUE SAUDADE...

CADÊ VOCÊ?  - MÃE!

Damião Oliveira
00CTA003
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Oscilações

Por segundos então percebe, que não sabia mais o propósito 
das coisas

Sempre fui um furacão que devastava tudo pela frente
Quando parei de ser o que eu fui?

Afinal o que realmente eu fui? O que me tornei? Quando me 
tornei?

Mistério!
Por mais que tentasse não ser,

Sempre fui uma incógnita
Por mais que tentasse nem eu conseguia me decifrar,

É inevitável não mudar.
Por horas e horas fico em silêncio,

Observando as pessoas, cada detalhe
Me recordo de todos os planos,

Me pergunto se o que quero,
Ainda é o mesmo, ou assim como eu, mudará.

Talvez bipolar ou uma oscilação de sentimentos
Dá uma vontade imensa de chorar,

Por motivo nenhum ou talvez por tudo.
Prefiro me desligar,

Daqui, do mundo, de tudo
Nem que seja em questão de segundos insanos,

Fugir está sempre no topo dos meus planos.
Em dias sombrios como esse,

Nublado, triste, uma junção de calor com frio, meio sei lá,
Como explicar?
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É como eu sou, mas estou sempre prestes a mudar.
Caindo, levantando,

Chorando ou sorrindo,
Pra onde quer que seja,
Deixo a vida me guiar.

Clemildes Luciano Campos
00CTA004
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Saudade 

No dia que tivermos que nos despedir, não diga adeus, 
diga tchau.

Não me abrace, vire as costas, vai reto e não olhe para trás.
Mas se deres meia volta e vier me abraçar, não diga nada, 

eu entenderei o teu silêncio.
Mas se continuares andando, eu entenderei também, isto é 

uma questão de escolha; e você fez a sua. 
Sem mágoas, sem decepções, sem cobranças; e que o 

arrependimento de ter me deixado partir não bata em teu coração.
Eu vou sentir esta saudade que dói, machuca e corrói, é 

como um pedacinho da gente, que tivesse sendo tirado todos os 
dias.

Mas se você seguiu reto e não deu meia volta, é porque 
está feliz na tua escolha, então continue, eu quero mesmo é ver 
você feliz enquanto viveres.

Mas se te arrependeres desta escolha, eu posso não estar 
mais no mesmo lugar, mas use a intuição e encontrará o caminho 
para os meus braços; eu estarei do mesmo jeito, com os braços 
abertos e o coração cheio de saudades.

A vida dá voltas, o mundo é pequeno e a vida é eterna; ela 
dá um jeito de reunir todos que se amam e sentem saudade; e não 
será diferente para nós.

Esta é a temida saudade de um corajoso amor.
Saudade é lembrar-se do passado, mas é ter saudade do 

futuro que ainda nem chegou; ela é sinal de amor, e não fui eu e 
nem você quem a inventou. 

Laura Jane Silva
00CTA005
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Admiradores Secretos 

Jenilda com 16 anos estudava no 2º ano do Ensino Médio. 
Desde pequena sonhava em estudar enfermagem porque gostava 
de ajudar as pessoas, principalmente as doentes. Há dois anos a 
avó paterna Luzinete teve derrame e ficou com a parte esquerda 
do corpo paralisada. Animada, nos finais de semana ajudava 
a cuidar daquela bondosa senhora. Ela se achava bonita, pois 
era morena, tinha olhos e cabelos castanhos além de serem 
ondulados, media 1m62cm. Ela nunca teve namorado, mas 
procurava o príncipe encantado.

Na classe dela estudava Ivanilda, uma moça bonita, loira, 
de olhos verdes, cabelos lisos e compridos, media 1m70cm. Ela 
usava roupas da moda porque o pai  era um advogado famoso na 
cidade Calêndula. No próximo sábado, a colega de classe Valdete 
fará aniversário. Animada convidou os amigos para irem a sua 
festa de aniversario. Jenilda morava perto daquela residência e 
foi naquele evento.

O coração dela disparou quando viu Romildo, o lindo 
mulato do 3º ano do Ensino Médio. O pai daquele belo rapaz 
era o dono do supermercado. Sorrindo, ele conquistava todas as 
mulheres porque era gentil e usava roupas da moda. Enquanto 
o paquerava, Ivanilda aproximou-se dela, rindo afirmou que 
nunca conquistaria aquele gato usando roupas velhas. Ela ficou 
chateada, perguntou como a colega podia criticá-la se usava 
vestuários rasgados. Rindo, Ivanilda comprava roupas da moda 
e de grifes famosas.

Naquele momento Lauriberto elogiou Ivanilda, sorrindo 
ela o ignorou. Aquele rapaz estudava em outra classe do 2º ano 
no Ensino Médio. Ele tinha 17 anos, era mulato, vestia roupas 
simples, a mãe era viúva e tinha três filhos. Terminada a festa, 
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Jenilda retornou para sua casa. Durante a noite sonhou ter 
recitado um poema romântico ao Romildo, os dois se beijaram. 
No domingo acordou suspirando, pois lembrava-se daquele 
sonho maravilhoso.

Às 9 h dirigiu-se a casa da avó Luzinete. Ansiosa recordava-
se do evento da noite anterior. De repente ela teve uma ideia, 
às 20 h foi à lanchonete. De longe viu Lauriberto assentado no 
banco comendo um lanche. Como o rapaz estava sozinho sentou-
se em outra cadeira perto dele. Sorrindo, comentou serem duas 
pessoas simples apaixonados pelo príncipe e princesa encantada 
da escola. O rapaz afirmou se fosse rico conquistaria Ivanilda. 
Jenilda comentou que não se compra amor com dinheiro, mas 
falando doces palavras. Desanimado ele nunca conquistaria a 
amada.

Sorrindo a moça tentou animá-lo, os dois deveriam tentar 
conquistar os amados com poemas românticos. Ela afirmou que 
deveriam enviar poesias de poetas famosos a Ivanilda e Romildo. 
Contente, Lauriberto tentaria impressionar a bela loira sendo seu 
admirador secreto.

Na segunda-feira quando Ivanilda entrou na sala de aula 
em sua carteira tinha um cravo com cartão. Surpresa ela abriu o 
cartão e leu a mensagem romântica: Ivanilda tentarei conquistar 
o seu coração com este belo poema de Pablo Neruda:

“Saberes que não te amo e que te amo
posto que de dois modos é a vida,
A palavra é uma asa do silêncio,
o fogo tem uma metade de frio.”
No intervalo quando Romildo estava na biblioteca da 

escola à bibliotecária lhe entregou um livro de poesia. Naquela 
obra tinha um envelope, ao abri-lo leu o poema: Romildo para 
demonstrar como o amo usarei as doces palavras de William 
Shakespeare:
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“Amor quando é amor não definha
E até o final das eras há de aumentar.
Mas se o que eu digo for erro
E o meu engano for provado
Então eu nunca terei escrito
Ou nunca ninguém terá amado.”
Defronte a escola tinha uma lanchonete. Na quarta-feira 

no intervalo, Ivanilda foi neste estabelecimento comprar um 
salgado. A balconista lhe entregou uma rosa com um cartão do 
seu admirador secreto. Emocionada abriu o cartão e leu: Amada 
farei a minha declaração amorosa com o belo poema de Vinícius 
de Moraes:

“Amo-te afim, de um calmo amor prestante
E te amo além, presente na saudade.
Amo-te, enfim, com grande liberdade
Dentro da eternidade e a cada instante.”
No mesmo dia quando terminaram as aulas Romildo 

entrou na lanchonete, comprou um refrigerante. A balconista 
entregou a ele um presente da admiradora secreta. Curioso abriu 
o pacote, havia ganhado um CD de seu cantor favorito. Sorrindo 
leu a mensagem do cartão: Querido e amado, demonstrarei os 
meus sentimentos com a bela poesia de Carlos Drummond de 
Andrade:

“Eu te amo porque te amo,
Não precisas ser amante,
e nem sempre sabes sê-lo.
Eu te amo porque te amo.
Amor é estado de graça
e com amor não se paga.”
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Ivanilda e Romildo curiosos queriam saber quem eram 
os seus admiradores secretos. Lauriberto e Jenilda estavam 
ansiosos porque desejavam conquistarem os amados. No 
próximo sábado, terá o baile Amor Eterno no Salão Primavera. 
O rapaz e a moça decidiram revelarem as suas verdadeiras 
identidades ao príncipe e princesa encantada, naquele evento. 
Na sexta-feira quando Ivanilda saiu da escola um menino lhe 
entregou um pacote de presente. Ao abri-lo viu um coração de 
chocolate com o cartão. Animada leu a mensagem: Querida no 
próximo dia desejo encontrá-la no baile Amor Eterno. A meia-
noite revelarei a minha verdadeira identidade. Tenho a esperança 
de ter conquistado o seu coração, procuro transmitir o meu amor 
com o belo poema de Luís de Camões:

“Amor é um fogo que arde sem se ver;

É ferida que dói, e não se sente;

É um contentamento descontente;

É dor que desatina sem doer.”

Quando terminaram as aulas, antes de Ronildo entrar no 
carro da mãe, um menino lhe entregou uma caixa de bombons. No 
cartão estava escrito: Amado espero ter conseguido conquistar 
o seu coração. A meia-noite no baile Amor Eterno revelarei a 
minha verdadeira identidade, sonho em sermos felizes juntos. 
Transmitirei os meus sentimentos com a poesia maravilhosa de 
Florbela Espanca:

“Fico a cismar pensativa

Neste mistério encantado...

Diga pra mim: de nós dois

Quem ama e quem é amado?”
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No sábado, Jenilda e Lauriberto estavam animados, foram 
às lojas, compraram roupas e calçados novos. Porque no baile 
revelariam as suas verdadeiras identidades aos amados. Às 
14h30m Narcisa, filha de Luzinete foi visitar a mãe. Os pais da 
moça comovidos fariam um jantar com toda a família devido 
à visita da irmã vinda de outra cidade. Jenilda ajudou a fazer 
alguns serviços domésticos, seus familiares pediram para ela 
não ir ao baile. Nervosa nunca conseguiu negar os pedidos de 
seus parentes. Como aquelas pessoas estavam cansadas foram 
dormir as 23 h.

Jenilda colocou o vestido e o par de sapatos novos e saiu 
de casa escondida. Aflita chamou um táxi de seu telefone celular. 
Enquanto o motorista virava a esquina percebeu que o pneu 
traseiro do lado esquerdo do carro estava furado. Ele estacionou 
o veículo e foi trocar o pneu. A moça ficou desesperada, porque 
naquele momento era 23h47m, aquele homem tentou acalmá-la.

A mãe de Lauriberto foi convidada para jantar na casa da 
vizinha. Contente pediu para os filhos acompanhá-la naquela 
refeição. às 19h40m serviram o jantar, as pessoas conversaram 
animadas. Terminada a refeição as crianças foram brincar na 
varanda. Noel, irmão do rapaz levou um escorregão e caiu 
no chão. Devido ao tombo o menino de onze anos gritava 
desesperado, porque sentia muita dor no fêmur da perna 
esquerda. O senhor Jerônimo o levaria ao hospital. A mãe dele 
ficou nervosa, Lauriberto ajudou a colocar o irmão no carro do 
vizinho. As 21h10m se dirigiram ao hospital.

Demoraram para atender o menino, angustiado ele não 
podia deixar o irmão doente e a mãe aflita no consultório 
médico. As 22h21m o doutor consultou o paciente, precisaram 
fazer Rx da perna e depois engessá-la. Eles saíram do hospital as 
23h30m. Ansioso o rapaz entrou em casa, tomou banho, vestiu 
as roupas novas, por sorte o melhor amigo dele levou-o ao baile.
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Havia muitas pessoas naquele evento. Ivanilda estava 
linda no vestido novo. Romildo ficou charmoso vestindo roupas 
parecidas com as de atores de novelas. A meia-noite esperaram 
ansiosos os seus admiradores secretos, mas ninguém apareceu. 
Após cinco minutos Romildo caminhava no salão. Distraído 
trombou em Ivanilda, chateado pediu desculpas. Sorrindo, ela 
estava procurando o seu admirador secreto. Surpreso o rapaz 
também procurava a sua admiradora secreta. A moça confessou 
admirá-lo há vários meses. Ele agradeceu o elogio da mulher mais 
bela do baile. Emocionados Ivanilda e Romildo se abraçaram e 
beijaram-se.

Surpresos, de longe Jenilda e Lauriberto viram a cena 
amorosa. Desanimada ela nunca conseguiria conquistar aquele 
galã de cinema. Sorrindo, o rapaz jamais impressionaria a bela 
moça rica. Os dois riram, ele a chamou para dançarem uma 
música. Enquanto dançavam Jenilda o elogiou, pois era gentil e 
simpático. Lauriberto a achava bonita e gostava da companhia 
dela. Sorrindo acharam melhor esquecerem as paixões 
impossíveis e terem uma nova aventura amorosa. O casal se 
abraçou e beijou-se.

 
Tania Tonelli

00CTA007

Bibliografia:  (dos poemas citados no texto)
Poemas de Amor de Poeta Conhecidos – Pensador
Os 10 melhores poemas de amor – Revista Bula
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 Loucas Paixões Amorosas
 
Rita, Sueli e Liliam voltaram desanimadas do baile. Duas 

moças tinham 15 anos e a outra 16 anos. Sueli hospedou as 
amigas na casa dela. Quando entraram no quarto comentaram 
que os rapazes não desejam mais  namorarem as mulheres. Rindo 
Rita ouviu alguns homens afirmando que antigamente as moças 
nunca tomavam bebidas alcoólicas. Sueli achava muitos rapazes 
preconceituosos, porque nunca aceitaram a liberdade sexual das 
mulheres. Eles diziam que até a metade do século XX elas se 
casavam virgens. Liliam sorrindo afirmou estarem enganadas, 
no ano de 1968 a sua avó teve uma louca aventura amorosa.

 Zilda morava na cidade Vênus, no sábado junto com 
as amigas Maria e Carmem foram a festa junina na chácara do 
senhor Pedro. O lugar estava animado, as moças começaram a 
paquerar três rapazes. Desejando se divertirem eles foram jogar 
truco (baralho). Maria paquerou José. O rapaz a acompanhou 
até o sítio onde ela morava. Emocionados os dois se beijaram, 
como haviam tomado vinho desejaram se divertir naquela noite. 
Maria o convidou para acompanhá-la até seu quarto. Como já 
era de madrugada seus pais estavam dormindo. Comovidos se 
beijaram, o rapaz começou a tirar a camisa. Ela tirou a blusa e 
se beijaram novamente. A casa era antiga e o colchão enchido 
com palha de milho fez barulho quando se deitaram na cama. 
Ela ficou assustada. Sorrindo, Zé comentou que deveriam se 
arriscar, pois desejavam se divertirem naquela noite. Tomando 
cuidado se beijaram novamente e tiveram momentos íntimos.

 Cornélio elogiou Carmem, ela morava na cidade e estava 
hospedada na casa de sua tia Inês. Comovidos o casal passeou 
no jardim, ela recitou uma poesia ao rapaz. Emocionados se 
abraçaram e beijaram-se. O tio da moça assobiou quando viu a 
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cena amorosa. Envergonhados se dirigiram ao pomar. Devido 
à escuridão quando chegaram embaixo do pé de manga se 
beijaram novamente. Cornélio havia bebido várias doses de 
pinga, assanhado passou a mão na bunda dela. Carmem ficou 
envergonhada, o rapaz comentou que deveriam ter novas 
emoções em suas vidas. Rindo, ela acariciou o peito dele. O casal 
se beijou novamente. Enquanto se acariciavam vagarosamente 
tiraram as roupas. Após ficaram nus tiveram relação sexual.

 Valdir elogiou Zilda e a presenteou com uma rosa 
do jardim. Emocionada o abraçou e se beijaram. Ela estava 
hospedada na chácara do irmão. Ele e a esposa foram no casamento 
de um amigo em outra cidade. O casal estava empolgado, 
pois tomaram várias doses de conhaque. Quando chegaram à 
casa do irmão a moça acariciou a bunda dele. Entusiasmada 
o convidou para entrar naquele imóvel. Os pais dela também 
estavam hospedados naquela residência. Rindo ela comentou 
que se tivessem intimidades não poderiam fazer barulho senão 
acordariam o casal. Ambos se dirigiram ao quarto do irmão dela. 
Animados se beijaram, acariciaram-se e transaram. De repente 
o pai dela bateu à porta do quarto. Bravo, gritou que poderiam 
fazer sexo a vontade, mas deveriam fazer menos barulho. 

Passaram-se vários dias, as moças nunca mais viram os 
rapazes. Elas começaram a sentir enjoos e ânsias de vômitos. 
Após dois meses apesar de disfarçarem estavam grávidas. Os 
pais ficaram furiosos quando souberam que as filhas solteiras 
haviam engravidado. Bravos queriam saber quem eram os pais 
daqueles filhos. Eles dirigiram-se a chácara do senhor Pedro. 
Chateado o homem comentou que o sobrinho José e os amigos 
Cornélio e Valdir não moravam na pequena cidade de Vênus. 
Eles trabalhavam na cidade grande Lua Nova. Nervosos, os 
familiares de Maria, Carmem e Zilda as chamaram de prostitutas, 
expulsaram-nas de suas casas. Chorando pegaram algumas roupas 
e dirigiram-se a cidade. Na rodoviária compraram passagens de 
ônibus com destino a Lua Nova. Depois de viajarem algumas 
horas chegaram na metrópole.
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Amarguradas não sabiam onde moravam os seus príncipes 
encantados. Sem rumo caminharam por três horas na cidade. 
Ao meio-dia sentiram fome, pegaram algumas moedas e foram 
à padaria comprar alguns pães franceses. Após comê-los, 
desesperadas começaram a chorar. Passados 15 minutos uma 
senhora aproximou-se delas porque desejava ajudá-las. Carmem 
contou terem sido enganadas por três rapazes, e como estavam 
grávidas foram expulsas de casa.

Aquela mulher chamava-se Anastácia, convidou-as para 
irem a casa dela. Elas caminharam quatro quarteirões, entraram 
no sobrado da anfitriã. A senhora fez café e as convidou para 
comerem pão, bolo e bolachas. Anastácia afirmou ser dona de 
uma pequena fábrica de costura. Naquele lugar costuravam 
roupas e as vendiam na loja da filha dela. Ela estava precisando 
contratar novos funcionários para trabalharem na firma. 
Animadas às moças precisavam arrumar empregos. 

Anastácia além de oferecer os serviços, hospedaria as 
moças na sua casa. Comovidas agradeceram e abraçaram a 
senhora. Elas dormiram em um pequeno quarto. No dia seguinte 
às 6 h Anastácia as convidou para tomarem o café da manhã. A 
seguir dirigiram-se ao andar superior da casa onde funcionava a 
pequena fábrica com várias máquinas de costura. Trabalhavam 
na empresa mais cinco mulheres.

Sem outra opção Zilda, Carmem e Maria começaram a 
trabalhar naquele serviço. Ás 11h30m pararam durante meia 
hora para o almoço, comeram arroz, feijão, ovo frito e salada 
de alface. Elas trabalhavam 12 h por dia de segunda-feira a 
sábado. No domingo limpavam a casa e lavavam as roupas sujas. 
Depois do almoço, Anastácia mandava descansarem e lhes dava 
algumas notas em dinheiro de valor baixo para comprarem o que 
necessitavam.
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Passaram-se quatro meses, as moças achavam aquele 
emprego cansativo, mas era melhor do que morarem na rua. 
No domingo se dirigiram ao cinema e assistiram a um filme 
romântico. Quando saíram do cinema Zilda viu Valdir de mãos 
dadas com uma moça. Disfarçando as três começaram a segui-
los até chegarem numa mansão. Elas fingiram ser vendedoras, o 
porteiro contou que a filha do patrão Benedita estava noiva de 
Valdir. Zilda elogiou aquele homem e conseguiu o endereço da 
residência do amado.

Após uma semana, no domingo elas foram à casa do Valdir. 
Ansiosa Zilda desejava rever o príncipe encantado. Ela apertou 
a campainha, uma senhora abriu a porta, afirmou ser a mãe do 
rapaz. Contente Zilda contou estar grávida de Valdir, daqui a 
três meses nascerá o seu neto. Irritada a mulher a chamou de 
mentirosa. No próximo sábado, o rapaz se casará com Benedita 
filha do dono da construtora. Nunca permitirá que uma prostituta 
estrague a felicidade do filho dela.

Inconformada Zilda começou a chorar, as amigas 
aconselharam-na a irem embora daquele lugar. Enquanto 
caminhavam na avenida, dois homens falaram os nomes de 
Maria e Carmem. Elas reconheceram José e Cornélio, felizes os 
abraçaram. Os rapazes ficaram emocionados vendo-as grávidas 
porque em breve seriam pais. Desesperada Zilda chorava.

Chateado, Zé contou que no próximo sábado os dois 
se casariam, ele com Setembrina, tia de Benedita, a nova de 
Valdir e de Clementina, a noiva de Cornélio. Carmem e Maria 
ficaram bravas. Cornélio comentou que nunca amaram aquelas 
mulheres, se casariam com elas por serem ricas. Desanimadas 
Zilda, Carmem e Maria lhes desejaram felicidades.

De repente Zé teve uma ideia, como na próxima quinta-
feira seria feriado, os três casais se casariam no civil em um 
restaurante. No dia do feriado ao meio-dia o juiz celebraria no 
restaurante os casamentos de Valdir e Benedita, Zé e Setembrina 
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e Cornélio e Clementina. Então o juiz perguntou se existisse 
algum motivo que impedisse a união dos três casais era para ser 
manifestado naquele momento. Entraram no estabelecimento 
Zilda, Maria e Carmem afirmando estarem grávidas dos três 
noivos.

As noivas bravas chamaram-nas de mentirosas. Valdir, 
Zé e Cornélio confirmaram serem os pais dos filhos daquelas 
mulheres grávidas. Irritado o dono da construtora os despediu do 
serviço e mandou saírem do restaurante. Quando saíram daquele 
estabelecimento os rapazes riram por não terem se casado contra 
a vontade. Contentes desejavam  casarem com as mulheres 
amadas e seriam presenteados com os filhos. Emocionados 
Zilda e Valdir, Maria e José, Carmem e Cornélio se abraçaram e 
beijaram-se. 

Tania Toelli
00CTA008
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A história do menino Juca

Juca era um menino pobre, morava numa vila bem longe da 
civilização. O sonho desse menino era maior que a Lua, quando 
surgia na imensidão que ele avistava do seu pequeno barraco 
onde vivia com a sua mãe. Juca não frequentava a escola, mas 
aprendia a ler com a filha de uma vizinha, que tinha o maior 
carinho em ajudar aquele menino sonhador.

Juca sempre acompanhava a mãe, quando descia para 
a cidadezinha lavar roupa em algumas casas. No caminho 
todo papel que encontrava o menino levava para casa e ficava 
gaguejando as letrinhas e copiando na sua maneira torta de 
entender. O tempo passava o menino crescia, um dia acordou 
falando com a mãe que recebeu a visita de uma menina fada que 
lhe dizia:

- Logo acontecerá algo muito bom no seu pequeno mundo, 
você vai sair daqui e ganhar a imensidão como passarinho em 
busca dos seus sonhos.

A mãe sorrindo disse: - Filho, hoje é o seu aniversário, 
pare de ficar imaginando coisas nessa sua mente sonhadora. Eu 
tenho um presentinho para você, não é novo, mas sei que vai 
amar tanto quanto se fosse novinho em folha, encontrei quando 
voltava ontem para casa. A mãe entregou-lhe, abraçando o seu 
menino sonhador.

O menino olhou para a mãe quando ela estendeu um 
livrinho todo ilustrado, mesmo amassado era o presente mais 
lindo desse mundo. Exclamou o menino  com os olhinhos 
brilhando como vaga-lumes acesos: Obrigada, mãe! E correu 
para o seu quarto abraçando seu livro.
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Durante o dia, nem podem imaginar, - O menino não 
largou o seu presente, lia, relia cada página com medo que a 
historinha chegasse ao fim, degustava devagarinho como se 
saboreasse o mais delicioso dos doces que só via nas vitrines da 
cidade, quando passava nas ruas.

Juca se afastou dos amigos, não vivia mais perambulando 
pelas ruas da vila sem ter o que fazer, agora tinha seu melhor 
amigo, com seu livrinho viajava em lugares lindos, falava com 
os personagens como se pudessem lhe ouvir, as respostas ele 
mesmo dava, como se fosse um dos personagens que faziam a 
historinha.

A noite dormia com o livro embaixo do travesseiro e 
sonhava que fazia parte daquela historinha. A imaginação do 
menino voava tanto que até criava um final diferente. Imaginava 
como seria se ele fosse o cavalheiro andante da história, em seu 
cavalo de pelos negros e crinas esvoaçantes sairia cavalgando 
pela floresta, na captura da linda menina de cabelos de cenoura 
que andava desaparecida. E assim adormecia criando uma nova 
historinha em sua imaginação sonhadora.

De tanto ler o livro, de trás para frente de frase em frase ele 
já sabia descrever cada detalhe que acontecia. Um dia sozinho em 
casa, resolveu inventar uma outra historinha sem sair do enredo 
daquela, e começou a rabiscar palavras, trocava frases, mudava 
os personagens, o lugar onde tudo aconteceu. Agora a sua 
historinha estava ficando do jeito que sonhava, tudo aconteceu 
ali mesmo na vila, claro que ele seria o personagem principal e a 
menina que tão carinhosamente lhe ajudava a conhecer as letras 
seria, sem dúvida, a heroína da sua nova historinha.

E assim continuava Juca, sentava no alto do morro e 
deixava a imaginação voar, observando aquele cenário com 
olhos de menino sonhador.
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Sempre que chegava ao fim da página do caderninho que 
a menina havia lhe dado, se perguntava: Tem tantas pessoas que 
quero colocar na minha historinha, como vai caber tanta gente e, 
ainda os animais que gosto numa historinha...

O menino não desistia e outros personagens surgiam na 
sua cabecinha sonhadora, - Preciso mudar os nomes, ora, nem 
pensei nisso. – Que nome eu darei ao meu cachorro, meu gato e 
os cachorros da vila que ficam perambulando por aqui. Melhor 
eu seguir escrevendo e dando os verdadeiros nomes, quem 
sabe se os sonhos podem me responder a tantas perguntas. Juca 
pensativo continuava.

O caderninho era o único papel que tinha para escrever 
a sua historinha e estava na última folha, já todo amassado de 
tanto carregar embaixo do braço de casa para o morro, onde 
sentava para buscar a sua inspiração. O lápis, de tanto apontar 
só restava um toquinho, menos que o seu dedo mindinho. Triste 
pensou: - Como vou continuar a escrever? Papel acabou, lápis 
não dá mais para segurar... Eu preciso arranjar outro caderninho 
e um lápis maior, mesmo usado vai servir.

Sem solução, o menino saiu pelas ruas perto da escola 
pegando folhas e pedaços de papel amassados que encontrasse 
no lixo. A noite ficou lendo e relendo a sua historinha, retocava 
algumas palavras, mudava um nome remendava frases. 
Quando por fim o lápis chegou ao finalzinho, ele chorou muito 
e adormeceu. Na manhã seguinte iria até a casa da menina e, 
pediria que lhe arranjasse alguns tocos de lápis que não servia 
mais para ela usar, e assim seguiu, quando a menina abriu a porta 
ele foi falando do seu projeto e do que estava lhe deixando triste, 
a falta de lápis e papel para continuar.

Penalizada com o que o menino relatou ela entrou e voltou 
com um saquinho entregando-lhe.
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O menino nem ao menos olhou o que estaria ali dentro, 
voltou para casa pulando nos calcanhares, parecia um foguete, 
sem ao menos dar tempo da menina dizer alguma coisa. Subiu 
até o morro onde sentou-se, ao abrir o saquinho esbugalhou os 
olhos diante do que viu, um caderninho novo, lápis e canetas, 
tinha mais de dez contando os dois.

Já com papel e lápis correu para casa fechou-se em seu 
quartinho e cuidou de retocar as letras. Empolgado passava 
página por página, lia e relia até ver o Sol despontando por 
detrás dos tufos de plantas, que cresciam atrás da sua casinha.

Enfim, de tão cansado adormeceu por cima do caderninho 
todo rabiscado, que estava aconchegado entre os seus braços e o 
travesseiro do menino sonhador.

Os dias seguiam, os amigos cobravam a sua ausência 
no campinho, onde nas tardezinhas jogavam bola. Juca já não 
ligava para as suas bolinhas de gude nem dos carrinhos de lata, 
que ele mesmo fazia usando materiais encontrados no lixo e a 
sua imaginação. O menino só queria ficar sozinho para continuar 
reescrevendo aquela historinha.

De tanto os amigos cobrarem, Juca resolveu ir jogar bola. 
Quando voltou foi correndo até o seu quarto, seus olhinhos se 
encheram de lágrimas, pois não encontrou o seu caderninho no 
lugar secreto, onde ficava o seu melhor tesouro, a sua historinha. 
Remexeu todo o quarto, virou e revirou até encontrar, embaixo 
da cama no meio de sapatos e seus carrinhos de lata, onde ele 
os guardava, pois a casa era muito pequena e não tinha lugar 
para seus brinquedos. Entre soluços de medo e de alegria, 
pegou o caderninho e folheava de página a página, as letrinhas 
umedeceram-se, borrando-se com gotas salgadas das lágrimas 
caindo dos olhos do menino.
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 Quanto mais via as letras borradas mais o menino chorava 
e, nem percebia,  que se não retirasse os olhos do caderno as 
letras se apagariam totalmente. Com cuidado colocou o caderno 
sobre a cama onde raios de Sol filtravam pela janelinha baixa, 
com certeza, o calor secaria as lágrimas e as letras voltariam.- 
Pensava o menino entre soluços e esperança...

Algumas se apagaram, eram escritas a lápis e não 
voltariam. Desesperado correu até o morro, precisava ler para 
encontrar palavras que se encaixassem nas frases apagadas 
ou sua historinha ficaria capenga. Não poderia faltar nada, 
na sua historinha tinha que ter o dia se levantando, o Sol se 
espreguiçando para secar o sereno das asas das borboletas, as 
formigas começando a sua luta, logo de manhãzinha. As horas 
se espichando,  enquanto os homens saiam para a luta e as 
mulheres descendo e subindo as ruas, com trouxas de roupa 
para lavar. Crianças brincando de soltar pipa no alto do morro, 
cachorros que dormiam preguiçosos na sombra das casinhas, a 
Lua bisbilhotando o Sol que demorava para anunciar sua saída. 
O entardecer, o canto dos passarinhos em busca de agasalho, o 
sabiá e o colibri fazendo a festa na laranjeira, e os gatos que só 
dormiam e miavam querendo comer.

As cigarras que cantavam trazendo aquela sinfonia 
ensurdecedora ao pé do ouvido. Mas como colocar som em 
minha historinha? – Pensava o menino sonhador.

Juca continuava em seu silêncio observando novos 
personagens e onde colocaria todos, sua historinha só seria 
perfeita se não faltasse ninguém da vila...

Aquela noite o menino teve mais um sonho, um atrevido 
passarinho dizia ao seu ouvido: 

- Você precisa terminar a sua historinha dando vida a cada 
personagem, mas antes, precisa ir à escola, aprender a ler e 
escrever corretamente. Lembre-se que o saber é que traz vida.
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Juca acordou com um sentimento de vazio dentro dele, 
lembrou-se do aviso do passarinho. Tinha que ir para a escola 
e foi o assunto do dia, queria ir para a escola aprender a ler e 
escrever bem, para assim terminar a sua historinha dando vida 
aos personagens.

No dia seguinte estava Juca matriculado na escolinha 
municipal da cidadezinha. Todas as tardes descia o morro com 
livros e cadernos dentro de um saquinho, costurado pela sua mãe. 
À tardinha voltando para casa, parou junto da lagoa, precisava 
escrever sobre os sapos, os peixes e as rãs, os grilos que tanto 
atrapalhavam o sono. Até os pernilongos, com seus zumbidos 
agudos ao pé do ouvido, para em seguida sugar o sangue das 
suas canelinhas finas, se era uma historinha tinha que falar deles 
também.

A noite, já em sua cama ele ficava gaguejando com as 
palavras, discordando com as ideias que matutavam em sua 
mente. Assim que adormeceu mergulhou nos sonhos, assim que 
acordou vasculhou a sua imaginação em busca de novas ideias 
para a sua historinha.

Um dia eu termino e ficarei feliz em escrever: Fim... 

Irá Rodrigues
00CTA009
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Rio 450

São quatrocentos e cinquenta anos
 Do Rio de Janeiro

Como eterno menino
Solteiro

“Dando mole” pra gente
Sempre festeiro

Oferecendo “Pão de Açúcar”
Mergulhado em doce mar

Samba
De fevereiro a fevereiro

Ardente sol
”Maraca” da multidão

“Quinta”
Do “amasso”

Boa vista no mengão!
O “Redentor”
Embelezando

Rio ainda cantando
A “Bossa Nova”

De “Vinicius” com “Tom”

Num céu que não finda
Rio se apresenta em luar

“Vista Chinesa”
Vendo a mulher carioca 

A poesia desnudar
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Molhadinha
De suor...

Expondo sua beleza
Cheirosa , formosa
 “Out” e “Indoor”
A “Princesinha”

Sonho que seja minha!

O chope é gelado
O carioca é “Forte”
Em arte e cultura
Sua vida é quente

Rio 

É Rio de gente
De andar acelerado

Com tempo marcado
Para sempre feliz

Rio do meu Rio
Pelo mundo
Admirado

Por Sebastião
Abençoado
Pequenino... 

Mas que não cabe...
Nem em milhões de corações.

Carlos Poeta
Carlos Alberto Carneiro Souza

00CTA012



65

O que dizer de Nós?

Podem até tentar mas, não conseguirão nos barrar.
Muitos diziam: vocês não podem, não conseguem,

Não é para vocês.
Não, não, não por séculos e milênios 

Ouvindo esta pequena e castradora palavra.
No entanto, aqui estamos!

Espelhadas no conto do “Bambu Chinês”,
Podemos até envergar, mas quebrar, jamais!

Tal qual o “Bambu Chinês”, 
Fortificamos as nossas raízes.

Iremos sim, sobreviver ao mais rigoroso dos invernos, 
O qual, não falhará em se tornar primavera.

Palavras não mudam comportamento.
Comportamento modifica comportamento.

Empoderadas de suas atitudes
Revolucionamos, não apenas comportamento social

Ao nosso redor e sim os olhares.
Olhares, hoje de respeito e admiração.

Cláudia Batista de Camargo
00CTA013
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A Vida é Bela

A Vida é Bela
Sim, bela é a vida!

Tropeços, arranhões, cicatrizes e escoriações
Esses fazem parte da vida.

Mas mesmo assim ela é bela!
Muitos, num primeiro tropeço

Desistentes “dela”, que é tão bela!
Dias melhores virão,

E poderão com certeza,
Apagar as marcas deixadas,

Nessa curta caminhada.
Ela é efêmera...

Não nos será dado outra,
Ela é minha, ela é sua...

Mulheres cuidem bem dela,
“Vida que é tão bela”!

Rosana Alarcão Teodoro
00CTA014
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Amanhecer

O amanhecer de todos os dias,
Tráz esperança e poesia,

Para as mulheres que dirigem com maestria,
A rotina do dia a dia,

Seja com criatividade,
Seja com sabedoria,

E porque não dizer, com muita ousadia,
Corre daqui, corre de lá,

E não percebe mais um dia passar...
Ele já se foi, e ela agradece com um louvor,

Por mais um dia de sonho e poesia,
E espera por outro amanhecer,
Que traga para junto de seu ser,

A esperança de viver mais um dia.

Rosana Alarcão Teodoro
00CTA015
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Mulher Empoderada

Não precisa se aceitar,
Ela mesmo se intitula,

Reconhece sua competência
E também os seus defeitos!

Uma mulher empoderada não precisa de receita,
É aquela que batalha,

Se esforça e luta e se sente satisfeita.
Não é tarefa fácil.

Muitos ainda a rejeitam,
Não conseguem se impor,

É mais fácil pontuar defeitos
Uma mulher empoderada,
É forte, corajosa e viril.

Vê cores em dias nublados
E um céu limpo feito anil!

Sua inteligência basta!
Muitas tentam não aceitar.

Será ainda pela velha história?
Ou por medo de onde ela possa chegar?

Daniela Aparecida Rosa da Silva
00CTA016
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Mea  Culpa
 
   Cara Miu-Miu,
 Não sei se alguma vez chegarás a ler esta carta, ou 

mesmo se ela chegará às tuas mãos. Se calhar não, dado que 
vocês, os Medos, parecem estar muito ocupados a andar por este 
mundo, para prestarem atenção a cartas dirigidas a destinatários 
de moradas fora do normal e na maior parte das vezes incertas; 
no teu caso, não tenho nenhuma ideia de onde te abrigas, quando 
não te pretendes alimentar. Não sei qual será a tua reação se 
porventura leres o que te escrevo. E talvez seja melhor eu não 
saber.

 Eu podia ir a tua procura. Afinal, durante anos tenho 
pesquisado sobre ti. Na Internet, através de livros sobre 
Medos, publicados há uns anos. Cheguei mesmo a contactar 
pessoalmente quem se cruzou contigo, na maior parte dos quais, 
com marcas e lembranças ainda doridas de um encontro que lhes 
foi prejudicial… Sei bem os teus hábitos, o teu comportamento, 
os teus vícios. Posso dizer, com toda a confiança, que sei tudo 
acerca de ti, para além das pesquisas que fiz. Podia ir então ao 
teu encontro, fazer mais do que testemunhar a tua aparição, mas, 
além de não saber ao certo onde aparecerás ao longo da área 
onde foste designada, estou demasiado ocupado para estar frente 
a frente contigo.

 Sabes, demasiado ocupado é o que sempre estive desde 
muito novo. Os primeiros anos de vida deram-me razões para 
isso: nasci num agregado familiar pobre, filho de um casal que 
saiu da sua aldeia para tentar ter uma vida melhor para a família 
que queria formar, numa grande área urbana.  O mais novo de 
cinco filhos, todos homens, que nasceram e cresceram num 
bairro onde a pobreza e as tentações de uma vida à margem da 
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lei, ilusoriamente fácil, mas reveladoramente perigosa e muitas 
vezes curta, andavam lado a lado. Muito trabalharam os nossos 
pais – o nosso pai como servente de pedreiro, a nossa mãe como 
empregada de limpeza –, ao saírem de casa antes do amanhecer 
e chegarem após o anoitecer, para que nada nos faltasse no 
que fosse realmente essencial a nível material: alimentação, 
educação formal, etc. E nunca se descuraram em dar-nos amor, 
além de educação informal – honestidade e trabalho esforçado 
é o que sempre nos incutiram, o que foi muito importante num 
sítio onde o crime aliciava muitos dos que cresceram ao nosso 
lado. Mesmo assim, foram tempos muito difíceis: a comida era 
apenas a que nos saciava a fome; poucos brinquedos tínhamos; 
água, gás e eletricidade eram racionados para que não fossem 
cortados; os meus irmãos deixaram a escola assim que acabaram 
o ensino obrigatório daquele tempo – os nossos pais fizeram 
sempre questão que ao menos fizéssemos isso – para trabalharem 
no que arranjassem e assim ajudarem a sustentar a casa. E eu 
sempre reparei nisso, e não gostava do que era a minha vida, 
porque sabia bem que havia quem vivesse muito melhor. Por que 
é que muitas famílias podiam ter o que queriam, e a minha só 
tinha complicações e restrições? Por que é que muitas crianças 
tinham aquela bicicleta que eu tanto queria, mas não podia tê-
la? Por que é que viviam em sítios decentes e passavam férias 
em sítios fixes, enquanto nós estávamos sempre no buraco que 
aquele lugar sempre foi!? Tudo isso foram motivos pelos quais 
resolvi lutar para sair dali e ter uma vida mais digna, em que 
nada me faltasse. Contei então aos meus pais e aos meus irmãos 
o que desejava fazer, e pedi-lhes que me deixassem continuar 
os estudos ao mesmo tempo que trabalhava no que pudesse, 
não só para ajudar nas contas familiares, como também para 
amealhar o meu dinheiro para o futuro. Eles sempre apoiaram 
entusiasticamente o rumo que tencionava dar à minha vida e 
ajudaram-me como puderam, e eu retribuí com o meu esforço 
e a minha dedicação. E assim, eis-me ocupado desde então a 
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trabalhar incansavelmente, assim como vocês Medos, estão 
ocupados a se alimentarem de diversas formas ao interagirem 
com pessoas e/ou animais de maneira idêntica daquilo que 
sempre vos deu mais prazer fazer. Mas enquanto vocês têm de 
se alimentar para andarem neste mundo, após uma entidade não-
natural vos formar – um assunto que vocês não querem tocar –, 
eu sempre trabalhei para ter o melhor. Mais e melhor.

 Consegui chegar à universidade, onde tirei a licenciatura 
em Gestão, uma área que sempre me interessou, pois eu desejava 
gerir um negócio da minha conta. Infelizmente, os meus pais 
não chegaram a ver a concretização da minha etapa académica: 
o meu pai partiu deste mundo após sofrer imenso com uma 
doença prolongada um ano antes de me licenciar; a minha mãe, 
bastante desolada, definhou até seguir para junto do marido uns 
meses depois. Ainda hoje, sinto muitas saudades deles, sinto-me 
muito grato pelos imensos sacrifícios que fizeram por mim e 
pelos meus irmãos, e estou muito triste por eles não assistirem de 
perto o seu filho mais novo a formar-se, fruto desses sacrifícios. 
Certamente ficariam com um sentimento de que valeu a pena 
todo o esforço despendido, e creio que, onde quer que estejam, 
têm muito orgulho em ter um filho licenciado. Mas temo que 
pelo menos também ficariam muito desiludidos com o rumo 
que dei à minha vida. Para já, eram eles o fator de união entre 
os filhos, e gostavam de os ver juntos; assim que me licenciei, 
cada um de nós seguiu a sua vida – eu fiquei na minha cidade 
natal, e os meus irmãos, também satisfeitos por já não depender 
deles, partiram para outras paragens, com os dois mais velhos 
a emigrarem. Nunca mais os vi desde então, e nem sei o que é 
feito deles – verdade seja dita, nunca houve interesse da minha 
parte em saber. Mas desejo-lhes tudo de bom por onde quer que 
se encontrem, e também agradeço muito a ajuda que me deram.
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 Mas se um agregado familiar deixou de existir, outro se 
formou. Enquanto estudei nem para namoricos liguei, não tinha 
tempo sequer para isso; mas senti por fim que precisava de alguém 
a meu lado com quem me pudesse relacionar intimamente e que 
me apoiasse a nível caseiro na próxima etapa da minha vida. No 
final do curso comecei a namorar a Anabela, a colega de turma 
com quem me dava melhor, porque era quem mais partilhava 
a mesma ambição que eu – lutar para sair do meio onde se 
encontrava e ter a vida que quisesse. Mas, ao contrário de mim, 
ela não queria fugir a uma vida de pobreza: não precisava, pois 
era de classe média-alta, filha de pai engenheiro civil e de mãe 
médica, diretora de um centro hospitalar. Ela queria fugir das 
imposições sociais que a família lhe impunha: ser a melhor de 
todos em tudo, estar muito bem na vida, ser, no fundo, a menina 
perfeitinha a nível social e profissional. Tudo isso a oprimia até 
ao fundo do seu âmago, com consequências nefastas não só para 
ela. Eu fui a luz, no fundo de um túnel muito escuro em que a sua 
vida se encontrava, alguém com quem ela pudesse trilhar o seu 
próprio caminho, sem ninguém a insistir como e por onde seguir. 
Começamos então a preparar uma vida a dois. Compramos, após 
o curso, uma casa num bairro tranquilo, diferente de onde cada 
um vinha; embora a Anabela também colaborasse com algum 
dinheiro dado pelos pais, a maior parte do pagamento foi feito 
através do que ainda tinha daquilo que acumulei ao longo dos 
anos e da venda da casa onde cresci – finalmente saía daquele 
buraco! Passado um ano casamos. Entretanto, fundamos o 
Grupo Escalada, uma empresa de otimização de receita de 
hotéis: melhorávamos a tomada de decisões e o plano financeiro 
dos nossos clientes. A nossa empresa crescia bem, os hotéis 
recorriam cada vez mais aos nossos serviços, considerados 
inovadores para a época; com isso, ganhávamos muito dinheiro, 
e eu começava a desfrutar dele – tinha a casa que sempre desejei, 
o carro que ambicionei, as férias aos sítios que queria ir... Tudo 
me corria bem.
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 Desculpe enganar-te – nem tudo correu bem! Lembra-
te de eu mencionar acima que as pressões familiares tinham 
consequências nefastas para a Anabela e para os outros? Pois bem, 
ela desenvolveu problemas psiquiátricos. Penso que os fatores 
hereditários também são uma explicação para o caso: a minha 
sogra sofria de depressão, tomava antidepressivos… E suicidou-
se com uma overdose deles, pouco depois de nos casarmos. 
Na nota de suicídio escreveu que, como via a filha a afastar-se 
dela, não lhe valia a pena mais viver. A Anabela já apresentava 
antes, sinais de uma melancolia depressiva, mas a partir daí foi o 
descalabro: com um sentimento de culpa pela morte da mãe que 
tanto amava e queria ver feliz, mesmo que esta a pressionasse 
com o intuito de querer-lhe o melhor, começou a ter ataques de 
loucura – discutia aos berros insultuosos com os outros por tudo 
e por nada, chorava e ria compulsivamente, atirava coisas, dizia 
que se ia matar. A certa altura, preocupado, decidi que o melhor 
era ela afastar-se da empresa para descansar em casa, tentar 
recompor-se, enquanto eu ganhava o nosso dinheiro. E sabes 
o que acabei por fazer? Um grande erro! Achando que devia 
ganhar o máximo de dinheiro possível para nós os dois, resolvi 
dedicar-me totalmente ao trabalho e deixei a minha esposa de 
lado. Passei a estar casado com o Grupo Escalada. Eu mal estava 
em casa; aliás, havia dias em que não estava lá, estava longe com 
clientes meus – a empresa começava a tê-los em todo o país e 
até fora dele. E a Anabela a sofrer. E eu afinal preocupado com a 
empresa, gerida só por mim a partir daí, e não com ela. Até que, 
numa noite, com os olhos raiados de uma raiva louca, encostou-
me uma faca à garganta e pediu-me um filho. Eu, como ainda 
a amava no fundo, anuí: caí em mim ao ver que a Anabela se 
sentia completamente só, e resolvi desculpar-me passando mais 
tempo com ela; além disso, sentia um chamamento em aumentar 
a família. E assim, no ano seguinte nasceu a Sílvia. A minha 
filha. 
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 Foi um momento de enorme alegria para mim. Estava 
orgulhoso de ser pai. Decidi então trabalhar mais para sustentar 
a minha esposa, que ainda não voltava ao trabalho, e o fruto do 
nosso amor reflorescente após tempos de turbulência conjugal. 
E aí voltei a cometer o mesmo erro! Voltei a estar casado com o 
trabalho. E o pior é que, além de não aprender, ainda piorei as 
coisas. Infelizmente, a Anabela voltou a sofrer com isso. Mas 
quem mais sofreu foi a Sílvia, sem dúvida. Simplesmente não a 
vi crescer.

 Tal como os meus pais, saía de casa antes do nascer do 
Sol e só lá voltava à noite – isto quando não passava dias fora 
em trabalho –; mas, ao contrário deles, nunca guardei um tempo 
para a minha filha. Várias vezes voltava a casa bem depois do 
jantar, demasiado cansado. E, mesmo assim, quando lá estava, só 
pensava em trabalho, em continuar a arranjar mais clientes para 
a empresa. Até a dormir a minha mente estava profissionalmente 
ocupada. A Sílvia bem me tentava chamar. «Pai, vem brincar 
comigo.» «Pai, leva-me ao parque?» «Pai, dói-me a barriga.» 
E eu nunca a ouvia. «Agora não, deixa-me descansar.» «Não, 
que estou a planear uma reunião para amanhã, vai ter com a tua 
mãe.» Às vezes, comprava-lhe brinquedos, quer pedisse ou não, 
pois pensava que isso a fazia feliz. Mas não vi que, no fundo, era 
uma menina muito triste e sozinha. Não vi sequer certas marcas 
que tinha na pele. Sentindo-se mais abandonada que antes, 
a Anabela piorava a nível mental: quando eu estava em casa, 
discutíamos violentamente – ela acusava-me de já não a amar, 
eu dizia que não,  ela não percebia que estava a trabalhar para 
nós os três –; quando não estava, descontava a raiva na filha, por 
coisas erradas reais ou imaginárias que fizesse.

 E assim a Sílvia foi crescendo muito infeliz, uma menina 
muito insegura. Era inteligente, das melhores alunas da sua 
turma, mas não fazia amigos na pré-escola e na escola. Era 
tímida, falava pouco com os outros. Os professores nas reuniões 
de pais contavam-me que estava sempre sozinha no recreio, não 



75

se dava com ninguém. Mas eu não via problema nenhum nisso – 
afinal, a minha filha só tinha boas notas, era bem-comportada e 
tinha tudo em casa, pensava eu. Até que chegou à adolescência, 
quando dois acontecimentos lhe deram uma clara ideia do que 
podia fazer.

 Deixei de reconhecer e de amar a mulher com quem 
casei, cada vez mais psicótica e desligada da realidade devido 
à medicação que tomava – a Anabela já não passava de uma 
zombie completamente desleixada com surtos de loucura que 
mal saía de casa. Então apareceu no Grupo Escalada uma 
estagiária… Especial: além de ser a melhor aluna do curso 
de Gestão, também tinha uma enorme escola em atrair o sexo 
oposto – andava sempre bem cuidada, sensualmente simpática 
e agradavelmente arranjada da maneira que muitos homens 
adoram. A Sílvia conheceu-a, pois muitas vezes levava-a no 
carro quando vinha buscar a minha filha à escola, que reparou 
bem na «escola» da estagiária. «Esta é uma colega minha, 
vamos a seguir para uma reunião de trabalho», mentia-lhe. «Mas 
não contes à mãe, está bem?» Mas quem é inteligente na escola 
também costuma sê-lo noutros aspetos: a Sílvia apercebeu logo 
que tinha um caso extraconjugal.

 Entretanto, no Ensino Básico de 3º Ciclo a minha filha 
teve colegas um pouco mais velhas, não muito interessadas 
em estudar, mas com a mesma «escola» da estagiária: deixar 
os rapazes de beicinho caído por elas e tê-los na mão eram a 
sua especialidade. Não se tornou amiga delas – em parte por 
causa da sua timidez, mas principalmente pelo desdém que 
elas tinham à «menina tontinha e sem graça» –, mas tudo o 
que viu fez com que tivesse uma mudança radical de atitude. 
 Se a amante do pai e aquelas colegas de turma estavam 
sempre deslumbrantes e tinham toda a atenção que queriam, 
porque não fazia o mesmo?! E assim, vídeos de YouTube sobre 
acessórios de beleza, publicações sobre moda juvenil e outras 
coisas do gênero passaram a ser os guias de orientação da sua 
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vida. Tudo para chamar a atenção dos outros. E isso resultou… 
A curto prazo: conseguiu que muitos na escola, principalmente 
rapazes, se aproximassem dela, só que não foi por muito tempo 
– depressa descobriam que não passava de uma concha vazia de 
carisma, que não cativava ninguém. Mas não lhe importava o 
que os colegas pensavam dela; só queria que em casa lhe dessem 
atenção, era para isso que procedia assim. Porém, infelizmente, 
continuou tudo na mesma. Ainda era um boneco invisível aos 
olhos dos pais. Para mim, aquilo não passava de uma típica 
fase adolescente – mudava o corpo, mudava o comportamento. 
Comportamento esse que não me preocupava: continuava a ser 
a menina calminha que tirava boas notas.

 Entretanto, a Anabela, mesmo tendo problemas mentais, 
desconfiou que eu tinha um caso com outra mulher, desconfiança 
que confirmou um dia quando me apanhou a sair da casa da ex-
estagiária, já efetivamente contratada pelo Grupo Escalada, após 
ter-me seguido à socapa durante um tempo. Ela confrontou-me, 
e tivemos uma violenta discussão no meio da rua. Acusou-me 
de já não a amar, e eu resolvi provar que não era verdade. Voltei 
então novamente para junto dela. E dessa «prova de amor» 
nasceu não muito tempo depois o meu segundo filho, o Duarte.

 Infelizmente, assim que ele nasceu, voltei para os braços 
do trabalho – e também dos da amante. Em minha casa estava 
uma mulher destroçada e sem condições psicológicas para 
cuidar de uma adolescente com 15 anos acabados de fazer, que 
continuava a sofrer muito, e de um recém-nascido, que sem 
dúvida sofreria também da mesma maneira.

 E então, chegou aquele dia. Um dia que não devia ter 
havido, mas que nada foi feito para o evitar. Foi à noite, e, como 
já era hábito todas as noites após chegar do trabalho ou da casa da 
minha amante, eu e a Anabela discutimos violentamente, quase 
ao ponto da agressão. A Sílvia costumava ser uma espectadora 
resignada daquele triste espetáculo, mas naquela noite não foi. 
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Pôs a timidez de lado e corajosamente confrontou-nos. Disse-
nos que éramos uns egoístas, que não pensávamos nos filhos, 
que estava farta de não  ligarmos. Mas enquanto a minha esposa 
ficou muda de choque pelo que ouviu da filha, eu, severamente 
enervado, gritei-lhe: «Estás parvas?!? Mas alguém te pediu 
opinião?!? Não te metas, sai, mas é daqui!!!» Foi o pior erro 
da minha vida!! Nunca devia ter feito aquilo!! Continuamos a 
discussão; nenhum de nós reparou que a Sílvia tinha saído de 
casa. E então ouvi aqueles sons. Uma sucessão de sons que 
nunca me sairá da memória. Primeiro uma travagem brusca; em 
seguida um embate seco; e gritos de desespero de um homem 
pouco depois: «Que desgraça!!! O que é que eu fiz?!?» Eu e a 
Anabela corremos imediatamente para a rua. «Sílvia!!!» E então 
vi o que temia: a nossa filha tinha sido atropelada por um carro, e 
estava inanimada no asfalto, toda ensanguentada. Peguei nela e 
a chamamos, desesperados. Ela entreabriu os olhos, ainda cheios 
de lágrimas, e da sua boca saiu um fio de voz. «Pai, mãe, eu só 
queria ser amada…» Foi a última coisa que falou na vida. A 
emergência médica foi chamada pelo condutor que a atropelou 
(por não ter fugido às responsabilidades, pelo qual agradeço-lhe, 
e por a Sílvia ter atravessado à sua frente a correr fora de uma 
passadeira é que foi absolvido no tribunal mais tarde, o que até 
acho justo; mas creio que isso o marcou para o resto da vida), 
mas já não havia nada a fazer quando chegou. A Sílvia morreu 
ali, nos meus braços.

 Já passaram 10 anos. Desde então a minha vida deu uma 
volta de 360º – para pior. Nunca mais fui o mesmo. Desgracei 
a minha vida, a da minha esposa, a dos meus filhos. Nunca 
deixarei de me sentir culpado pela morte da minha filha. Estou 
profundamente arrependido de não lhe ter dado o amor, o 
carinho, a atenção que precisava. Se pudesse voltar  atrás, para 
remediar a porcaria que fiz, não hesitaria em fazê-lo. Mas como 
não é possível, será um fardo que carregarei até ao fim da minha 
vida.
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 Acho que agora já sabes porque te escrevo esta carta. 
Creio que já viste que não se trata de uma carta qualquer, escrita 
em tom de desabafo. Porque é que escreveria a contar a minha 
maldita vida a algo que me é um estranho?! Só que te escrevo 
porque não és estranha para mim. Eu sei quem tu és, ou melhor, 
quem tu foste, Miu-Miu. Vocês os Medos, foram pessoas que já 
morreram, mas que voltaram a este mundo com outro aspeto. E 
o teu aspeto é o de uma criança. Uma criança a pedir atenção. 
Porque continuas, no fundo, a ser essa criança que sempre foste, 
mesmo quando eras adolescente. Quando eras a Sílvia.

 Sim, eu sei que és a minha filha! A obsessão que 
desenvolveste em vida, aquilo que acabou por ser a tua atividade 
preferida, era te vestires de maneira a que te achassem adorável, 
chamares a atenção através da forma como te arranjavas. E é 
isso que continuas a fazer após  teres te transformado numa 
Medo – afinal, não é à toa que és designada como a Bichinha 
Super-Fofinha. Só que hoje, atrais a atenção das pessoas com o 
teu charme para que baixem a guarda e sejam assim brutalmente 
arranhadas e mordidas por ti, causando-lhes a dor física de que te 
alimentas, principalmente – como se fosse um gesto da possível 
revolta que sentes. Talvez o seja. Mas quando eras viva fazias 
isso só para que reparassem em ti, principalmente eu e a tua mãe. 
Era a tua maneira de dizeres «Olhem para mim, eu estou aqui.» 
Querias muito que realmente te amássemos. O que, infelizmente, 
não aconteceu. Morreste sem que eu te pedisse desculpa. É por 
isso que te escrevo.

 Desculpa, eu menti. Não estou demasiado ocupado para 
ir ao teu encontro. A verdade é que não tenho coragem de te 
pedir desculpa pessoalmente, como Medo que és agora, por te 
ter feito sofrer quando eras viva, quando eras uma pessoa como 
eu, quando eras sangue do meu sangue.

 Desculpa, não fui o pai que tu querias e precisavas.
 Desculpa, Miu-Miu. Desculpa, filha.
 Desculpa…
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 O autor da carta não conseguiu escrever mais – as emoções 
amargas arderam-lhe o coração e as lágrimas embaciaram-lhe os 
olhos. A carta foi então metida num envelope onde foi escrito 
«Miu-Miu» em letras grandes, que foi colado numa tarde à altura 
do joelho na parede de uma rua muito escura onde a Bichinha 
Super-Fofinha tem sido frequentemente relatada. Não se sabe o 
destino que teve a carta.

 A morte da Sílvia ditou o fim do casamento dos seus pais. 
Querendo esquecer completamente o passado, o autor casou-se 
pouco depois com a amante e foi viver na casa dela, mas não 
estiveram muito tempo juntos: divorciaram-se, ele teve de sair 
de casa, e a sua 2º ex-mulher ainda ficou com o Grupo Escalada, 
despedindo-o em seguida. Enorme ironia do destino, voltou a 
viver na casa onde cresceu, desta vez pagando uma renda – o 
senhorio é aquele que a comprou. Atualmente desempregado, 
corre o risco de ir para o olho da rua em breve, se não arranjar 
dinheiro para pagar a renda há muito em atraso.

 A saúde mental da Anabela bateu completamente no 
fundo com a morte da filha. Após várias tentativas de suicídio, 
foi internada num hospital psiquiátrico como louca incurável. 
Ainda odeia profundamente o ex-marido, acusando-o de todo o 
mal que lhe aconteceu.

 O Duarte nunca conheceu a irmã, dado que morreu 
quando era um recém-nascido. Com os pais sem condições para 
cuidarem dele, sem avós vivos e nenhum tio a se disponibilizar 
para ficar com ele, os serviços sociais puseram-no num orfanato 
até atingir a maioridade, a menos que, entretanto, o adotem.

 Quanto à Miu-Miu, essa continua a percorrer zonas 
urbanas, e caminhos ermos às vezes, normalmente por volta 
das horas em que costuma aparecer, à procura dos incautos que 
ficam encantados com ela, para se alimentar da dor física que 
lhes provoca.

Tiago Cardoso
00CTA017
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     Narcisismo do Não Poder Viver

“Existe uma dádiva em não viver
É o que me obriga a pensar

Imprime os sentidos
E me ajuda a criar

Se eu tivesse uma vida
Certamente não teria tempo.

No geral existiria
Sendo um ser sem pensamento

E por isso eu aceito
Esse fardo a carregar

Pois eu tenho o que mereço
E sozinho é bom ficar

Na maior parte do tempo
Até mesmo nem percebo.

De mãos dadas ao tormento
Eu consigo me achar

Me apaixono quando perco
E me encanto com o medo.

Da loucura crio enredo
E do enredo o meu pensar
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E então eu me orgulho
Porque vejo que sou tudo.

Mas nas noites que não durmo
Sempre volto a chorar

E aprecio cada mágoa
Não esqueço o que me marca.

Pois eu lembro que na falta
É aonde existe um lar

E é assim que eu me vejo
Quando olho para dentro.
Apoiando meus lamentos
Narcisismo no espelho.”

Brenda Rodrigues
00CTA018
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Dia de Sorte

A importância do tempo, um ou dois minutos, pode 
parecer irrelevante num dia de sorte, mas com certeza, foi 
crucial e importante hoje 22/06/2018, no jogo Brasil e Costa 
Rica. Todos os minutos foram de sorte, não tomamos gol, mas 
os dois últimos, foram espetaculares. Pois conseguiram reunir 
"Coxinhas e mortadelas", num mesmo ideal, num mesmo 
objetivo, ver e ouvir o Brasil vencer.

- Vai!… Um Tantinho… Feito!!!!
De novo....- Um Pouquinho.. Feito!!!!
Tantinho: - O Gigante acordou!!!  
Pouquinho: - Um Dia de Sorte!

Gabriel Alencar
00CTA019
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A Raiz

A vida é o drama da própria vida.
A vida germinada.

Que existe e busca sua existência.
Se costurando.

Parece ser um quebra-cabeça, que buscamos montar.
As peças por vezes se encaixam errado.

E recebe infelicidades, onde nos tornamos caçadores de 
felicidades.

Recebe de tudo, a vida tem tudo.
Recebe desilusões.

A flor que um dia morre, e fica a esperança de reviver por causa 
da raiz.

Nossos corações têm razões profundas.
A vida é assim, agitada e paralisante.

É a busca incessante para construir, projetos de felicidade.

Adriana de Lima Soares
00CTA024
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Armadilha do espelho...

Um dia na armadilha
Do espelho cairás.

E verás que as rugas
Trouxeram-lhe o tédio.

Serás cobrada pelo
Tempo que desperdiçastes.

Pelas noites que não me amastes
E pelo amor que negastes.

Verás os sorrisos que congelastes,
As lágrimas que causastes.

Os sonhos que sonhar, não deixastes.
E a quem ignorastes.

E o que colheras?

Sorrisos congelados no frio
Chão de teu átrio.

E o amor que desperdiçastes
Como chuva no telhado.

Decorada estará sua cama
Com os desejos que não saciastes,

Calando na boca as palavras
Que nunca pronunciastes.
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Por fim, o mundo dentro de teu
Quarto envelhecerá alimentando
O tédio, a saudade e os desejos

Que a mim condenastes.

Renato Galvão
00CTA025
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Arte é experiência?

Arte é experiência...
Seus traços são experiências

Que definem você
Suas memórias são experiências
Que eternizam grandes vivências

Você é fruto da arte!
Mesmo antes de nascer

Você não lembra,
Mas você deixou traços

Deixou experiências numa pessoa
Que essa pessoa não seja a única

Vamos deixar marcas!
Que sejam intensas em várias pessoas.

Lenilson Silva
00CTA026



87

Cidade-Noite

Cidade morta-viva
em enorme dormida,

de arranha-céus frios todos,
cai encima da tal lua...

A noite é essa contumaz
convidada que não
pede passagem, só

adivinha nosso anseio...

Tranquilamente passa
por entre os dedos como
areia de uma praia longe,
perdida à madrugada...

Por mais que trafeguemos
pelas suas vielas dessas

arquiteturas podres,
não saberemos nunca...

Cidade, uma suntuosa
cadeia de ouro bem puro,
a que não se desprende

dessa função de zeitgeist...

Mauricio Antonio Veloso Duarte
00CTA027
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Entre Tartarugas

— Você acredita em tartarugas?
Morar na cidade de Julieta até era legal e interessante. 

Pense em um lugar que eu sempre brincava com os meus amigos 
de bairro, de andar em cima das grandes tartarugas, com os lindos 
jabutis. Os cágados, uma espécie que pertencia às tartarugas de 
Julieta também fazia parte dos nossos dias. As carapaças eram 
a única diversão nesta cidade situada em cima do mar, da água. 
Eu e muitas outras crianças vivíamos acima das cascas das 
carapaças marinhas para avivarmos a água do nosso rio. Julieta 
era um topônimo turístico por causa do nosso município que 
tinha mais água do que ruas comuns de outras regiões do país 
de Corroel. Corroel era um minúsculo país que de tão pequeno 
nem era possível encontrar no mapa-múndi. Com apenas cinco 
cidades na região de Corroel ele deu vida. Mas, ainda assim, 
muitas pessoas e seres humanos nem tinham ideia que pudesse 
existir um país tão pequenino e inexistente no mapa mundial.

Julieta era uma das cidades mais movimentadas durante 
o ano, foi fundada décadas atrás, antes mesmo de eu e muitas 
outras pessoas chegarmos à vida, pela primeira tartaruga que 
havia sido vendida ilegalmente para um país estrangeiro do mapa 
e,  no momento que embarcava dentro de uma caixa de madeira, 
conseguiu com a ajuda de outras companheiras tartarugas, cair 
no mar e chegou até esta terra que não tinha, nesta época, nenhum 
nome e nenhum ser humano habitando. Aqui, a tartaruga Julieta 
Jumper começou a procriar tartarugas, pois ela tinha ovos em 
si, fazendo com que outras espécies nadassem para este lugar, 
pois ainda não sabiam da existência desse ambiente, a não ser 
as carapaças. Julieta Jumper é a tartaruga mais velha de toda a 
nação de Corroel e do mundo. Ela foi a primeira habitante de 
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Julieta. Ela vive no mar, e vem à terra depositar seus ovos. E 
assim, procriando e cuidando de Corroel que tem mais água do 
que chão para se pisar. Pessoas sem coração já tentaram muitas 
vezes levar filhotes de tartarugas para traficá-los, pois estes 
daqui são raros e únicos do mundo. Eu, sempre me imaginava 
adolescente querendo viver em outro lugar que não fosse com 
tartarugas, que se duvidar a parteira ou médica de minha mãe 
deve ter sido uma tartaruga também. Eu me imaginava sendo 
uma tartaruga de tanto conviver com essa espécie animal.

— Mãe, as tartarugas tomam calmantes?! — perguntei 
um dia de repente para a minha mãe, pois eu sempre percebia a 
calmaria e os passos lentos dessa espécie.

— Não! Por que a pergunta? — respondeu-me naquele 
dia.

— Porque elas caminham lentamente e quando nadam 
também são um pouco lentas! —falei após uma garfada na 
linguiça daquele almoço parecido com tantos outros em nossas 
vidas.

— Se as tirarmos do casco elas morrem né?! — falei meio 
que afirmando a minha fala.

— Existe tartaruga sem casco?! — perguntei ainda para 
mamãe.

— Acho que não, nunca vi uma tartaruga sem casco! — 
falou minha progenitora.

Eu também nunca tinha visto uma tartaruga sem casco. 
Tentava imaginar como iriam ser as tartarugas se não tivessem 
cascos que eram feitos para protegê-las de outras espécies animais. 
Os cascos que não deixavam elas caminharem rapidamente, 
pois qualquer vestígio de ataque contra elas encolhiam-se para 
dentro de suas cascas grossas e resistentes. Desde bebê, eu e 
muitos outros humanos de Julieta vivemos entre as tartarugas, 
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entre todas as espécies cascudas. A tartaruga é simbólica, não 
apenas em Julieta, mas em Corroel, a bandeira do nosso país 
é caracterizada por um jabuti, ela representa a nossa terra. 
Crescemos acreditando que ela traz proteção, nutrição e cura a 
todos, às vezes parecemos estar dentro de seu casco devido a 
sua imensa proteção ao nosso povo, parece que estamos dentro 
de uma tartaruga e somos protegidos por seu forte casco. Ela 
é concentração, conhecimento e sabedoria, ela é como nós 
quando nos recolhemos para conseguirmos pensar melhor e pôr 
em prática a nossa sabedoria humana, porém recolhe-se a sua 
carapaça para sair dela mais paciente e focada em seu objetivo 
e nós do mundo para voltarmos com mais força e centrados em 
nosso conhecimento, obstinados.

Somos como tartarugas, recolhemo-nos em nossas 
carapaças nos momentos necessários para refletirmos com 
sabedoria a nossa vida, e, assim é com as rainhas guerreiras 
tartarugas do nosso Corroel. Que acreditamos, que estando 
entre elas vamos ter mais sabedoria, conhecimento e mais foco 
no que queremos alcançar. Nós somos tartarugas humanas, o 
nosso casco é o nosso interior. A tartaruga é como um deus que 
acreditamos na sua força e cremos que ele seja uma tartaruga. 
Na nossa bandeira existe muito mais do que um pano em forma 
de um jabuti nos representando por todo o continente. Enquanto 
existir tartarugas em Corroel nós estaremos protegidos do mundo 
e de todo o mal construído pelos humanos. 

As carapaças são os nossos escudos quando estamos em 
uma guerra, a adentramos para nos salvar. Entramos nos nossos 
cascos como as nossas tartarugas, pois aprendemos com elas 
como nos defender com sabedoria daqueles de nossa espécie 
humana. Elas são as nossas mães protetoras que nos ensinam com 
a sua inteligência animal deixando-nos mais confiantes e mais 
seguros diante da vida. Aprendemos com elas como acalmarmos, 
abrandarmos as correntezas, tempestades nos nossos caminhos, 
suavizarmos aquilo que por destino ou não teremos que viver na 



91

vida. As vimos como um único deus em forma de animal, que 
tem como fardo nos guardar em seu casco, nos amparar e alertar 
dos futuros perigos, prestes talvez, a chegar em Corroel.

Eu aprendi a nadar com elas, me lembro da primeira vez 
que entrei no rio e fui salvo por uma de suas espécies, pois ainda 
não sabia nadar e estava afogando-me, foi quando uma delas 
impulsou o meu corpo ainda criança para cima e eu coloquei os 
meus braços em uma delas utilizando-a como uma condutora 
aquática. Uma "boia" com vida em forma de um jabuti, o que me 
fez descobrir que tinha uma nova e única espécie de tartarugas com 
cascos coloridos e brilhosos, pareciam que estavam lapidados. 
As moradias de Julieta, em sua maioria eram em formas de 
tartarugas, “arquiteturismo” que deixava os turistas encantados, 
permitindo-os ainda darem uma volta no rio em uma tartaruga 
bem cascuda em vez de utilizarem barcos ou barcas. Corroel 
sem dúvidas, definitivamente era a casa, o lar das tartarugas. 
Os cascos das tartarugas, que às vezes encontrávamos mortas 
que vinham de outros rios, utilizávamos como copos, depois de 
dilatá-lo por dentro ou criávamos objetos artesanais.

Minha mãe era uma simples artesã que ganhava dinheiro 
com a venda de objetos artesanais que fazia em nossa casa e todos 
os dias ia para a feira para conseguir vender as suas costuras em 
panos de pratos, tapetes e conjuntos de peças de banheiro. Por 
vivermos nesta região turística conseguíamos vender as suas 
criações artesanais e papai trabalhava em uma rede de barcos 
e navios, ele era um técnico de transportes marinhos, fazia 
manutenções. As cidades de Corroel eram divididas pelo rio, 
o mesmo que cotidianamente embarcávamos para nos divertir, 
trabalhar ou para estudar.

Ketely Temper Almela
00CTA028
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De longe, a terra

Ai que saudade
Que pelos ventos perco nos teus encantos

Que pelas margens do rio, eu vejo, eu sinto
Teu calor, teu pranto.

Ai que saudade
De ter aqui perto, de cheirar tuas flores

Fugir do teu abraço escaldante
De pensar: “Eita maracujá bom!”

Ai que saudade
Daquela paçoca bem carnuda

De sentir a farinha triturando na boca
De chegar e te pegar por trás,

Saúva.

Eita saudade boa
Daquela rede e o cruviana

Balançando o cabelo
E as folhas

E as árvores todas
Tudo balança

Eu, tu, o balanço...
É a dança.
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Ai que saudade que me turva!
Da terra entre os dedos

Entrelaçados nos cabelos
das árvores e do céu cheio de estrelas

Eu, tu… eita… e a chuva...

Gabriel Alencar
00CTA029
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De ti trago memórias

de ti trago memórias
que o tempo cuidou em preservar,

voos de ícaros que ainda amanhecem
no orvalho da minha sede

pela febre do teu corpo
que em mim nunca se extinguiu.

minhas mãos ainda te buscam
ainda que há muito já não te toquem.

perco-me em minha insensatez
colhendo alegorias, ilusões,
acorrentado à tua miragem,
quimera de deslumbramento
dos meus infinitos enganos.

à noite, no espelho é o teu rosto que vejo.

são para ti as rubras rosas que trago,
é por ti que pulsa o sangue em minhas veias,

é teu este meu grito mudo.
são para os teus peitos

este toque dos meus dedos.

ecos da tua voz me trazem
tuas palavras agora antigas.

te ouço ainda mesmo que ausente
e me sopras ventos de nostalgia

que vagam pelas esquinas dos meus dias.
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o hálito morno de tua respiração
me invade o fôlego

e me torno o avesso do meu avesso.
restaram pequenas palavras

que me sussurravas com tua voz muda
quando me pedias que te ouvisse,
quando me pedias que te tocasse,

quando me pedias:
me beija, me fode.

te trago dentro de mim,
te fiz parte de mim,

caminhas ao lado dos meus passos,
pisando comigo este mesmo chão

e me conduzes ao longo do dia
para algum vago sítio,

para algum improvável lugar.

caminhamos juntos pela mesma estrada
mas há muito já não há mais estrada,

somente o rastro que nossas feridas deixaram.
somente um abismo e negro.

um vazio, implorando aos gritos
que algo o preencha.

Poeta Jardim
Sergio Almeida

00CTA030
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Era

Moribunda era dos fantoches,
desses sorrisos amarelos,

nestas figuras gananciosas,
mais fáceis do que caramelos

roubados de tais crianças nossas...

Estertores dos anexos,
desses anglo-saxões imperiais,

cuja exploração sustentava
nosso ar blasé, pelos virginais

sonhos latinos, cheios de marra...

Morte, enfim, dessa canalhada
de hoje e de sempre, que quer

insistir em nos manipular,
e que se no futuro vier,

novamente nunca irá nos escutar...

Mauricio Antonio Veloso Duarte
OOCTA031
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Amor: Alma ou corpo? 

"É muito fácil fazer o coração de alguém bater, o difícil é 
cuidar dos batimentos" 

Sol, nuvens, flores e um lugar perfeito para repousar na 
grama. Assim começou minha vida amorosa, primeiro o beijo 
e depois o eu te amo, mãos dadas e apresentação aos amigos... 
Porém, eu descobri da pior forma que "nada dura para sempre", 
o "amor", virou despedida.

Meses depois, lá estava eu correndo pela chuva de mãos 
dadas com o amor da minha vida, sorrindo e cantando músicas 
românticas e a cada beijo um toque diferente, aos poucos todo o 
meu corpo já não era mistério para aquelas mãos, mas novamente, 
nada é para sempre... Assim fui vivendo e sobrevivendo, amando 
e chorando, namoros nem sempre dão certo, e casamentos? Bem, 
esse ainda não cheguei a ter, mas percebi uma coisa, ser bonita e 
atraente não é a melhor opção.

- O que seu namorado mais ama em você? - Perguntei a 
uma amiga e ela respondeu:

- Ele ama a forma como leio, sabe, o jeito que pego o livro, 
a forma como olho para as páginas e os sorrisos que dou quando 
algo me alegra na leitura. Bem, isso é o que ele diz. Por quê?

- E seu corpo, ele não ama seus seios e a curvatura de sua 
cintura?

- Amiga, eu não sou você. Meu corpo não é do tipo que 
agrada os garotos, não sou atraente, meu namorado me ama 
pelas pequenas coisas, a alma e não o corpo. Você devia parar 
com isso de se apaixonar, você deve apenas ficar com o garoto, 
sabe, pra você é a melhor opção, ficar se machucando é pior. Se 
eles brincam com você, você também pode brincar com eles.
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Depois daquela conversa todos os meninos que entraram 
na minha vida foram só ficantes, amigos e companheiros de 
momentos, na cama eu que comandava, orientava e conduzia os 
movimentos, nunca mais sofri.

 Não sentia dor no coração, mas na alma... Algo estava 
faltando. Cada mês era um garoto diferente, um mais lindo e 
forte que o outro, cada um mais atraente, porém sempre depois 
dos momentos de prazer eu me sentia triste, sozinha, confusa e 
cada vez mais distante do mundo real. Eu vivia cada dia como 
se fosse uma aventura, um conto de fadas... Então, mergulhei em 
meu mundo.

 Me formei na faculdade, viajei para vários países, conheci 
museus, escritores e pintores conhecidos mundialmente e, em 
momento algum senti vontade de ter alguém ao meu lado, 
todo aquele vazio preenchi com ocupações, com amor-próprio, 
construi minha vida e de repente... Eu estava no museu do Louvre 
em Paris apreciando uma das obras mais belas do mundo, La 
Gioconda de Leonardo Da Vinci.

- Da Vinci foi um homem incrível, mas não conseguiu 
capitar a essência dessa mulher. -Disse um homem que estava 
ao meu lado.

- Perdão, fala comigo?
- Falo sozinho o tempo todo, dizem que sou louco, que 

tenho problemas e preciso de alguém, por que as pessoas são 
assim? Podemos encontrar o amor em uma pequena pintura 
como essa. - Eu o olhei e percebi, ele era cego.

- Perdão, mas como consegue ver a pintura?
- Eu não vejo, eu desvendo. Há coisas que os olhos não 

podem compreender, só a alma é capaz de capitar tudo. Você 
sabe o que Da Vinci não conseguiu capitar na Mona Lisa? A 
essência perfeita dessa mulher...
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- Mas, ela é perfeita!
- Faltou algo muito importante... A essência que sinto em 

você, faltou nela. - Olhei para a pintura procurando a essência 
que eu tinha e ela não, mas não encontrei.

- E o que seria?
- A voz.! Um beijo, um toque, uma troca de olhares não 

chegam aos pés de um verdadeiro "eu te amo". - ele virou o 
rosto para mim e sorriu. Meu coração coberto de poeira e cheio 
de cicatrizes começou a bater lentamente e sentir que havia algo 
ali. Com 35 anos, uma carreira e uma vida basicamente "feita", 
um homem elogiou algo diferente de meu corpo, cabelo, olhos e 
boca... Ele sentiu amor pela minha alma e não pelo meu corpo.

Luana Karoliny
00CTA032
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A determinação de Lorena 

Início de verão, a melhor estação, eu estava caminhando 
no parque da Jaqueira, em Recife. Nesse dia, acabei tropeçando 
no cadarço do tênis e cai em um pano colorido com vários livros 
desenhados e tinha duas belas pernas ao meu lado.

- Você está bem? Que queda horrível. - Nunca vi um anjo 
tão belo como aquele, ela se levantou e me estendeu a mão.

- Obrigado! Me empolguei tanto com a caminhada que 
não percebi que meu cadarço desamarrou.

Prazer meu nome é Eric, vem muito aqui? - Ela sorriu e 
me convidou para sentar ao seu lado, ela estava lendo o livro 
“O vestido de Trinta Rosas”, da escritora Lívia Messias, que de 
acordo com ela, era um de seus livros favoritos. Conversamos 
a tarde toda, descobri que se chama Lorena e está estudando 
na Universidade Federal de Pernambuco, cursando o curso de 
Letras Português.

Depois desse dia, todos os domingos nos encontrávamos 
no mesmo local para trocarmos uma prosa que durava a tarde 
inteira. Lorena era de longe a garota mais perfeita do mundo e de 
perto, comprovei isso, claro ela tinha lá seus defeitos, um pouco 
estressada se tocasse em assuntos que ela não suportava ou se 
ofendesse algo que gostava, um pouco brava e... Às vezes, sem 
nem perceber, acabava colocando sua raiva em forma física, ou 
seja, em alguns momentos eu recebia alguns socos e beliscões, 
mas segundos depois ela me pedia desculpas e dizia que estava 
tentando controlar esse jeito de ser. Além desses defeitos, Lorena 
era azarada no amor, teve quatro namorados e, todos duraram 
apenas oito meses. De acordo com o que ela disse: "ninguém me 
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aguenta mais do que oito meses, deve ser alguma maldição, por 
isso parei de namorar", eu não tenho chance alguma.

- Você não vai correr hoje? Está deixando de correr para 
ficar conversando sobre livros comigo? Por favor, não faça isso.

- Descobri que leitura também faz com que a pessoa perca 
peso, então, só estou praticando um exercício diferente. - Eu 
sempre tentava contar alguma piada, ela, gentilmente, sorria de 
leve para mim. Seu riso era suave e sempre escondia a boca com 
a mão, acho que tinha vergonha do aparelho.

 Depois de três meses de amizade, descobri que Lorena 
além de amar a literatura, a língua portuguesa, os livros e a 
natureza, ela amava escrever, como descobri isso? Ela escreveu 
um pequeno verso para mim, "Eric, seu sorriso é meu pior 
castigo, pois quando você sorri eu não consigo parar de rir e 
isso, me faz feliz". Pequenas palavras, mas grandes sentimentos. 
Porém, preciso falar de Lorena, das qualidades, do caráter e da 
determinação, e que mulher determinada.

Lorena foi a mulher que sempre sonhei em ter, inteligente, 
habilidosa, carinhosa, simpática, divertida, ousada, boba, 
chorona, romântica, estressada, brava, durona, charmosa, 
atraente, um pouco que... violenta (ela ainda está na terapia para 
controlar a raiva), boa cozinheira, organizada, dedicada (ela era 
dedicada em tudo que fazia, seja fora ou dentro de si), amiga, 
sempre disposta a ajudar os outros, seja com conselho ou um 
simples abraço... Tantas coisas e uma garota tão sonhadora. Ah 
Lorena, como eu queria ter-te em meus braços, saborear teus 
macios lábios e sentir o calor de tua silhueta, mas você teve que 
seguir seu sonho, fazer intercambio durante um ano em Portugal. 
Sim, essa era sua maior determinação.
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 Nunca beijei Lorena, nunca abracei-a com prazer, nunca 
sequer a olhei de forma desejável, porque para mim, Lorena 
sempre será uma garota triste por dentro e alegre por fora, pois, 
quanto mais Lorena tentava ser perfeita, quanto mais ela tentava 
consertar os próprios defeitos, mais ela me machucava. E sem 
ela saber, eu fui seu quinto namorado, porque, exatamente oito 
meses durou nossa amizade.

Luana Karoliny
00CTA033
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Amor

Vejo tantas pessoas dizendo que não acreditam mais no 
amor..., mas de que amor você está falando? Você não precisa 
necessariamente ter uma relação carnal para se sentir completo. 
O amor vem de várias formas, até mesmo em dividir uma coxinha 
com aquele seu amigo; ou em dar um pedaço do seu chocolate 
favorito ao seu irmão; deixar de comprar algo que você quer 
por ter pensado nos seus pais e não ter dinheiro suficiente. O 
amor não vem de um relacionamento a dois; o amor vem de 
dentro de você; vem de você abrir mão de sair com seus amigos 
para assistir a um filme com o seu irmão; vem de você largar o 
celular por alguns instantes para conversar com sua família; vem 
de você ser você e não desistir só por alguém ter ferrado com os 
seus sentimentos. O amor vem de várias formas... Vem de Deus 
por te permitir acordar todos os dias; vem da sua família por te 
permitirem ser como é; vem dos seus amigos por estarem com 
você, independente de tudo, e vem de você, só por ser você.

Victória Araújo
00CTA034
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INIMIGOS disfarçados.

LARA e TITA são irmãs. 

Lara é um ano mais velha e são totalmente diferentes. Ela 
é bonita, vaidosa e também insegura quando não é o centro das 
atenções. 

Tita é simpática, inteligente e também ingênua porque vê 
o mundo como ela é, o lado bom das pessoas.

XANA é amiga de Tita. Conheceram-se no liceu e por 
iniciativa de Xana tornaram-se amigas. LÚCIA é amiga de Lara. 
Conheceram-se também na escola. Ela é bastante reservada e 
timida.

Lara e Lúcia não chegaram a terminar o liceu. Preferiram 
arranjar emprego e serem independentes.

Xana terminou o liceu, arranjou emprego num Jornal 
como administrativa e casou cedo, apenas 20 anos, com Gui. 
Ela é uma pessoa extrovertida, gosta de conhecer novas pessoas 
e ser a líder do grupo de amigos.

Tita terminou o liceu, viajou durante uns tempos, regressou 
e entrou para a universidade. Simultaneamente estudava Gestão 
e trabalhava como secretária numa multinacional.

Cada uma tomou o seu rumo e levavam vidas diferentes. 
Ocasionalmente encontravam-se para conviverem e não 
perderem o contato.

Xana, como mulher casada, era quem, supostamente, saía 
menos e um dia procurou Tita para combinar uma saída com 
todas. Estava grávida de cinco meses e queria companhia para ir 
até uma discoteca e divertir-se um pouco.
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“Olá Tita. A minha barriga está a ficar grande e eu gostava 
de sair enquanto posso”.

“Tudo bem Xana. O que é que tu gostavas de fazer?”

“Fui convidada para uma festa no próximo fim de semana 
e pediram-me para levar amigas também. Traz a tua irmã e a 
amiga dela.”

No dia e na hora combinada, encontraram-se na discoteca. 
Xana estava acompanhada de três rapazes, que ela apresentou 
como amigos que conheceu através do Jornal. Foi uma noite 
divertida e ficou combinado voltarem a encontrar-se no fim de 
semana seguinte. 

Desta vez a saída foi um jantar num restaurante e ida a 
um bar. Tita achou estranha a ausência de Gui nestas saídas e 
também compreendeu que os amigos de Xana eram casados ou 
divorciados. Nenhum era solteiro. Tita manifestou, subtilmente 
e discretamente, o desagrado que começou a sentir quando 
percebeu a situação mas Xana atenuou-lhe a preocupação,

“Nós não estamos a fazer mal nenhum a ninguém.”

“Não estamos a fazer mal nenhum a ninguém mas não 
deixa de ser estranho, porque os teus amigos não são tão livres, 
nem tu, assim como eu.” Replicava Tita.

“O Gui sabe que eu estou com vocês. Qual é o mal? Em 
breve não vou poder sair assim. Divirta-se um pouco porque tu 
só pensas em trabalho e estudar.”

Tita aceitou a interpretação da situação e cedeu à vontade 
de Xana para voltarem a encontrarem-se todos.

Todavia, quando as pessoas estão a esconder algo acabam 
por trair-se sem querer, quer com um gesto ou com um olhar, e 
foi isso que aconteceu.
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Xana traiu-se com o olhar e Tita não gostou do modo de 
olhar íntimo que Xana trocou com um dos amigos. Mais tarde 
descobriu que a irmã encontrou-se furtivamente com um deles, 
Lara mentiu-lhe sobre isso e Xana encobriu-a.

Tita sentiu-se usada, zangada, furiosa e afastou-se 
totalmente.

Durante muito tempo tentou imaginar que desculpa é que 
Xana daria ao marido sobre o afastamento dela. Imaginou as 
mais variadas desculpas e passou-lhe muita coisa pela cabeça 
menos o que a “amiga” Xana decidiu inventar.

Aconteceu assim:
Passou-se mais de um ano até que Xana arranjou coragem 

para telefonar e pedir-lhe para encontrarem-se e conversarem. 
Desejava acabar com o afastamento.

Tita andava muito ocupada e prometeu-lhe que telefonaria 
durante as férias, a pouco mais de um mês.

Entretanto ela partilhou com Lúcia esta 
conversa e recebeu uma resposta inesperada, 
“Não te encontres com ela, Tita.”

“Por quê?”
“Porque o marido dela tem uma ideia muito falsa de ti.”
“Como é que tu sabes que o Gui tem uma ideia falsa de 

mim?! Tu nem sequer tens confiança com ele!”
“O irmão da Xana trabalha na mesma empresa que a minha 

irmã e ela contou-me uma fofoquice que ele fez de ti.”
“A tua irmã e o irmão da Xana a falarem de mim, por quê? 

O que foi que ele disse?”
“Tem a ver com o teu afastamento. Algum tempo depois 

disso, o irmão da Xana comentou que tu eras leviana e a Xana 
afastou-se de ti porque tu te meteu com o marido duma amiga 
dela.”
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“CREDO!  Só agora é que tu me contas isso!” Exclamou 
Tita totalmente estupefacta com a calúnia.”

E é assim que o carácter das pessoas é injustamente 
difamado.

Xana errou maldosamente, com intenção. A calúnia que teve 
coragem de inventar só prova o quanto tem a esconder. O facto de 
ser casada e estando grávida na altura deram-lhe total credibilidade. 
Tita errou ingenuamente, sem intenção. O pior erro que ela 
cometeu foi não partilhar com Gui a situação das saídas. No 
momento em que Xana disse “O Gui sabe que eu estou com 
vocês...” , Tita sentiu intuitivamente que “vocês” não incluía os 
amigos dela.

Tita ficou com o sabor azedo de ter feito algo furtivamente 
e agora é tarde demais para corrigir. Resta-lhe deixar passar o 
tempo e esperar que a mentira persiga e cace o mentiroso…

O caminho que cada um de nós segue é, em parte, aquele 
que procuramos seguir e, por outro lado, também é resultado 
daquilo que acontece-nos por acaso.

O acaso desvia-nos muitas vezes do rumo que planejamos. 
Este desvio pode ser bom ou mau e é resultado da vontade 
própria de cada um.

Desde que não tenhamos sido forçados ou obrigados, cada 
um é responsável pelas suas acções e não vale a pena culpar os 
outros.

Já agora, gostaria de terminar com uma pequena oração:
“DEUS NOS LIVRE DE MENTIROSOS. AMÉM.”

Maria Rosalina Reis
00CTA037
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Investigação

Longas rotas da vida,
Caminhos repletos de tempestades,

Sinuosas curvas de sofrimentos.
Qual o destino da estrada perdida?

Meandros e ruelas feridos.
Calçadas pisadas por peregrinos, 
Tantas lágrimas de pedra e ferro.

Qual o alvo da foz quando toca o mar?

Anjos chorando em vão,
Pássaros das estradas do céu
Buscam água no vasto chão.

Quando meus olhos serão réus?

Indago:
Qual a sentença?

Recuso vias de desavenças.

André Rossi Canals
00CTA038
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Luzia 

Quando pequena, Luzia não sabia o que fazer.
Perguntava-se todos os dias

Porque aquilo acontecia.
Via o pai bater na mãe

Ouvia a mãe chorar sozinha.
Mas, nunca entendeu 

Porque aquilo acontecia.
Um dia perguntou ao pai
Porque ele agredia a mãe

Ele não lhe respondeu
Apenas se enfureceu e agrediu a menina.

O povo da rua ouvia...
Ninguém se importava com o que acontecia.

Um dia alguém se manifestou.
E uma denúncia pôs fim

No sofrimento da pequena Luzia.

Franciellen Santos
00CTA039
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Os Jardins Mais Belos

Nos labirintos da descida das águas quentes
Chegam as jardineiras espaciais aos interiores
Chegam também as arquitectas e suas revisões

Com pressa e trabalho por armas apontadas
Para reclamar juntas a voz que fala por todas

Chegam as primeiras afectadas pelas regras
Seguidas pelas suas preferidas, mais velhas
E no coração das inocentes tornadas tristes

Revigoram-se fortes todos os velhos anseios

Manifestam-se no pouso regado dos céus
De ferramentas necessárias pelas actividades
No solene momento da destruição dos muros
Arrogantes erguidos entre outros vários males

Com o desaparecimento dos seus labirintos
Secam as águas e plantam nas lamas lótus

E outras flores preferidas pelas suas virtudes
E são das musas além mártires os mais belos

M. Frias
00CTA040
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O Menino Com Asas Gigantes

Era uma vez um menino que queria apanhar o sol, mas 
como era tão pequeno e o sol estava tão longe resolveu começar 
a construir umas asas. Andou longo tempo a juntar pena a pena 
para construir suas próprias asas, pensando que assim poderia 
chegar até o sol.

Deixou de brincar com os companheiros, e todo o seu 
tempo disponível era gasto na construção das asas.

Os anos passaram-se e o menino já mais crescido, resolveu 
experimentar as suas asas.

De tanto subir com elas ficou parado, julgando já estar 
próximo do sol, mas o seu espanto foi tão grande que não se 
conteve de tristeza, quando se apercebeu de que ainda estava 
distante.

O sol continuava distante e as suas asas de tão imensas que 
eram, começaram a tapar o sol.

A terra tornou-se escura, gerou-se um momento de grande 
aflição, as asas tinham tapado o sol de tal forma que o menino 
começou a sentir frio.

Mas que fazer para voltar a descer, as asas eram enormes 
e ele já estava a começar a ficar cansado, o peso era superior às 
suas forças e então começou a chorar com as poucas energias 
que ainda tinha.

Suas lágrimas eram tão intensas e corriam com tal 
velocidade que foram formando um denso lago, que foi crescendo 
com todas as lágrimas que corriam pelas faces de todos os seres 
humanos que se entristeceram com o fracasso do menino.
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Assim o vento começou a soprar, a princípio de mansinho, 
mas logo  começou a se agitar mais e mais, o menino começou 
a cair em queda livre.

As asas tornaram-se mais leves e finalmente chegou a 
pousar na torrente das lágrimas que originaram um rio.

O menino lá conseguiu sair a muito custo das suas asas e 
nadou até lugar firme e seguro.

De tão empenhado que estava,  nunca se tinha dado conta 
de que tapara  o sol e escurecido a terra, o frio que sentiu nunca 
soube que tinha sido pela falta do sol.

Começou por ver coisas que nunca antes tinha visto, 
lágrimas formaram um rio e um rio correu para formar o mar.

As árvores cresceram e os frutos nasceram mais saborosos 
e abundantes.

Afinal nem tudo foi mal na moral da história, não se pode 
atingir o inatingível, mas podem mudar-se as atitudes e criarem-
se melhores condições de vida.

Lurdes Bernardo
00CTA043
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Melancia

Dias famigerados
Femininos

Devem ser escondidos
Tenho vontade, mas hoje não é dia.

Sinto o calor do teu corpo
Colando em mim.

Hoje não é dia.

Enlaça o teu braço na minha cintura
Saímos da cama

Em passos de dança
Olhares gulosos

Esbarram no espelho
Me tem 

Te tenho.

Gotas na pele
Brilham como cristais.

Pálpebras descem, lábios bailam
Viajo para uma terra sem fronteiras

Tenho o mundo
Sou inteira, plena.
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No chão alvo marmorizado
Riacho de frutas vermelhas

Meu íntimo feio
Tão lindo.

Adriana Mondadori
00CTA045
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A vida

Ela vai te surpreender
E não há o que você possa fazer
Cheia de interrogações ela segue

Tentando parecer leve
Você pode tentar planejar

Achando que assim as coisas vão acontecer
Mas meu amigo cuidado, a vida vai te surpreender.

Priscila Jaeger
00CTA047
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Companheiros

E quando meu fardo pesar,
Espero com você contar
Quando a tristeza surgir

Espero em você me refugiar
Conte comigo para o que você precisar

Estarei aqui, esperando você voltar.

Priscila Jaeger
00CTA048
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Nunca mais te trairei paixão

Me desculpe Amor.
Sei a dor que tu sente.

Saudades daquelas noites só da gente.
Fui inconsequente.

Tava alcoolizado de ambição.
Todos a minha volta apoiavam a minha decisão.

Até meus mais fiéis irmãos.
Vi você se esvaziando como areia de minhas mãos.

Me perdi nesse vão.
Em vão.

Fechava meu horizonte, caia meu chão.
Errado em casa, da porta para fora campeão.

Por isso te grito.
“Nunca te trairei paixão”.

Minha liberdade de expressão.
Minha leveza no verso.

Minha prosa de protesto.
Rebeldia no refrão.

Em ser eu mesmo, transformar cada poesia em um cartão de 
apresentação de reflexão.

Vitor Hugo
00CTA049
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Poesia no Festival de
 Literatura Virtual

A poesia é uma sereia que quando cai na rede
Vira nuvem no deserto para matar toda a sede

Quando ela entra num festival virtual
A poesia vira uma estrela sideral 

Ela é uma menina mágica e sapeca
Porque transformar o celular 
Numa interessante biblioteca 
Onde o leitor não ousa piscar 

Nem quando troca de peça 

A poesia no festival de literatura da internet
Vira uma bailarina com roupas de vedete 

Bailando no palco da rede social 
Retirando o egoísmo e o mal.

Luciana Do Rocio Mallon
00CTA050
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Meu amor

No dia que te vejo, meu amor,
O dia parece mais lindo, mais ensolarado,

Porque és a mais linda estrela,
Ainda que o céu amanheça todo nublado.

Você é o sol que apareceu no infinito dos meus sonhos
Trazendo luz para meus caminhos escuros.

Teu olhar aponta a direção que eu desejo seguir sempre.
Através deles eu enxergo o meu futuro.

Teus olhos, essas bússolas lindas e cintilantes,
Não me deixam perder e me envolvem.
Eles mostram o norte dos meus desejos.
Seguindo essas luzes eu encontro o bem.

Nas curvas desse corpo eu quero me acidentar
E nesse precipício morrer delirando de amor.
Ofegante, inundado de suor, vendo o paraíso,

Derreto-me nesse delicioso e maravilhoso calor.

A tua voz é a mais linda canção perfeita,
Faz a minha alma flutuar livre no espaço.

Como um pássaro que fugiu da gaiola,
Sinto toda a liberdade dentro do teu abraço.
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Eu te amo, como se nada mais existisse.
Eu me entrego com a força de um tsunami.
Nada é maior e mais importante que você.

O universo fica pequeno, desde que me ame!

Miguel Rodrigues
00CTA051
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Sacrifícios de mãe

Estava muito quente e abafado, talvez por isso, trovejasse 
e relampejasse. O som dos trovões era muito forte, até parecia 
que os deuses estavam zangados, ou melhor, raivosos.

Não tinha posição na cama. Quando ele se aproximava, eu 
desviava. Não conseguia evitar, pois não aguentava o calor do 
seu corpo misturado com o meu. Nem sei como ele conseguia 
dormir naquelas circunstâncias. Quem me dera ter o sono assim 
pesado! Neste momento estaria nas nuvens, no mundo dos 
sonhos, não agitada como me encontro.

Estou só de cuecas, com a ventoinha ligada, além da janela 
também estar aberta e mesmo assim era difícil.

Após virar-me e tornar a virar, não sei quantas vezes, 
tantas que já perdi a conta.

— Mamã? Mamã? Estás acordada?
A voz inesperada do meu filho, Samuel, quase me assustou. 

Ele devia ter acordado com a tempestade. Levantei-me rápido e 
fui ao seu quarto, que era mesmo em frente à minha suite.

— Que foi, Samuel? Não consegues dormir, meu filho?
— Tenho sede, mamã! E estou um pouco assustado. Posso 

ir para a tua cama?
 Aproximei-me mais dele, toquei-lhe no rosto e dei-lhe um 

beijo em uma das bochechas.
— Claro, amor! — Fiz-lhe uma festa no rosto e continuei: 

— Anda, segue-me e traz a tua almofada.
Ele continuava na cama aninhado a olhar para mim e a 

fazer beicinho. Eu já imaginava o que aquele menino de quatro 
anos queria, mas fingi não saber e perguntei-lhe:
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— Sam, vens comigo ou não? Mudaste de ideia, filho?

Ele levantou-se, veio até mim, fitou os meus olhos e 
levantou os braços, dizendo:

— Vou sim, mas quero colo, mamã! Dá colo, dá…

Claro que se dirigindo assim a mim, eu tinha de dar colo, 
já ia fazer isso mesmo que ele não pedisse.

Assim que peguei nele, abraçou-se forte a mim, encostando 
a cabecinha entre o meu ombro e pescoço. Com ele no meu colo, 
dei alguns passos na direção da cama dele e baixei um pouco 
para pegar a almofada com a mão que tinha livre.

Quando chegamos ao meu quarto, larguei-o no chão 
devagarinho. Ele sorriu para mim, tirou-me a almofada e atirou-
se para cima da cama, com a mesma nos braços. O pai dele 
continuava a dormir.

— Fica aqui, Sam, vou buscar um copo de água na cozinha 
e já venho. Está bem?

Ele simplesmente fez um gesto afirmativo com a cabeça e 
sentou-se à minha espera.

Dei uma última olhadela no meu príncipe, virei-me, saí do 
quarto e desci as escadas que davam acesso ao piso inferior onde 
se situava a minha cozinha. Um dos meus lugares preferidos 
naquela casa, muito bem equipada e espaçosa. Se um dia 
mudasse de casa, iria ser difícil arranjar uma cozinha tão boa e 
do mesmo tamanho que aquela, parecia um salão.

Enquanto caminhava, comecei a pensar em como as mães 
se sacrificam pelos filhos. Com este calor e eu sem querer o calor 
humano do meu marido, mas mal o filhote pediu nem hesitei em 
aceitar.



123

Ainda demorei um pouco na cozinha, pois aproveitei 
para assaltar o frigorífico. Peguei na melancia, cortei uma fatia 
e comi-a, saboreando-a, tão docinha, deliciosa e suculenta. O 
único problema daquela fruta eram as pevides, o que dá muito 
trabalho para tirá-las. Quase que a desfazemos ao fazê-lo.

Enchi o copo com água e subi as escadas sem fazer barulho, 
pois o meu filho podia ter adormecido. A tempestade já não se 
fazia sentir, logo não havia motivos para ele se manter acordado, 
para além da sede…

Entrei no quarto e fiquei preocupada por não o encontrar 
onde o tinha deixado, em cima da cama. Nem a almofada lá 
estava. Olhei em volta da cama, mas sem o vislumbrar. O meu 
companheiro continuava a dormir. Quando me preparava para 
o acordar, com o intuito de ajudar-me a procurar o Sam, ouvi-o 
chamar por mim:

— Mamã! Estou aqui, embaixo da cama.  — A voz dele 
parecia assustada, o que me preocupou ainda mais.

Baixei-me e olhei para debaixo da cama, o meu filho 
estava lá todo encolhido com a almofada de encontro a ele entre 
os seus braços pequeninos e a tremer um pouco.

— Sam, meu lindo. Vem para a minha beira. O que se 
passa? Aconteceu alguma coisa, filho?

Ele veio até mim lentamente e abraçou-me forte. Apontou 
para a janela e disse-me:

— Estava ali alguém, mamã!
— Não devia ser nada — disse-lhe para o acalmar.
— Mas a cortina abanou, mamã! – continuava ele.
— Deve ter sido só o vento, Sam! – Fiz-lhe festas na cabeça 

e completei: – Não está ali ninguém Samuel, a tempestade por 
vezes faz-nos ver e ouvir coisas que não existem. Não precisas 
ter medo, meu filho. A mamã está aqui e vai proteger-te.
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Ele afrouxou um pouco o abraço.
— Tens a certeza, mamã?
— Sim, tenho. Se ainda tiveres sede, toma a água! – 

Entreguei-lhe o copo, depois dele largar os seus braços de mim.
Após beber uns goles, deu-me o copo. Usei a base que 

tinha trazido também da cozinha, coloquei-a na mesinha de 
cabeceira e pousei nela o copo, com cuidado.

A tempestade tinha passado, mas o calor não diminuiu 
nem um pouco. Mas o que fazer quando um filho está assustado 
e quer vir para a nossa cama? Por mais que tente, não consigo 
vê-lo naquele estado e mandá-lo embora para o quarto dele. Fico 
com o meu espírito de protectora à flor da pele.

Fiquei a observá-lo até adormecer entre mim e o pai, 
parecia um anjo. Muito diferente de quando está acordado e bem 
desperto, que parece eléctrico. Podia portar-se bem umas vezes, 
como ser uma criança rebelde outras, próprio da idade.

Não sei quanto tempo fiquei lá à espera que o sono surgisse 
e me vencesse, só me lembro de ter acordado de manhã ao som 
da música “Feeling good”, na versão dos “Muse”, no despertador 
do telemóvel. Era dia de semana, terça-feira, portanto sete da 
manhã. Hora de acordar e ir trabalhar.

Samuel ainda dormia e Gustavo ressonava como sempre. 
É verdade, arranjei um companheiro que ressona, mas ninguém 
é perfeito. Eu amo-o com todas as suas qualidades e defeitos.

Peguei em Sam ao colo e levei-o para o quarto dele, onde o 
coloquei mais um pouco na sua cama, enquanto preparava tudo, 
desde o pequeno-almoço até o lanche para ele poder levar para o 
infantário, como era habitual nos dias úteis da semana.

Só depois de lavar-me, vestir e pentear é que regressei 
ao quarto dele para o acordar. Eu nunca tomava o pequeno-
almoço, sei que devia ser a melhor refeição do dia, mas devido 
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ao pouco tempo, não havia hipótese de tomá-lo, só acordando 
mais cedo ainda, o que era difícil, pois eu precisava descansar 
do dia anterior. Então, ia sempre trabalhar em jejum. Levava 
todos os dias o almoço para aquecer em um micro que tinha lá 
no escritório, um pacote de leite simples e escolhia entre um 
pão com queijo, bolachas ou barrita de cereais para o pequeno-
almoço. Existia lá no escritório um mini frigorífico que tinha 
sempre frutas e iogurtes para comer quando me apetecesse 
durante o dia e para o lanche.

Acordei o meu filhote, fui dar-lhe o pequeno-almoço, 
levei-o a fazer xixi e a lavar-se. A seguir vestiu-se. Tive que 
o ajudar com as sapatilhas, ele ainda não conseguia apertá-las 
sozinho.

Depois desta rotina diária, saíamos os dois de casa. 
Levava-o para o infantário e punha-me a caminho do meu 
serviço no meu carro.

Eu trabalhava em uma firma de advogados faz sete anos, 
como secretária.

O meu companheiro acordava mais tarde, trabalhava por 
conta própria. Vendia imobiliário. Portanto, só saía para efectuar 
as vendas, mostrar habitações, entre outras coisas do tipo.

Como eu trabalhava mais horas e o meu horário era certo, 
acordava mais cedo que ele para levar o Samuel e ir buscá-lo ao 
fim da tarde, após sair da firma.

O Gustavo durante a semana fazia o jantar. Ao fim de 
semana era a minha vez.

Adorávamos o domingo, era quando havia tempo para 
passear em família. Se estava bom tempo, íamos ao parque mais 
próximo fazer um picnic, andar de bicicleta ou jogar  bola.
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Quando o tempo não ajudava que saíssemos de casa, eu 
colocava Samuel a pintar ou a desenhar, ele adorava fazer isso. 
Às vezes até deixava-o ajudar-me a pintar telas. Eu adorava 
distrair-me, transpondo mundos imaginários para as telas. Dava 
gosto ver o meu filho a exercer a sua criatividade, ficava tão bem 
disposto. Notava-se que sentia prazer em pintar, tal como eu. Ele 
próprio me perguntava:

— Mamã, quando voltamos a repetir esta atividade?
Ao que eu respondia-lhe muito orgulhosa:
— Sempre que quiseres, filho. Desde que faças outras 

coisas. Não podes estar sempre a fazer o mesmo, há que 
diversificar, para poderes aprender de tudo um pouco.

A primeira vez que ele ouviu a palavra “diversificar”, ficou 
espantado e perguntou-me, puxando-me a saia:

— Mamã! Mamã! O que é que quer dizer “diverficar”?
— Não é “diverficar”, e sim “diversificar”, Samuel.
— Isso! O que quer dizer?
— É mudar de atividades para não se estar sempre a fazer 

as mesmas coisas. Senão podias cansar-te de fazer sempre o 
mesmo. Percebeste, Sam?

Ele fez um gesto afirmativo com a cabeça e logo a seguir 
disse:

— Se eu fizesse sempre pinturas, não cansava, mamã.
Mal o ouvi, sorri para ele, que me correspondeu com a sua 

bela e contagiante risada.
Quando o pai estava em casa, os dois faziam puzzles e 

montavam legos. O Gustavo tinha jeito para ajudar o nosso 
filho nisso. Mas era o primeiro homem que eu conhecia que não 
gostava de se levantar e ir jogar bola com o filho. Isso tinha de 



127

ser eu a fazer, quer estivesse com saúde, quer não. Uma mãe tem 
sempre de ter tempo para os filhos, mesmo cansada ou doente. 
Uma boa mãe faz sempre esses sacrifícios pelos filhos. Nem se 
pode chamar de “sacrifícios”, pois uma mãe, mesmo não estando 
a 100%, gosta de passar todo o tempo livre com o seu filho para 
compensar o tempo que passa longe dele. Se pudesse estaria 
sempre com ele, mas os filhos devem estar preparados para o 
mundo, para quando ficarem sem os seus pais. Têm de conviver 
com outras crianças, aprender com os educadores e professores 
e crescerem como indivíduos.

Como eu sou muito mãe galinha, ter que deixá-lo sozinho 
no infantário, sem poder usufruir da sua companhia, é muito 
difícil. Isso sim, é um sacrifício para mim. Mas se eu quero o 
melhor para o Sam, tem de ser e eu sei disso.

Se eu falecer, espero que ele não me esqueça nunca, mas 
também não quero que ele sofra a ponto de não querer procurar 
alguém para o amar e proteger. Desde que não ocupe o meu 
lugar e o eduque bem. Lá de cima vou estar a zelar por ele, 
contente com a sua felicidade, mas infeliz, caso o meu filho não 
a consiga alcançar.

Espero e rezo para que Deus guarde coisas boas para o 
futuro do meu querido Sam.

Susana Silva
00CTA052
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O Cão da Gugu

Um dia a menina Gugu, linda e muito apreciada pelos 
amigos, decidiu visitar o seu colega de escola, o Mirote que 
vivia numa palhota nos subúrbios da cidade. E, o pai dela aceitou 
acompanhá-la em casa do Mirote. Lá, Gugu encontrou muitos 
cachorrinhos que acabaram de ser paridos. 

- Ah, que lindo! – Admirou-se a Gugu sorrindo. Aprecio 
muito os cachorrinhos. Eles são alegres e podem ser úteis à 
nossa protecção. A Gugu e o Mirote estavam parados em volta 
da casota apreciando o movimento dos cachorrinhos.

As duas crianças estavam contentes. A mãe do Mirote 
preparou um pequeno lanche que os deixou descontraídos, 
enquanto brincavam no seu lindo quintal com tantas laranjeiras, 
tangerineiras, coqueiros e, lindos baloiços de madeira.

- Uau! Que maravilha! Admirou-se  Gugu enquanto 
baloiçava.

Assim, ambos começaram a cantar:
Baloiço, baloiço
Lindo como o mar
Livre, livre como o ar
Tão bom, bom para brincar
As crianças brincaram, cantando, dançando, baloiçando, 

encantados, extasiados e no fim todos foram ao rio acompanhados 
da dona Jacinta, mãe do Mirote, onde  a Gugu aprendeu a nadar.

Quando regressaram do rio, a menina Gugu pediu a mãe 
do Mirote, que lhe oferecesse um cachorrinho.

- Que coisa engraçada. – Sorriu a dona Jacinta acrescentado: 
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- Ah! Menina,  com certeza oferecer–te-ei, qual deles gostarias 
de ter? 

- O mais peludo e calmo – respondeu.
Chega o pai do Mirote, que estava na pesca. Todos saúdam-

no de pé e, ele tão feliz por ver o Mirote com a sua colega Gugu, 
largou o cesto e, tratou de acarinhá-los:

- Olá Gugu. Quem te veio acompanhar?
- Olá, tio Francisco. O meu pai veio deixar-me, pois hoje é 

sábado e não vamos à escola.
- Que bom. Trago muitos, peixes para vocês.
- Obrigado pai- agradeceu o Mirote.
- Obrigado tio- Também agradeceu a Gugu.
O Mirote e a Gugu comeram e brincaram até ao pôr do sol. 

Não se esqueceram de ler e escrever começando de A, B, C, D, 
até Z. 

Pelas 17 horas, o pai da Gugu, veio buscar-lhe. 
- Boa tarde, pai
- Boa tarde, tio. - Cumprimentaram, as duas crianças 

simultaneamente.
- Olá, Mirote, olá Gugu. Trago dois presentes, são dois 

livros para poderem ler no vosso tempo livre.
 -  Uau! Obrigado. Sorriram as crianças  abraçando o pai 

da Gugu.
Depois, o pai da Gugu foi saudar os pais do Mirote e 

despediram-se. Antes de partir a Gugu recebeu um cestinho com 
peixe do rio Zambeze, oferecido pelo pai do Mirote.

- Que bom. Obrigado, tio. - Disse a Gugu.
- De nada – Retribuiu o senhor Francisco.
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E, depois, a mãe do Mirote, levou a Gugu para ver os 
cachorrinhos. Estavam todos lindos e gordinhos. A Gugu 
escolheu o mais lindo,  todo  roxo. Era a hora do adeus.

A menina Gugu, partiu para sua casa na companhia do 
seu pai com o cachorrinho nas mãos.  Gugu, quando chegou em 
casa, apresentou-o aos seus irmãos dizendo:

 “Este é o meu cão,
Lindo e engraçado 
Ele está vacinado 
É o meu grande amigo”
Todos ficaram contentes e sempre cuidaram do cão da 

Gugu.  

  

Makuda Pinho
   00CTA055
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Odi, Odine

Odi, Odi…
é o professor Jussar

a pedir licença
o Orlando a passar!

Odi, Odine1…
abra-me a porta

isso é que me importa
algo no gabinete

Odi…
Odine!

ah, a casa se abre
trago o meu presente

é o nobre livro
para que fiques contente 

que linda surpresa
eu também vou nessa,

ficarei o dia a ler

Odi, Odine - Licença, sim. 

                                  
Makuda Pinho

00CTA056  
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 Tristeza, não te quero

Tristeza…
Meu Deus,

afasta-a de mim com certeza.
Afasta de mim essa dor
que me corrói a alma.

Leva de mim esse desamor.

Tristeza…
que me faz prantear,

eu quero outra vez amar,
não sofrer.

Disso tenho absoluta certeza.
Faça-a de mim correr.

Tristeza…
Por que és assim?

Por que existes em mim?
Meu Deus,

dai-me forças para ultrapassar
este tormento que é morrer de amor.

Tristeza…
Deixa a minha vida em paz.

Deixa-me ser feliz.
Se me largares

sei que volto a amar.
Eu sou capaz.



133

Tristeza…
Desta vez sou eu que me vou de ti livrar,

sem pedir ajuda a ninguém.
Vou arrancar-te do meu coração e encontrar alguém

a quem o meu amor ofertar.
Vou em busca da felicidade.

Adeus
Tristeza.

Só peço a Deus
que não te mande de volta.
Não preciso de ti para nada.

Por favor, vá embora.
Obrigada.

Susana Silva
00CTA057
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Um Amor Virtual 
  

Sou um garota viciada em jogos, na internet.  Amigos não 
tenho porque só vivo em casa, nas redes sociais.  Certo dia, estava 
numa das minhas redes sociais quando recebo um convite de 
amizade de um cara chamado Higor. É meio que regra por aqui, 
homens não aceito, você não sabe o tanto que já me incomodei 
nessa internet por conta de homens. Mas algo me falava que 
Higor era diferente e eu estava indecisa, se aceitava ele ou não. 
Pelo que stalkeei dele é um cara família, não sai muito, mas, 
sempre fico com um pé atrás, vai que é algum fake?

 Descobri quando não deu um minuto que tinha aceitado 
Higor, ele veio no chat de conversa.

- Querida Lisa, já estou a mais de dois dias esperando seu 
convite. Sorte que você me aceitou

- Me diga Higor, o que você quer comigo?

Apesar de eu já saber o que ele queria, mesmo assim, eu 
permitiria que ele respondesse com as próprias palavras. 

 - Eu quero você, Lisa.

 Eu tinha que me cuidar com ele. É o tal galinha 
conquistador, que ganha as meninas no papo e eu não quero ser 
mais uma da lista.

Passou o tempo e, era todo o dia flor na minha porta, e 
Higor tentando me convencer que ele era o cara de minha vida. Eu 
não queria me convencer que estava apaixonada pelo meu amor 
virtual que só vi uma vez na minha frente. Estava ficando amiga 
da irmã dele e ela me iludindo, dizendo que ele estava mudando 
e eu não queria acreditar que isso era verdade. Quando, certo dia 
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estava distraída e toca a campainha. Vi pelo olho mágico que era 
ele. O que ele veio fazer aqui? Ainda não sei, mais vou descobrir 
agora. Quando abri a porta, ele já foi entrando com aquele buquê 
de rosas sem ao menos pedir licença. Não demorou muito para 
eu perguntar:

- O que você veio fazer aqui, Higor ?

 Não demorou muito para ele me responder.

- Vim te ver meu amor.

- Ah, não sou seu amor. Nem aqui, nem na china.

- Para que tanta agressividade com minha pessoa? Você 
sabe  que eu te amo e quero você na minha vida.

 Fiquei olhando para a cara do safado e logo falei:

– Sei, cretino. Para mais quantas você falou isso?

- Só você.

Então ele me entregou as flores:

- Querida Lisa, aceita namorar comigo?

- Eu não paro de pensar na minha resposta. Tem que ser 
não, para ele sair daqui e nunca mais voltar.

 Só que não foi bem assim como planejei.

- Sim, eu aceito, Higor.

Eu já tinha falado sim e, não, agora não daria muito bem 
Eu tinha me perdido com aqueles olhos azuis a me olhar e a 
me pedir em namoro. Hoje vou te dizer: meu Higor é um novo 
homem e sim, ele mudou para melhor, ele não é mais aquele 
conquistador barato. Ele sempre diz que eu o mudei, mas acho 
que não foi. Acho que ele aprendeu sozinho que a vida não era 
assim. Na cidade, quando ele era um belo de um galinha, tinha 
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até uma música que começava assim: “safado carinhoso e pronto 
para te dar amor”, e tudo que está ai é certo e sou vítima desse 
safado e carinhoso que estava pronto para me dar amor.

Joana N. Corrêa
00CTA058
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Ventania 

Minha avó sempre dizia
Filha, cuidado com a ventania

Não entendia suas palavras
E tinha medo de perguntar à minha mãe que me criava

Essa tal de ventania não saía da minha cabeça
Ficava esperando em casa sem perceber que estava ficando 

presa

E eu querendo apenas saber o que era
Essa tal de ventania

Minha avó não me explicava o que era a ventania
Só dizia, filha um dia entenderá o que ela significa

Fui crescendo e percebendo
Que essa tal de ventania era a gente que escolhia

Minha avó entendia muito da vida
Mas o que isso tinha a ver com a ventania?

Anos se passaram para eu entender
O que essa ventania queria dizer
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Bastou apenas eu olhar com minha neta na janela
Para eu conseguir entender o que eu tanto desejava

Que essa tal de ventania
Na verdade, era a vida que seguia

E agora eu podia seguir
Pois finalmente sabia o que era essa tal de ventania.

Bianca Carolina S. C. de Oliveira
00CTA059
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Internacionalmente 
notável mulher

Formosa criação
Conflito, paz

Em algum coração
Milagre sem fé

Torna-se perigosa travessura
Numa paixão,
É uma benção 
Ou dinamite...

Mulher!
Dádiva

Explosão.

Faz-se amor
Perdão

Faz da dor
Canção

Dos espinhos
Faz-se flor

Nos caminhos
Perdição...

Dos poetas
Motivo

Ambição
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Bem e mal
Implorante
Atenção...

Mulher

Métrica
Na loucura

Razão
Nota destoante

Experiência essencial
Inenarrável amante

Nas águas dos sonhos
Flutuante

Ou abissal...

Mulher

Dengosa
Capacidade de deixar
Sem para trás olhar
De joelhos no chão

Impiedosa
Abandonado a própria sorte

Na vida ou morte
O homem
Animal.

Carlos Poeta
Carlos Alberto Carneiro Souza

00CTA061
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Você me lembra alguém!

Ah, essa história é antiga. Nasce uma criança e dizem: - 
Ah! Mas é a cara do pai! – Que nada, parece mesmo é com a 
mãe! – Imagine, só tem todos os traços da nossa família! O que 
é a fisionomia? A fisionomia é o conjunto de traços do rosto 
humano; feição, semblante. E/ou expressão singular desses 
traços; ar, aparência. Se a fisionomia é uma expressão de traços 
singulares como pode um parecer com todos e todos lembrarem 
um? No Brasil existem negros, brancos, índios, os mestiços. 
Isso foi o que sempre ouvi, então a junção de toda essa gente 
conclui em um resultado de confusão de aparência. Olho para 
alguém e me lembro de você, porque você tem traços que não 
é singular, único e individual, mas plural, coletivo, genérico, 
comum e porque não dizer banal. Aproximo-me de você não por 
sua particularidade, mas porque já conversei com alguém assim 
antes. O semblante é o mesmo, então o ambiente se torna menos 
estranho é uma pessoa já conhecida. Concluo então que não 
preciso descobrir o novo rio que está diante de mim, os cuidados 
que devo tomar para atravessá-lo, assim sendo o nome do rio é o 
mesmo que outrora naveguei.

Lembro-me do ano de 2012, estava no início da faculdade, 
cheia de expectativas e com vontade de descobrir. Lá foi formado 
um grupo que ingressou no mesmo semestre, como estava um 
pouco receosa e com medo do novo, achei melhor entrar neste 
grupo. O grupo era como o Brasil, tinha gente de todos os tipos, 
tamanho, cor e história de vida diferente. Menos eu. Eu era 
parecida com a outra que já conheciam e conheciam tão bem 
que o nome dela se tornou o meu nome. A outra havia chegado 
antes no grupo, então seus traços tão particulares já haviam sido 
descobertos, já estava familiarizado e como eu cheguei depois... 
bem, depois meus traços deixaram novamente de ser únicos e 
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se tornaram parecidos com os da primeira. Cansei de dizer: - 
Prazer, meu nome é Maria! Maria que nada! Não conhecemos 
esse rio e já tem um aqui com as águas da mesma cor, então o seu 
nome não é Maria e, vamos navegar por você como navegamos 
no primeiro rio que tem a mesma cor. Não pode ser tão diferente 
assim, provavelmente tem os mesmos peixes. Assim, entrei 
na faculdade e perdi minha identidade. Nunca vi a expressão 
singular do outro rio, mas as minhas águas ficavam revoltas 
dentro de mim, cada vez que era confundida com o primeiro rio.

Será que o sujeito sendo produto do meio o torna banal 
e comum? Agora que sou aceito por esse grupo perco minha 
individualidade, minha afeição, agora minha aparência é coletiva 
a tal ponto que sou confundida com o outro. As pessoas do grupo 
se ajuntam para me auxiliar, mas essa ajuda custa o preço da 
minha identidade.

Karin Cristiani
00CTA062
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Inocência e a Culpa

A cena de crime, uma ferida por insultos, uma ferida pela 
perda, preciso de uma solução para amenizar meu sofrimento. 
Olho para o lado e vejo alguém como eu, não sei se sofre, não 
consigo perceber suas verdadeiras intenções através dos trejeitos. 
Esse alguém conversa, caminha, alimenta, mas está sofrendo 
como eu? A minha dor se igualou a minha escuridão. A escuridão 
da falta de identificar no outro um vazio, ou permitir que as 
circunstancias me fizessem parar. O que vejo é um potencial 
de destruir o colorido que a vida me deu. Há um prejuízo que 
somente a dor fala, sou experiente de seus conselhos que não me 
isenta da humilhação.  

Onde achar a cura para todo esse sofrimento? No outro. 
A inocência que me levou ao prejuízo torna o outro culpado. 
Alguém tem que pagar a conta, mas na minha falta de 
conhecimento aceitei o convite, usufruir de todas as delícias do 
restaurante, a qual me deu um grande indigestão, e agora alguém 
precisa sentir o mesmo. No entanto, o começo foi marcado pela 
satisfação, uma sensação de bem-estar acumulados na minha 
ousadia de viver o que há de melhor. Não houve perguntas, não 
houve dúvidas, não houve confronto, apenas a inculpabilidade 
nas ações que perduraram no momento. 

A minha inocência é culpada pela minha dor. Quando 
deixar de desejar tanto a força para vencer os desafios da vida, 
queria agora a astúcia para me desviar dos tombos escondidos no 
caminho. Os esconderijos no caminho são os obstáculos, não as 
minhas atitudes. Assim, qual será a próxima reação? Vai depender 
do comportamento anterior do outro, viva a espontaneidade! 
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Essa falta de espontaneidade esconde a verdadeira razão para 
se manter inculpável, livre de um tribunal que se mantém firme 
ao primeiro gesto da inocência. Sempre pagaremos um preço 
muito alto pela inocência. Não vivamos de livramentos que a 
vida possa oferecer, mas tenhamos uma percepção intuitiva, que 
talvez seja o melhor caminho para a absolvição.

Karin Cristiani
00CTA063
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H-ora:

Que horas são?
De que isso importa.

Os prazos e as datas batendo em sua porta.
Os atrasos sufocando seu coração.

Que horas são?
Vinte anos de vida?

Ou vinte anos de vida?
Sofrer pelo passado não faz sentido.

Guardar magoas e santificar o sofrido.
E o ódio é o sentimento mais indigno.

Esqueça os signos e as falhas do calendário.
Sempre é tarde demais para chorar pelo passado.
Sempre é cedo demais para chorar pelo futuro.
Sempre devemos viver o máximo, apostar tudo.

Pois na hora da morte não levamos o relógio para o túmulo.

Vitor Hugo
00CTA064
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7º
15 MINUTOS

Seu Afonso olhava pro rio da sacada de sua janela. Era o 
mesmo rio de sempre, mas ele não era. As pernas bambas, os 
cabelos brancos e a bengala horrorosa que ele odiava. A cadeira 
de balanço de sua mãe no mesmo lugar e agora era ele que a 
ocupava e balançava-se, olhando o tempo e a vida na rua lá 
embaixo. E o rio parecia sorrir. 

Ele sentiu vontade de ir ao banheiro. Ah, como detestava 
esses momentos. Algo tão banal para o ser humano, para ele, 
uma luta contra seu próprio corpo. Recusando, com as poucas 
forças que ainda tinha, quaisquer sugestões dos filhos em usar 
fraldas, e agarrando-se a essa resolução, pegou a maldita bengala 
e começou a tentar se levantar.

Tudo tremia. Os cabelos brancos eram balançados pelo 
vento, até os óculos tremiam. Ao longe um navio berrou. “Que 
idiotas! Porque não fazem silêncio? Não veem que já são seis 
da tarde?”, e tremia, e tremia. E quando finalmente conseguiu 
levantar-se da cadeira, movia-se vagarosamente, um passo de 
cada vez, na direção do seu quarto.

Lá em baixo, um vendedor de pipoca empurrava seu 
carrinho na direção da orla, onde turistas logo mais estariam 
reunidos e ele faria suas vendas. Mas Cláudio não era pipoqueiro, 
era um policial, sob disfarce. A missão ali nos arredores da Orla 
de Santarém era investigar a presença de um perigoso traficante 
que escoava cocaína para a Europa por meio de barcos. E ali 
estava ele, observando, esperando pra ver se acontecia alguma 
coisa. Sua primeira missão sozinho.

Já havia três meses que todo dia aquela era sua rotina, 
precisava manter as aparências. Em casa a esposa apenas sabia 
que ele estava numa missão importante. Letícia, às vezes se 
perguntava porque aceitara uma vida assim. E Cláudio sabia 
disso. Empurrava o carrinho, olhava para a orla, e sabia disso. E 
o rio corria tranquilo, parecia sonhar.
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Seu Afonso finalmente conseguiu entrar no quarto, 
foi em direção ao banheiro. Passando pelo lado da cama, viu 
na escrivaninha antiga alguns papéis jogados e amassados. 
Rascunhos de seu último poema, que nunca saiu da cabeça. Mas 
agora ele não pode ir lá para ver isso, precisa ir ao banheiro. E 
treme, e treme. E anda, bem devagar. 

No prédio ao lado, Ademir corria de um lado para o outro, 
fugindo da mãe. O menino não queria tomar banho.

– Ademir, eu não vou falar de novo! – ela disse, com dedo 
em riste. O menino parou, sabia o que o gesto significava. Deu 
uma risadinha de leve e tensionou as pernas. A mãe arregalou os 
olhos e disse – Olha! Ei!

Ademir relaxou o corpo, ele sabia o limite da paciência da 
mãe. E estava quase lá. Correu na direção da mãe e abraçou sua 
perna, dando uma gargalhada. A mãe, rendida pela atitude do 
garoto, não teve escolha se não sorrir e levar o pequeno para o 
banho, insatisfeita consigo mesma por não ter mantido a postura 
autoritária.

Cláudio segurava firme na barra de ferro do carrinho, 
tentado se aproximar rapidamente da orla. Viu o momento 
em que o traficante desceu as escadas de madeira em direção 
a um barco pequeno. No começo da noite a movimentação na 
orla era grande. Cláudio levou a mão à calça, como se fosse 
arrumar, mas, na verdade, era pra sentir o frio coldre da arma. 
Ele esperou até que terminassem tudo e seguiu o traficante, foi 
tudo muito rápido. Naquela noite ia sondar, fingir que queria a 
droga também.

E no chuveiro o pequeno Ademir se contorcia:
– A água tá muito fria!
– Fica quieto, menino. Senão vai ficar em casa e vou pra 

orla sozinha.
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E a mãe pegava os bracinhos ensaboados do menino pra 
tentar segurá-lo e lavar o resto do corpo. Ela morria de medo que 
ele caísse, então tinha que acompanhar todo o processo. A água 
realmente era fria, mas tomar banho era preciso, não havia o que 
ser feito. Os cabelos de Ademir caíam sobre seu rosto e ele os 
afastava com as mãozinhas.

Seu Afonso segurou-se no batente da porta, precisava 
descansar as pernas um pouco. Quem diria que chegaria uma 
época em que teria que calcular o tempo para chegar ao banheiro. 
Viu-se no espelho acima da pia. As rugas, as manchas no rosto, 
os olhos pretos contemplando a pele flácida do corpo. Mas ele 
não sentia pena de si mesmo, a vida é assim, o tempo passa. 
Pendurou a bengala na maçaneta da porta e segurou-se nos 
ferros para aproximar-se do vaso sanitário. “Que coisa fria!” Ele 
pensou e tremulou. Não gostava de coisas frias. Lembravam-lhe 
a morte.

Cláudio viu o traficante subir rua acima e o seguiu. A 
subida íngreme lhe era desconfortável e detestava o cheiro de 
esgoto a céu aberto. As casas de madeira, o chão sujo, os postes 
com luzes fracas, tudo lhe era detestável. O traficante já estava 
no meio da quadra quando olhou pra trás e viu o pipoqueiro 
seguindo-o. Parou por um momento, olhou para os lados e foi na 
direção de um terreno baldio. 

Cláudio continuou seu trajeto, inabalável. Subiu a ruas 
com passos firmes. Numa lixeira, um gato remexia o lixo e parou 
de repente quando viu o homem passar. Num pulo esguio, correu 
para longe. Cláudio diminuiu o passo conforme se aproximava 
do terreno baldio. Quando chegou, viu o traficante apoiado no 
muro, acendendo um cigarro. 

O traficante levantou o rosto para ver o pipoqueiro 
chegando. Soltou uma baforada e disse:

– Tá olhando o quê?
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Cláudio parou por um momento, como se estivesse 
constrangido, olhou para os lados e aproximou-se do pipoqueiro.

– Eu, é… é que… – e coçou a barba – tô querendo umas 
coisas aí.

– Ah, é? – ele soltou outra baforada – e o que eu tenho a 
ver com isso, tá me estranhando?

– Não, não é nada disso. – Cláudio estava constrangido de 
verdade – é que… tô precisando  apagar, preciso de um cheiro… 
tem farinha aí?

O traficante desencostou-se do muro. Deu dois passos 
na direção de Cláudio. Essas gírias eram de gente que sabia o 
que queria. Mas ele estava desconfiado. Não eram muitos que 
chegavam pra pedir essas coisas dele, sua área era ácido, erva… 
farinha, ou cocaína, era coisa do chefe. Quem era esse cara?

– Num tenho nada não, mermão. Sei nem do que tu tá 
falando. Vaza daqui e não enche o saco. Vai logo. – e fez um 
movimento rápido abrindo os braços e mostrando os músculos, 
pra afugentar o pipoqueiro chato. Cláudio, num gesto mecânico 
e veloz, levou a mão pra trás, ao cós da calça. A arma e o gesto 
denunciante.

O traficante entendeu tudo e numa fração de segundo tirou 
a faca da cintura, a lâmina fria no peito de Cláudio, as mãos 
às costas, o tórax indefeso. Uma vez, duas vezes, três vezes, 
garganta. Grunhidos, olhos embaçados, escuro, escuro. Passos 
ligeiros, alguém estava correndo e o chão se aproximou muito 
rápido. O gato parecia sorrir, Cláudio parecia sonhar. Ao longe, 
som de um barco.

Seu Afonso ouviu de novo o barco idiota mugir. Isso era 
hora? Depois que finalmente conseguiu se levantar do vaso e 
sair do banheiro, já estava a meio caminho da sacada. Mais 
uma vez seus olhos repousaram brevemente  nos papéis sobre a 
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mesa, mas afastou os pensamentos. Trêmulo, a bengala lhe era o 
maior amparo desde que os filhos, ocupados demais, deixaram 
de visitar. E chegou na porta da sacada e olhou o rio. Rio velho 
de guerra. E a cadeira de balanço.

A mãe de Ademir o enxugava quando ele ouviu de novo o 
som do barco. Seus olhinhos se arregalaram e ele gritou:

– FOOONNN! – e riu.
A mãe se irritou com o grito do menino, seu rosto 

transpareceu o sentimento, mas ignorou, melhor não dar atenção 
pra curumim. Depois de vestir o garoto, foi para a cozinha. Abriu 
a geladeira e pegou a vasilha com um pouco de canja que havia 
sobrado. Com a bolsa a tiracolo, Ademir sabia que era o sinal de 
que estavam prontos para sair. 

– Vamos, Ademir. Ainda temos que passar no Seu Afonso 
pra deixar essa canja.

– Ah, não, mãe! Aquele velho é muito chato!
Seu Afonso olhava pro rio da sacada de sua janela. Mas 

era o mesmo rio de sempre. E o rio parecia murmurar. Mas era a 
mesma rua de sempre. E a rua parecia correr. Mas era a mesma 
vida de sempre. E a vida parecia voar. 

Gabriel Alencar
00CTA019
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7º
A lenda da rosa  

Na Ásia, havia uma planta muito sedutora e que, por isso, 
vivia sempre assediada pelos animais e vivia sempre despertando 
inveja pela sua beleza. Era a rosa vermelha exuberante que 
enfeitava o jardim de um antigo e luxuoso palácio, onde morava 
a princesa Josefina.

 As rosas ocupavam metade da área total do jardim e isso 
desagradava as outras flores que confabulavam umas com as 
outras, querendo saber o por que das rosas estarem sempre no 
jardim, enquanto muitas outras flores já tinham desaparecido 
dali, no decorrer do tempo.

 Havia ali, um bichinho invejoso que também não gostava 
das rosas que estavam sempre exuberantes, perfumadas e bonitas. 
Ele tinha olhos esbugalhados, focinho curto e pernas atrofiadas.

 - Afinal, por que as rosas são as preferidas da rainha 
Josefina? Dizia o monstrengo.

Um dia, as outras flores quiseram descobrir por que as 
rosas não desapareciam do planeta, por que as outras flores não 
despertavam os olhares da rainha? Uma das flores chamou o 
bichinho e disse:

 - Belo animalzinho, como você é bonito! Está sempre em 
nosso meio, vive sempre a depender de nós. Precisamos de um 
favor e você não poderá se negar a nos ajudar.

- Queremos que vá descobrir o segredo das rosas!
 - Por que elas vivem tanto? Por que os animais não 

devoram suas folhas e suas flores? Continuou a esbravejar a flor 
invejosa.

 - Claro que ajudarei vocês! Não me conformo com a 
preferência da rainha pelas rosas... Vocês são tão bonitas e não 
são valorizadas! Vamos desbancar as rosas!
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 Ao ouvir estas palavras, uma das flores respondeu:
 - Até o rei Napoleão se derrete pelas belezas das rosas. 

Vive colhendo rosas para ofertá-las à rainha. Não podemos 
deixar que isso continue a acontecer.

Vamos convocar vários animaizinhos do jardim para 
invadirem o roseiral, amanhã bem cedo!

Dito isto, reuniu os animaizinhos invejosos e decidiram 
pelo ataque no dia seguinte. Dito e feito. As flores ficaram de 
olhos esticados para observarem a ruína das rosas.

Acordaram bem cedo e rumaram para o roseiral. Ao 
chegarem, se precipitaram para cima das rosas na tentativa 
de machucá-las. Qual não foi a surpresa da turma má... Ao se 
precipitarem, foram recebidos pelos espinhos das rosas que os 
espetavam de todo lado. Todos gritaram de dor:

- Socorro, estamos sendo atacados! Gritou um dos animais, 
enquanto o outro esbravejou:

- Estou ferido! Estou sangrando e cheio de dores. O que é isto? 
As rosas responderam em uma só voz:

- A natureza nos presenteou com algo que nos protege dos 
invasores, bicharada invejosa!

- Possuímos acúleos, espinhos modificados, para que 
possamos sobreviver neste mundo. A nossa beleza e o nosso 
brilho incomodam, bradou uma rosa branca.

Os bichinhos malvados saíram gemendo de dor, das 
espetadas que receberam. Foram vítimas dos próprios atos. Ao 
chegarem ao jardim para pedirem ajuda às flores invejosas, estas 
fingiram dormir...

Joyce Lima
00CTA021
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7º
A menina e a solidão 

 
De um lado, o mar

Do outro lado, um rio
E a menina morreu de sede.

Em casa, muitas pessoas
Fora, uma multidão

Amigos, não tinha muitos não.

Na mesa, fartura
No fogão, feijão

Faltava-lhe fome.

No meio de uma multidão
Caminhava sozinha

A menina e a solidão.

Joyce Lima
00CTA022
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7º
A Verdade acima de tudo!

Rob é um jovem inteligente e por natureza argumentativo, 
gosta de abordar temas para criar reações. Quando do referendo 
à despenalização do aborto em Portugal, em 11 de fevereiro de 
2007, pronunciou, necessariamente a sua opinião, era contra, e o 
assunto  foi esquecido. 

Passou-se bastante tempo e sem qualquer razão aparente, 
Rob voltou a falar do quanto era contra o aborto. Os pais de Rob, 
Quim e Fátima, procuravam subtilmente moderar-lhe a opinião, 
mas ele não mostrava qualquer inclinação em restringir a sua 
convicção e, manifestava-a com alguma adversidade dirigida 
particularmente à mãe. 

“Rob eu concordo contigo e também, como princípio, 
sou contra o aborto. Mas tu tens que aceitar que há muitas 
excepções.” - dizia-lhe a mãe.

“Afinal, não és contra o aborto.” - contra argumentava .
“Sou contra e tenho muita pena de todas as mulheres 

que se encontram nessa situação, sobretudo daquelas que são 
obrigadas a fazê-lo por causa das suas circunstâncias e não têm 
outra opção. É preciso muita coragem para sofrer sozinha a fim 
de não fazer sofrer mais ninguém.” - respondeu-lhe a mãe com 
emoção.

“Como assim?” - perguntou o filho.
“Vou contar-te um caso que passou-se há muito tempo”.  
Fátima começou a relatar uma história: “Conheço uma 

senhora, vou chamar-lhe Ana para dar-lhe um nome, que quando 
era jovem amava muito um rapaz e um dia cedeu-lhe à vontade 
duma relação física, porque também sentia uma grande paixão 
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por ele. Ana engravidou e procurou-o com urgência. Como não 
conseguiu encontrá-lo nem falar com ele, ela resolveu procurar 
o melhor amigo dele o qual sugeriu-lhe imediatamente fazer um 
aborto. A ideia de fazer um aborto era totalmente aberrante e 
obscena para ela e, Ana decidiu averiguar qual seria a reação da 
mãe sobre ter um filho sem casar. A mãe reagiu da pior forma 
possível e pediu-lhe para não pensar numa coisa dessas e que 
preferia morrer a sofrer tal humilhação. A mãe de Ana era da 
geração de pessoas que preocupava-se imensamente com aquilo 
que os outros pensam. 

O homem que Ana amava não a procurou e, sentindo-se 
terrivelmente sozinha e abandonada, ela tomou a decisão de 
fazer o aborto, o qual foi organizado pelo melhor amigo dele. 
Depois de o ter feito, ela condenou-se a si própria como alguém 
que não tem o direito de voltar a ser feliz e passou a viver como 
um zombie, totalmente morta por dentro. O único desejo que ela 
tinha era compreender porque é que foi abandonada. 

Sete meses mais tarde, depois de ter feito o aborto, a única 
amiga a quem Ana confiou o seu segredo telefonou-lhe para dar-
lhe uma noticia muito triste: ele morreu num acidente de carro. A 
partir deste momento, Ana começou a odiá-lo, sentia uma fúria 
intensa por ele ter morrido sem dar-lhe uma explicação, nunca 
iria ter uma resposta. A única consolação que sentia, foi ver o 
pecado dela transformado numa benção disfarçada. 

Com o tempo Ana acalmou e tentou ter outras relações 
mas não conseguia sentir nada, até que um dia aconteceu e ela 
nem queria acreditar que amava outra vez e, melhor ainda, os 
sentimentos dela eram retribuídos. No dia em que o namorado 
pediu-lhe a mão em casamento Ana foi totalmente honesta e, 
disse-lhe que gostaria muito de casar com ele, mas antes de 
aceitar tinha que partilhar alguma bagagem do passado dela, 
porque não queria uma vida de segredos. O namorado também 
tinha a bagagem dele e nesse dia ambos limparam a alma um 
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ao outro. Casaram seis meses mais tarde e, apesar dos altos e 
baixos, continuam juntos e são felizes porque nunca desistiram 
de ser totalmente honestos um com o outro.”

Quando voltaram a ficar a sós, Quim perguntou à Fátima,

“Achas que o Rob compreendeu que estavas a falar de ti?”

“Deus queira que sim.” - respondeu Fátima. “Pelo menos 
ficou a saber a versão real duma história triste.”

Fátima sentiu-se inconfortável  com o modo como Rob 
manifestava o seu  ponto de vista,  incomodada pela simples 
razão que ela própria não tinha a consciência limpa em relação 
ao assunto e, acima de tudo, sentia-se revoltada com a ideia de 
que estava a ser prejudicada maldosa e vilmente pela irmã e 
suposta amiga. 

“Será que elas desceram tão baixo nos jogos e artimanhas 
maldosas que praticam contra mim, Quim?” - perguntou ao 
marido.

“Não te preocupes com isso. Se for verdade que elas 
realmente tentaram manipular o nosso filho, isso só resultará 
contra elas  porque o nosso filho é um homem inteligente e vai 
chegar às conclusões dele próprio.” - tranquilizou-a o marido.

No dia seguinte, logo pela manhã, Rob abraçou a mãe 
carinhosamente e disse-lhe,

“Amo-te muito mãe.”

Há muito tempo que Fátima e Quim compreenderam 
que a promessa que fizeram há  muitos anos, de serem sempre 
honestos e verdadeiros um com outro, tem sido o grande alicerce 
da relação deles, porque com honestidade e verdade, têm tirado 
todo o poder  daqueles que procuraram maldosamente destruir 
a união deles.
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A verdade é um valor bom e por definição deve ser usada 
para o bem.

É muito importante compreender que a omissão da  
verdade torna-se um segredo e, consequentemente uma mentira 
para os protagonistas das mais diferentes situações e histórias 
e, há sempre consequências resultantes da omissão. Podemos 
tentar escondê-la mas no fim, lá está ela!

Uma das formas mais podres de relacionamento que 
existem – família e amizade – é haver pessoas que usam os erros 
dos outros, que foram cometidos ingenuamente, sem intenção e 
que já fizeram sofrer muito, como uma forma de ataque e fazer 
sofrer outra vez. 

Este tipo de atitude está repleta de astúcia dolosa porque 
quem a pratica só tem como objectivo desviar a atenção de si 
mesmo e dos seus segredos mordazes.

Maria Rosalina Reis
00CTA023
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7º
Eternos dias

foram eternos dias a distanciar nossas vidas.
nossos corpos, separados, recriaram seus instintos,

circunspectos, mesclados a um proscênio fosco
atuamos como se nunca houvéssemos nos encontrado,

nos tocado, nos provado, nos revelado,
determinados, sob um céu ordinário.

foram eternos dias a desamarrar nossos destinos,
a silenciar nossos gritos em nossa cama.

e a cada noite eu os ouvia nesta cama, agora vazia,
nossos fôlegos sob esta mesma lua.

tua saliva e tua secreção a corromperem todos os hinos
onde agora só restam demônios.

foram eternos dias apagando nossos nomes,
o céu de tua boca, abrigo do falo insistente,

agora apenas um vácuo inconstante.
tantos foram os nós nunca desfeitos,

éramos anjos tentando saciar nossas fomes,
tentando iludir a dor persistente.

foram eternos dias que escreveram nossa história,
a tua voz persiste ainda na noite escura.
a tua falta ocupa o espaço do ambiente,

doce ausência em minha memória,
amargo sabor neste dia que se inicia.

nossas vitórias, nossas derrotas são um perjúrio.
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foram eternos dias que fecharam minhas feridas,
estancaram o sangue à minha revelia

nas avenidas do meu infortúnio,
entre os meus clamores sem sentido.

bardo errante sem rumo
imerso em delírios, pecados e loucura.

foram eternos dias a consolidar nossos receios
entre os credos de tua púbis sob esta sombra desnuda.

nossa intimidade subverteu nossa lua
renegando a inexistente paz de nossa teia,

do que passou a se chamar presente
em nossas faces somente a negrura.

Poeta Jardim
Sergio Almeida

00CTA035
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7º
O Jardim Das Que Tinham

 Sido Escravas

As primeiras musas a chegar tinham sido escravas
Serviram os homens tradicionais nascidos irracionais

Que as torturaram com as mais duras vidas e experiências 
Pelos seus mais primários instintos e sistemas egocêntricos

Que os outros onde elas são agora livres, eram-lhes inaceitáveis
Agora com direitos e terapias bem estimuladas entre mulheres

Contra o assento da homofobia entre outras deficiências 
eliminatórias

Exalam as marcadas os seus direitos e retiram as cicatrizes dos 
corpos

Que ganharam no mundo perdido por eles que se julgavam 
delas donos

As grávidas dividem-se em vários grupos multicoloridos e 
chegam magras

Algumas sofreram maus tratos dos homens intocáveis de onde 
elas vinham

Egocêntricos narcisistas notáveis que cuidavam apenas dos 
seus interesses

Outras excisadas ou doentes recuperadas pelas terapias naturais 
naquele jardim

E todas as mães presentes, mesmo as dos mais crescidos com 
ar de vagabundos 

Que as acompanharam na viagem, muito confusos na passagem 
entre os mundos
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Dirigem-se à casa de registo dos factos com eles a dizerem-se 
agora, demais além

Nos jardins das libertas veem-se os acabamentos finais nas 
recentes habitações

Equipadas e estéticas elas nos seus recantos sedutores e paredes 
de pedrarias

Revestem-se e repartem-se entre jogos e danças nos novos 
históricos edifícios

Depois de removerem longe o que milênios de opressão 
escravagista lhes barrara

Assentaram alicerces dos primeiros edifícios marginais dentro 
de clareiras no bosque

Concebidos numa arquitectura panorâmica com pedras talhadas 
entre outras das rochas.

M. Frias
00CTA041
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7º
Carochinha e João Ratão 

Eis que chega o João Ratão
E à sua Carochinha

Oferece uma florzinha
Romântico e brincalhão

Pergunta?
Queriam a minha Carochinha
Mas é minha e muito minha

Então chega o mafarrico
E arreliado diz num grito
Está calado João Ratão

A Carochinha só quer ratos
Dispensa bem os gatos

Mas olha que quem me levar
Terá um trato de louvar.

E num miau miau fru fru, se foi.
A lagarta que não falava, apenas fez olhinhos

Rastejava com sua cauda de folhinhos
Mas veio ainda o esquilo com seu estilo

Trepava e a Carochinha já brava, resmungava
Salta daí que ainda cais, vê lá por onde vais.
Eis que num rabo redondo chega o pombo

Arrolhei o dia todo, mas me fartei
Já sei Carochinha que não queres o meu pio pio

Mas olha até te cantava ao desafio!
Isso querias tu, meu cara de cu,

Mas comigo João Ratão nem corrido nem brincalhão
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Faz trampolim e plam plam catrapum já vai mais um.
A cegonha enfadada bebe um gole de água

Cala fanfarrão ou dou-te uma bicada
Já não me serves para nada.

Roubo-te a Carochinha e faço-lhe uma casinha
Para ela não tenho prosa, mas paisagem maravilhosa.

E enquanto tudo isto se passava, a Carochinha fervia de brava
Saí da minha casinha, vou ficar com o João Ratão
Sou uma simples Carochinha, tão fina e educada

Ele é meu único amor e eu sou a sua amada.

Lurdes Bernardo
00CTA042
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7º
O Teu Amor Encarcerado 

No Meu Corpo

Teu amor é um maldito meliante
Eu julguei e condenei esse desgraçado

Mas a pena foi estar encarcerado
No meu corpo em estado angustiante

Vou domar o bandido arrogante
Não fará mais delitos delicados
Ao meu pobre coração abusado
Por ardilosos atos agravantes

Vou prendê-lo em minhas mãos de verdade
Se o meu coração de novo atacar.

Fará lesão corporal de saudade

Roubará a paz que ele me dá
Vai violentá-lo sem piedade

Depois de solidão o assassinará.

Mardenia Maria de Souza Magalhães
00CTA046
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7º
Por Que?

Se sabemos que vamos morrer
Por que tanto tememos a morte?

Se sabemos que existem doenças
Por que desperdiçamos tanto nossa saúde?

Se sabemos que a água faltará
Por que tanto a usamos indevidamente?

Se sabemos que há paz
Por que procuramos a guerra?

Se sabemos que o amor combate qualquer maldade
Por que insistimos em odiar?

Se sabemos de tudo isso
Por que as pessoas continuam cometendo os mesmos erros?

Interrogações, interrogações
Espero que um dia não seja tarde demais para responder todas 

essas questões

Bianca Carolina S. C. De Oliveira
00CTA053
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7º
Sonata Lamuriante 

Eu sou uma fenda no tempo
Observando sua metamorfose.

Tu és o fragmento de um sentimento.
Sonâmbulo em hipnose.

Eu sou o léxico e o semântico
Criptografando cada pensamento.

Tu és o lírico cântico
Logaritmo do sofrimento.

Esconda-me em sua memória
E não deixe que o tempo apague nossa história.

Eu sou o silêncio da noite escura.
Quando passas, faço-me minguante.

Tu és a estrela insegura
Esvaecendo em algum lugar distante

Eu sou um verso moribundo
Ansiando viver em uma poesia

Tu és a inspiração do meu mundo
A realidade dentre a fantasia.

Quando regares teu jardim
Lembre-se de mim.

Diego Sant’Anna
00CTA054
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7º
Para E.

Sei que te pareço muito intensa, talvez até mesmo exagerada, 
sem meio termo... Devo avisar que esse é o único jeito que sei 
ser no mundo: vivendo cada dia como se fosse o único, olhando 
cada experiência individualmente, especialmente, unicamente – 
como de fato cada uma é. Para mim a vida é gosto, é gozo, é 
subjugação, é dor, é movimento, é entrega... Vivo sentindo cada 
contato, cada nuance da vida, no dia a dia – todo dia. Olhando 
tudo com olhar especial que tudo merece. Nada me é comum. 

Mas você, você é especialmente especial para mim, e, 
tem se tornado mais e mais a cada dia, a cada conversa, a cada 
sorriso, a cada olhar... Como se já te conhecesse de outro tempo, 
de outra vida, que eu não sei quando foi nem de que maneira 
aconteceu, mas que te vendo hoje, reconheço como alma que a 
minha alma sabe amada, e assim sendo, não quer mais perder 
de vista. Alma de alguém que me faz centrar e ver o mundo e as 
coisas de um outro jeito, com olhar mais ameno, mais sereno. 
Alguém que me traz calmaria ao mesmo tempo que me agita 
o sangue. Alguém que sinto que posso confiar, nunca vai me 
machucar. Que tem o poder de me desarmar e acalmar com 
algumas poucas palavras. Alguém que traz à tona um lado meu 
que sempre – por autoproteção – releguei, deixei guardado. Com 
uma energia masculina tão forte, que faz com que eu perceba 
de maneira tão suave o meu feminino mais sagrado. Energia 
forte sem tolher, sem me encobrir. Forte que me dá segurança, 
proteção; de um modo que não sei explicar. 

Não busco explicação: mas ainda que sem querer, noto, que 
tudo que sempre li e teorizei é imanente, presente. Num plano 
sutil e ao mesmo tempo manifesto materialmente, na maneira 
que eu sinto e que me sinto em relação a você. E, que não espera 
nada, ao mesmo tempo que quer tudo... É um sentir que é gostoso 
em si. Bom em si. Uma inteireza que eu não conhecia em mim.
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Eu não havia planejado te gostar tanto assim. Não dessa 
maneira. Não nesse momento. Não sem nenhuma defesa 
nem reserva. Mas, você chegou tão manso, tão doce (tão 
surpreendentemente doce) que não me dei conta, e, quando vi já 
era, não podia mais refutar... E, isso é tão bonito em tudo que já 
é. É a vida sendo poesia. É como coisa de filme e livro, só que 
na vida real. 

Eu havia me fechado pra um lado da vida, deixado tudo 
mofando num canto escuro de mim, pra não ter que lidar com 
coisas que eu não entendo. Com coisas que me causaram dor. 
Mas que agora, nesse contato tão rico, denso e diferente, aceito 
que sou pequena demais pra entender o que a vida é, o que a vida 
traz, o que a vida pretende.

Quero mesmo é sair desse senso comum de que uma coisa 
precisa ser isso ou aquilo. De ter que definir se alguém é isso 
ou aquilo meu. Sentir simplesmente, sentir o sentido do que já 
é sem preocupação alguma em ter que explicar. Sem definição. 
Permitir, me permitir, te permitir... Me sentir cada vez mais eu. 
Tantrificar o contato, a relação, a vivência. Ser e deixar ser. Viver 
o que for, sem neuras, sem medos. Deixar os traumas de lado. 
Sentir o corpo, tocar a alma; transvalorar os valores prontos. 
Permitir sensações, sentimentos. Sem pudores, sem temores... 
Fazer a vida valer hoje. Sentir a poesia que a vida é. 

Você tem tudo que eu sempre desejei em alguém. Eu 
achava que essas coisas fossem possíveis apenas em sonhos, 
filmes, livros. Achava que fosse possível apenas na minha mente 
incuravelmente romântica. Apenas nos poemas que escrevo e 
não tenho coragem de mostrar a ninguém... Você prende minha 
atenção, meu interesse, de um jeito que eu não compreendo, mas 
permito. Me atrai de todas as maneiras que eu posso pensar: 
como pessoa, como homem, como parceiro de ideias. E, te quero 
por perto sempre. Sem cobranças, sem engessamentos, sem 
convencionalismos, sem conceituações... 
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Eu te escrevo cartas e poemas que talvez você nunca 
saiba, nem nunca leia. Sinto de um jeito meio platônico. Deixo 
subentendido, meio em segredo, meio com medo... Não quero 
te assustar, nem te afastar com essa muiteza que eu tenho... Mas 
é que cada vez que cruza teu olhar com o meu, fico vulnerável, 
instável, desnuda, transparente, sem defesa, como se ficasse 
estampado no meu rosto todo meu sentir. Não preciso enquadrar 
nem rotular nem achar um nome pro que eu sinto. Sinto sem 
precisar definir que espécie de relação a gente têm. Só quero 
vivenciar, experenciar, te experenciar, me experenciar com você, 
me soltar nessa energia onde me encontro tão envolvida. 

“Se me obrigassem a dizer por que o amava tanto, sinto 
que a minha única resposta seria: porque era ele, por que era eu”.

Com todo sentir que me cabe.

Anita Regina Santos
00CTA060
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7º
Dionisio e eu.

Hoje tirei um tempo para mim, tirei um tempo para pensar. 
(Um ato muito perigoso). Eu tentando – ainda e sempre – me 
entender. Me encaixar no mundo. Me haver com fatos, com a 
vida, com pessoas. Ah! Isso de “pessoas’’. Pessoas são complexas 
demais. Relacionamentos são estranhos. Às vezes penso que 
há alguma coisa errada comigo. Será que sou efusiva demais? 
Afoita demais? Viva demais? Seria eu, demais? Eu sempre 
avanço. Sempre vou além. Não tenho paciência. Não confio na 
ação do tempo. Não sou muito racional. Não sei bem como agir. 
Não sei bem como me portar. Eu tenho tantas certezas. Que não 
são. São ar. São éter. O que é ser? O que é um “eu”? Por que me 
preocupar tanto com algo que nem posso definir? Por que tentar 
caber, me encaixar, não ser? Me calo. Temporariamente me calo. 
E, espero. Temporariamente, espero. Por tempo indefinido. Por 
tempo indecifrável. Talvez a solidão seja mesmo o caminho, já 
que ao que parece, meu “modus operandi” é um tanto quanto 
desastroso, um tanto quanto assustador, um tanto quanto forte 
demais. Um tanto quanto inaceitável, demais. Esse viver o dia 
como se fosse o último – todo dia – esfrega na cara de todo 
mundo o que ninguém quer ver: a gente acaba, a gente morre!

   E depois? Depois nada! Não haverá orgulho. Não 
haverá corpo. Não haverá escolha entre ser isso ou aquilo. Nem 
lembrança serei. Nem meu corpo será. Nem meu pensamento 
existirá. Tudo será reduzido a um “foi”. Quando eu for um 
“foi”, aí sim que nada serei. Enquanto isso, enquanto eu sou, 
sou mesmo! Sou com tudo que eu sou. Incômoda. Exagerada. 
Apaixonada.
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   Vou passando, me desculpando com quem não vê a 
finitude da vida. Eu tenho pressa. Há urgência em viver. A vida 
é o que vai passando enquanto se espera sentado o ''algo mais''. 
Tenho fome de algo que não sei. Sei do que não gosto. Sou tudo 
que sinto. Tudo que não sinto. Preciso encontrar um jeito de dar 
conta de mim, sem recorrer a ninguém.

   De não fazer tanto alarde. Eu sempre penso. Eu sempre 
faço alarde. Até quando não quero. Principalmente quando não 
quero. Meu impulso de vida é muito forte. É estranho - na falta 
de melhor palavra - é estranho ser. Porque sendo, me sabendo 
sendo, não entendo nada. Perco-me em não saberes. Preciso de 
alguém que me explique. Acho que tem ‘’eu’’ demais dentro 
de mim. Sou um mistério, meu maior mistério sou eu. Sou 
barulhenta. Desarvorada. Birrenta. Sou estabanada. Uma mula 
que ama.

   Preciso achar um jeito, um modo, canalizar, me embotar, 
me guardar, escrever, criar. Ficar em mim. Eu saio, demoro 
voltar. Sinto minha falta. Procuro fora, não me acho Quero 
aprender a me suprir, suprimir, acalentar, aconchegar. (Deus me 
ajude, caso ele exista). Há uma fúria em mim. Quero conter. Ela 
sai. Come tudo em volta. Dilacera o que vê. Faminta. Recrimino-
me, rejeito isso. Não adianta. Ainda é. Ainda que sem querer que 
seja. Como é intenso existir sabendo que existo. Ninguém no 
mundo é igual a mim. Inexoravelmente terei de ser eu. Até o fim. 
Com tudo que eu tenho. Com tudo que eu sou. Serei, e não sei.

   Almejo relações saudáveis comigo e com os outros. 
Quero ser amorosa comigo. Erro sempre e inevitavelmente, nas 
mesmas coisas. Sou para mim uma benção maldição. Um Midas 
ao contrário. Não, não é autoflagelo, nem é pena de mim mesma. 
É só uma forma quase desesperada de entendimento de mim. 
Não suporto mais perder, nem suporto mais me perder. Quero 
jogar luz onde há escuridão, em mim. (Mas devagar, por favor, 
ou me ofusco de vez. Não estou habituada à claridade. Preciso 
abrir meus olhos aos poucos, ou os perco também).
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   Fui deixando pedaços pelo caminho. Minhas partes estão 
por aí. Ao léu. Quero me aglutinar, me condensar, me conter, me 
reinventar, me contradizer. Quero esmurrar a cara da vida para 
que ela me olhe com atenção. Quero ignorar o que houve até 
então, e de agora em diante seguir. Apenas seguir? Diferente de 
antes; só seguir. Ser sem impedir que ninguém seja. Ao contrário: 
deixando com que os outros sejam! Será que eles sabem que 
são? Ninguém precisa que eu faça nada, que eu diga nada, cada 
um é o que é - eu acho.

   Quero quebrar alguma coisa. Um parâmetro. Um 
paradigma. A cara de alguém. Quebrar o protocolo. Aprender a 
ser outra ‘’eu’’. Sem deixar de ser quem eu sou. Mas sem morrer 
por ‘’ser’’ tanto. Quero um outro começo desde já. Desde agora. 
Desde o minuto que acabou de passar. E neste ainda, em que 
tento completar a frase antes que ele acabe e já não seja mais, 
antes que seja outro. Eu posso isso, só não sei se consigo. Uma 
vida só é muito curta para tudo que eu devo aprender e fazer e 
ser. No seguinte instante que começa já acaba. Não há tempo a 
perder, gastei demais, esgotei. Quase me sufoco. Quase sufoco 
a mim mesma com tanto ‘’ser’’ num momento só. Quem sabe 
eu aprenda a fracionar o meu ser. Dividir em fatias de tempo. 
Guardo no espaço para quando precise. Quem sabe eu aprenda a 
me economizar. Quem sabe assim eu nem morreria. Nunca. De 
tanto eu que eu tenho poderia usar para sempre. (Nos séculos e 
séculos amém!).

    De tanto ser - explodo. Implodo-me. Reconstruo-me. 
Em bases tão sólidas como a areia da praia. O mar me leva. Do 
fundo não saio. Descobri meu mal: não quero que isso acabe! O 
mundo não foi feito para mim: ele acaba. O que sou eu afinal? 
O mundo quase cabe em mim. Mas eu não tenho cabido nele. 
Falta-me lugar. Não sei meu lugar ao sol. Nunca soube. Quase 
nunca tem sol. Eu não gosto muito de sol. Gosto mais da chuva. 
Não tem chovido muito. Por isso estou assim tão seca. Eu 
sei que essa agonia de ser me faz ser cada vez mais. Eu grito 
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em silêncio. Ninguém me ouve. É um uivo de cão atropelado 
perdendo sangue, morrendo sozinho na rua sem socorro. O 
sangue é fluido vital. Preciso manter o meu correndo dentro de 
mim, a salvo de tudo. Preciso manter algo em mim, puro. Achar 
minha pedra filosofal e lapidar à exaustão. Quem sabe assim eu 
possa apenas ser. Harmoniosamente ser. Despretensiosamente 
ser. Utopicamente ser! Para só então, morrer.

Anita Regina Santos
00CTA065
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6º LUGAR
João Pinto
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6º
Fotogenesis

O dia que mudou a minha vida não podia ter começado de 
forma mais banal.

O guincho eletrônico do despertador, seguido a uma 
noite sem qualquer memória de sonhos, o vapor tépido da 
cabine de limpeza e a barra de proteínas matinal, salobra e 
seca, nada faziam adivinhar que algo se desviasse da rotina.  
Mesmo no meu caminho, os anúncios berrantes nas carruagens 
do metrô prometiam as mesmas coisas de sempre: estatuto, 
fama, beleza, férias exóticas, lentes holográficas com desconto.

Dizem os ingleses que o diabo está nos detalhes e, nisso, 
devem ter razão. Nunca esperei que as portas do paraíso se 
abrissem pelas mãos de uma rapariga franzina com olheiras e 
nós no cabelo, sentada a um canto do centro de Aprendizagem 
Virtual.

Estava numa pausa para esticar as pernas e humedecer os 
olhos cansados do visor quando ela me sacudiu o ombro, tão 
nervosa como excitada:

- Eu sei quem és! Saturn9? Eu sigo o teu blog, sou ... uma 
fã!

Nos tempos que correm abordar assim uma estranha era 
no mínimo insólito, muito menos tocando, mas não sei se por 
prestidigitação captou de imediato a minha curiosidade. Se não 
me tinha simplesmente mandado uma mensagem, como toda a 
gente, devia ter algum motivo.

- Eu vi-o! Eu! Vi-o ontem, no Kybalion!
Entre os olhos raiados de vermelho, a pinga de saliva 

no canto do lábio e a linguagem críptica, talvez qualquer um 
a assumisse como louca, mas eu sabia do que falava. O Anjo 
de Diamante, um mito que eu conhecia de trás para a frente. 
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De facto, todo o meu blog era dedicado a essa mesma lenda 
urbana - um ser de beleza infinita perdido neste mundo poluído, 
uma pérola pura na ostra escura e espinhosa dos arranha céus e 
complexos de habitação.

Existem tantas versões da história como pessoas a contá-la 
mas, na verdade, ninguém sabe ao certo o que é, nem sequer o 
seu gênero ou idade. Há teorias para todos os gostos, um humano 
melhorado como os que vivem acima das nuvens, um alienígena, 
uma ilusão coletiva provocada pelos neuro-implantes, uma 
segunda vinda de deus... A única coisa que todos concordam é 
na sua pele, longos cabelos e fato impecavelmente limpo, todos 
de uma palidez reluzente que quase fere o olhar - daí o nome.

Antes que minha misteriosa informadora pudesse perguntar 
mais alguma coisa que fosse, as sirenes tocaram novamente e ela 
desapareceu entre os corredores cinzentos, de volta à realidade 
virtual e mais três horas de cálculo avançado. Quando retirei o 
visor, com a cabeça a latejar, a ideia de a interrogar para um post 
sobre mais um avistamento parecia um sonho distante.

Não a encontrei e com o céu a enegrecer, tomei de novo 
o metrô para casa. O lusco fusco do fim do dia era igual ao da 
manhã e sentia-me tão cansada como nessa primeira viagem, num 
estado turvo entre o adormecer e despertar, de vez em quando 
sacudida pelos solavancos das carruagens e a voz robótica que 
anuncia as estações. A batida repetitiva do rap que os phones do 
passageiro do lado sussurravam e o calor abafado pesavam-me 
sobre os olhos quando, de repente, algo me captou de novo a 
atenção:

- Estamos a chegar a Kybalion. Centro recreativo.
Vi-me tomada de um súbito instinto e, antes que pudesse 

cair de novo na rotina, dei por mim com os pés na estação 
colorida e a carruagem a afastar-se na distância. Suspiro. A 
carruagem continua a sua marcha, acelerando e desaparecendo 
nas sombras de uma curva, deixando-me a mim e às luzes e sons 
psicadélicos do Kybalion.
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O chão holográfico pisca às cores a cada passo que 
dou, aproximando-me do arco de entrada do complexo de 
entretenimento, cruzando os arcos néon que já conhecia como a 
minha própria mão. Há uns anos era a atração do momento mas, 
como tudo, rapidamente passou de moda e quando deixou de ser 
in lá ir, os marginais mudaram-se para lá e rapidamente vieram 
também os neuro-estimulantes e os grafittis.

Não me desagradava, contudo. Comparado com a limpeza 
estéril e queimada a lixívia da maioria dos edifícios e transportes, 
uma certa sujidade e caos nem era assim tão mau.

O cheiro era cáustico, uma mistura de fumos químicos 
com vômito e pó queimado dos milhares de ecrãs das máquinas 
de jogo e reclames constantes, a competir pela atenção de meia 
dúzia de jovens perdidos no sistema; era irônico o contraste. 
Mas eu não tinha vindo para perder mais uma noite entre vícios 
depois de prometer a mim própria que vinha investigar, pelo 
menos não hoje.

O Anjo de Diamante.

A rapariga dizia que o tinha visto aqui e, não era de longe 
a primeira, das dezenas de avistamentos que eram sussurrados 
na net todas as semanas, nenhum se distanciava muito do centro 
de entretenimento abandonado. Mesmo pondo de parte os 
que podiam ser falsos, ou alucinados, era um facto demasiado 
consistente para ser ignorado.

Seguindo quase um ritual, subi dois lances de escadas, 
virei à esquerda e encontrei a pequena sala violeta tal como 
a conhecia, com os seus sofás de leopardo gastos e fractais 
projetados nas paredes pelas lâmpadas tremeluzentes.

Agora era aguardar. 
Apesar de todo o meu fascínio, nunca o tinha visto, mas 
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tinha um pressentimento estranho que hoje seria diferente. 
Deixo-me relaxar, afundando no assento e com o olhar perdido 
nas luzes… Os padrões caleidoscópicos e o ritmo hipnótico 
da música massageiam-me e entorpecem a consciência, estou 
na zona. É só assim que ele aparece, pelo que dizem. Ideia 
engraçada. A beleza de facto é fugaz. 

Entretenho-me a imaginá-lo a surgir do corredor escuro, 
branco, puro e elegante, reluzindo como uma lua cheia coberta de 
diamantes, os pés parando milímetros acima do chão e o cabelo 
ondulado flutuando ao sabor de um vento que não existe. Sentar-
se-ia ao meu lado e, poder-lhe-ia finalmente perguntar qual o seu 
segredo… ou perder-me naquela majestade para sempre, aquela 
luz cegante com que sonhei tantas tardes e noites solitárias. Não 
seria mau, ter como última visão um ser tão magnífico como 
descreviam. Sentar-se-ia ao meu lado, poria a mão sobre o meu 
ombro e…

Uma leve sensação de pressão arrancou-me das minhas 
fantasias. Dedos pálidos, cobertos de anéis requintados de ouro 
e tons pastel tocavam-me com a delicadeza de uma libélula. 
Não consegui virar o rosto. Toque, toque, toque, toque, toque, 
ao longo do meu pescoço, forçando-me a erguer o queixo com a 
ponta de uma unha pintada.

O rosto que me fitava de volta era estranho. Cada parte 
era absolutamente perfeita, os olhos cor de arco íris e os lábios 
rosados brilhantes de paixão e luxúria, mas havia algo de bizarro 
no conjunto. Era como se alguém tivesse tentado resolver um 
puzzle cortando os encaixes e colando as peças; a imagem 
continua vívida mas ficam espaços vazios e linhas em que as 
coisas não coincidem, uma montagem à partida demasiado 
estranha para ser real, onde contudo se notavam as costuras. 

Era um misto de belíssimo com um toque de sinistro que 
só o valorizava ainda mais. 
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 - És... és...
 Tinha passado tanto tempo a imaginar o que teria para 

perguntar mas as palavras falhavam-me. Também não obtive 
nenhuma resposta. Não foi necessário.

Segurando-me o queixo, o Anjo debruçou-se num 
ápice e beijou-me, longa e profundamente, com um olhar 
avassalador e um sabor quase enjoativo a baunilha e morango. 
Nunca pestanejou, aliás, não me lembro de o ter visto piscar 
aqueles olhos hipnóticos uma única vez. A língua abraçou a 
minha e continuou e continuou, uma fatia de carne húmida e 
infinitamente comprida. Quando me desceu pela garganta quis 
gritar ou vomitar mas não consegui. Tentei empurrá-lo mas 
para quão elegante era, era surpreendentemente forte, nem 
vacilou. Um sabor a cobre encheu-me a boca e perdi os sentidos. 
 
 Acordei num quarto desconhecido.

 As luzes suaves deixavam apenas 
vislumbrar um ambiente luxuoso e sedutor e uma 
janela que dava para uma vista do céu noturno.  
Nunca tinha visto as estrelas debaixo do smog da cidade, eram 
realmente mais bonitas do que nos ecrãs. Onde estaria? No topo 
de uma das torres de luxo? 

 Antes que me pudesse esquecer do que se tinha passado, 
uma silhueta pálida e esguia ergueu-se à minha frente, fitando-
me de alto a baixo com os seus olhos luminosos. 

- Estiveste solitária durante tanto tempo… estava à espera 
que estivesses pronta para me conhecer.

Encolhi-me sobre mim própria, deslizando sobre o que 
agora via serem os lençóis de uma cama. Não me sentia ferida 
mas de algum modo estranha e dormente.

- Quem... o que és?
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- Não tenho a certeza… sei que não sou como tu. Também 
não sou nenhum anjo apesar do que dizem por aí. Não existe 
tal coisa, pelo menos nesta cidade. Só te posso dizer que não 
nasci da mesma maneira que vós, foi mais lento e complexo, 
em tubos e laboratórios. Era suposto ser mais como tu, contudo. 
Tentaram e tentaram, vezes sem conta, criar uma pessoa como 
vós, mas melhor. Talvez ainda estejam a tentar. Não conseguiram 
exatamente o que queriam comigo, mas também não me 
conseguiram reciclar como fizeram os outros. Fugi, sem saber 
onde pertencia, mas vocês adoraram-me.

- Mas como?

- Adaptei-me. Com os cartazes nas ruas e as celebridades 
online não foi difícil perceber o que estava em voga. Achei 
estranho quão depressa mudavam os ideais, mas também, do 
mesmo modo podia mudar eu...

- Oh.. mas então é por isso que toda a gente te vê de 
maneira diferente?

- Hehehe... já vais descobrir... algo me diz que o look de 
outsider decadente vai estar in por uns dias

Segurando-me no pulso primeiro abriu a camisa, depois 
as calças, depois … algo, desabrochou como uma flor vermelha, 
molhada e cheia de muco, pétalas de carne e osso e, ao centro, 
uns estames cromados cheios de pequenas luzes. 

Foi aí que tirei os olhos dele pela primeira vez e, eles 
rolaram e rolaram e rolaram e rolaram … era excruciante... 
partes de mim que nunca tinha visto espalharam-se, tal qual uma 
fila de crianças mal comportadas e sujas a encharcar o chão de 
lama vermelha. Flashes de um branco tão puro que ardia e um 
abraço sufocante acompanharam-me de novo ao negro de um 
sono sem sonhos. 
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Quando acordei era muitos. Todos a abraçarem-me e 
eu a acariciá-los com milhares de braços que não sabia que 
tinha. Estávamos todos debaixo de um leite cor de pérola, em 
carícias constantes, numa sensação deliciosa sem fim, de êxtase 
permanente. De súbito, senti-me puxada para a superfície por 
uma força invisível, mas tão irresistível como os prazeres 
daquele mundo luminoso. Senti um choque ao emergir, um frio 
súbito acompanhado por um cheiro familiar a combustível e o 
zumbido dos neons, de um mundo que agora me parecia uma 
memória distante.

Num momento de choque estendi os braços mas, vi-os 
pálidos, perfeitos e cobertos na mais delicada joalharia e cetim 
cor de prata. Fitei o meu rosto, ou melhor, o rosto dele e de mim 
e de todos os outros numa poça oleosa à beira da estrada. Tinha 
escolhido os meus olhos cinza. De facto sempre tinha achado 
que eram a minha melhor característica. 

Hoje, pelo menos por um dia, era eu o misterioso Anjo 
de Diamante. Todos juntos avançamos, dançando sobre as ruas, 
tocando o chão como uma borboleta. Por mim, é um destino que 
não me importo de partilhar. 

Nenhuma doença, cicatriz ou idade nos tocará. Se a beleza 
é fugaz, será demais ter dado a vida para preservar esse momento 
de perfeição para sempre?

João Pinto
00CTA036
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5º LUGAR
Regina Ruth Rincon Caires
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5º
Banho De Açude

 
 O aviso fora dado pela enésima vez... 
 Mas, vivendo a plenitude da meninice, como resistir a 

um banho de açude naquele calor infernal?!
 Nos arredores da vila, nas áreas de vários sítios e fazendas, 

os açudes multiplicavam-se ano a ano. Escavados, brotados das 
minas; enfim, eles espocavam convidativos, tentadores.

 E assim, para o desespero e a preocupação dos pais, 
não havia tarde que não terminasse com os meninos varando 
cercas de arame farpado, cruzando plantações, pastagens, e 
mergulhando nas águas nem sempre limpas daqueles imensos 
açudes.

 E, apesar dos inúmeros avisos, Mário estava sempre 
entre eles. Cansava de prometer a si mesmo que não mais 
desobedeceria às ordens do pai, que não quebraria o acordo 
firmado com ele, mas era uma tentação quando os ponteiros do 
relógio da igreja matriz iam marcando três horas da tarde...

 Os meninos, sorrateiros, iam-se esgueirando das casas, 
da praça, e seguindo em direção de algum açude. E aí o coração 
não resistia! Mário, num átimo, jogava às favas as promessas, e 
só se acalmava quando sentia o frescor das águas do açude no 
seu corpo...

 E todos faziam tudo do mesmo jeito. Quando estavam 
bem próximos do açude, principiavam a correr enquanto 
desatinados se despiam. Na largueza da inocência, na 
sofreguidão da liberdade. Calção e camisa eram tirados do 
corpo e displicentemente enrolados. Cuecas e sapatos não havia. 
Naqueles tempos, meninos não usavam cuecas, e calçado nos 
pés era só para a escola, igreja ou passeio. 
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 Cada um escolhia um lugarzinho para deixar a sua 
acanhada trouxinha a salvo até que saíssem do banho. Podia ser 
junto ao tronco de uma árvore, na sombra de uma moita de capim, 
sobre um cupinzeiro, não importava. A única preocupação é que 
a roupa ficasse protegida da água do açude.

 Mas o pai de Mário queria colocar ponto final naquela 
série de desobediências, e o pobre caborteirinho nem de longe 
imaginava que seria justamente naquela tarde.

 Lépido, ardiloso, conluiado com os companheiros, num 
triscar de olhos atravessava os pastos, as plantações, vazava as 
cercas, se despia, arrumava as roupas perto do tronco de uma 
árvore, e se jogava no açude.

 E o açude virava uma festa! A água, antes serena, pipocava 
com os saltos, e logo, com o incessante pisoteio agitado de todas 
as crianças, o barro do fundo ia subindo e turvando tudo, até 
formar um lamaçal. Parecia um bando de jacarés rolando os 
corpos nus.

 E o barro grudava nos cabelos, nas costas, sob as 
unhas, nas curvas das orelhas... Por mais que se esfregassem 
para limpar, não havia como não levar resquícios para casa 
e, consequentemente, fragilizar a argumentação de que não 
incorreram na desobediência de nadar nos açudes. As evidências 
estavam sempre presentes. Se não na roupa, com certeza, no 
corpo.

 Naquela tarde, no meio das risadas, dos saltos, das 
brincadeiras, ouviu-se uma voz ao longe, gritando:

 - Mário! Mário, você está aí?!
 Mário, que reconheceu a voz do pai, estremeceu.
 De longe, o açude apinhado de cabecinhas enlameadas, 

brilhando ao sol, silenciou. Era totalmente impossível reconhecer 
cada criança.
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 O mais experiente deles, numa tirada de mestre e líder, 
respondeu:

 - Seu Osvaldo, o Mário não está aqui, não!
 E Mário apavorado, petrificado, meio escondido atrás de 

dois amigos, prendia a respiração, não conseguia arfar o peito 
tamanho era o medo.

 Seu Osvaldo, aparentando muita calma, respondeu:
 - Está bem... Eu me enganei pensando que ele estivesse 

aqui...
 Dizendo isso, Seu Osvaldo deu meia-volta e lentamente 

foi caminhando em retirada, refazendo quase o mesmo trajeto 
que percorrera na vinda.

 As crianças, percebendo que ele se afastava, voltaram às 
brincadeiras, às cambalhotas, e às risadas como se nada tivesse 
acontecido. Mário ficou meio ressabiado, mas logo esqueceu. E 
brincou... Como brincou...

 Seu Osvaldo, com seus olhos astutos de quem um dia já 
fora criança, ia caminhando lentamente e olhando de esguelha 
cada trouxinha de roupa colocada aqui e ali. E encontrou 
a trouxinha de Mário, com aquela velha camisa, surrada. 
Disfarçadamente, abaixou-se e rapidamente a recolheu. Estavam 
ali a camisa e o calção.

 Seu Osvaldo continuou a caminhada rumo à vila, 
abraçado à trouxinha de roupas do filho. Calmamente... E seguiu 
para casa.

 O sol estava baixando, e era chegada a hora de Mário 
cuidar da limpeza do corpo antes de vestir a roupa e seguir de 
volta para a vila. Era preciso estar em casa antes da escuridão da 
noite chegar.

 E todos foram saindo do açude.
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 Mário se lavou inúmeras vezes, esfregava o couro 
cabeludo com as unhas até que ardesse. Esperava a água se 
acalmar, esperava a lama assentar-se no fundo, e mergulhava 
a cabeça para se livrar do barro. E esfregava cada curvinha das 
orelhas para remover o barro teimoso que insistia em não sair.

 Pronto. Agora era só caminhar devagar até encontrar 
a árvore aonde deixara as suas roupas. Assim, caminhando 
devagar, evitaria que o barro fosse espirrado nas pernas e o 
corpo ficaria completamente seco com os últimos raios do sol.

 E assim foi...
 Os companheiros estavam quase todos vestidos, muitos 

já caminhavam de volta, e Mário ainda procurava as suas roupas. 
Olhava de um lado, de outro, e nada. Foi ficando intrigado e pôs-
se, desesperado, a perguntar a um e a outro. 

 Nada... Em poucos minutos virou uma verdadeira caçada 
às roupas de Mário. Inutilmente... Os mais medrosos puseram-se 
a correr rumo à vila. Não podiam se atrasar! Os companheiros 
mais chegados, calados, cansados da busca e imaginando o que 
havia acontecido, foram se dispersando.

 E Mário ficou ali, parado. E nu.
 Sabia exatamente o que o aguardava. O pai havia levado 

as suas roupas, e teria de enfrentá-lo. Nu...
 E, como chegar até lá? Como um menino de dez anos 

pode atravessar uma vila, assim, pelado?!
 Olhando o céu e percebendo que logo seria noite, 

juntando a vergonha de caminhar nu e o medo do escuro, Mário 
foi mudando os passos, vagarosamente.

 O trecho de volta, naquelas condições, tornara-se mais 
longo, infinitamente mais longo, e logo precisou apressar o 
passo. E assim, ele foi correndo de árvore em árvore, de moita 
em moita, para tentar esconder a sua nudez.
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 Mário vazou cercas, cruzou pastos, plantações... Nu.  

 Ficava apavorado quando lembrava que estava perto da 
vila. Como passaria pelas casas, como enfrentaria as pessoas, 
assim, pelado?!

 E foi caminhando, aos trotes, aos pulos...

 O sol sumiu, a noite estava à porta. E o medo, também...

 Atravessou a primeira rua da vila, escondeu-se atrás de 
uma casa. Ainda bem que não existiam muros. Só cercas.

 E foi, já no escuro da noite, correndo de parede em 
parede, esgueirando-se por moitas de bananeiras, varando cercas, 
atravessando ruas na noite escura. E a cada espaço de tempo, 
respirava fundo, benzia-se e pedia a Deus para que aplacasse a 
ira do seu pai. Não escaparia da cinta, disso ele sabia. O que pedia 
a Deus é que as cintadas fossem menos iradas, mais suaves...

 Enfim, Mário chegou ao quintal de casa. Caramba, no 
varal não havia nenhum pano, nada para se cobrir!

 Tinha certeza de que o pai, a mãe e seus irmãos estavam 
lá dentro, esperando por ele. E sabia que seus irmãos cairiam na 
risada quando ele entrasse pelado. Talvez não. O pai devia estar 
furioso e os irmãos não iriam ter coragem de rir! Duro ia ser 
aguentar a gozação, a zoeira dos próximos dias... Mas não 
queria pensar no depois. Tinha de resolver o agora. E com a voz 
quase sumida, disse:

 - Pai!

 Nada, ninguém apareceu.

 - Paiêêê!!!

 Gritou tão forte que chegou a fechar os olhos.

 E o pai apareceu. Imenso. Parecia maior que a porta!



193

 E Mário ali, em pé, no escuro, e pelado. Nem queria 
olhar para a mão dele. A cinta deveria estar ali, saltitante, ávida 
pelo seu lombo, pronta para estalar...

 Mas não estava. Para sua surpresa e alívio, não estava.
 Mário caiu no choro. Choro de vergonha, de medo, de 

arrependimento, de tudo...
 E Seu Osvaldo entendeu. Não seria preciso castigar mais. 

Limitou-se a buscar uma toalha, cobrir o filho, abraçá-lo e dizer:
 - Mário, meu filho, que esta seja a última vez!
 E parece que foi...

Regina Ruth Rincon Caires
00CTA010
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4º LUGAR
Regina Ruth Rincon Caires
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4º
Os Benzimentos De Minha Avó

 
Miúda, serena, calma, e doce. Mulher extremamente doce. 

Submissa como nenhuma outra.

 Assim era minha avó. Silenciosa e terna. Não me lembro 
de sua voz alterada. Soava sempre no mesmo tom de cantiga de 
ninar.

 Mulher de movimentos leves e precisos. Criou nove 
filhos na escassez de recursos, gerenciando o pouco ou quase 
nada, e deu conta. E ainda deu conta de dar amor a todos os 
netos, a muitos que, de bando a cada ano, chegavam ao mundo.

 Leveza na lida dos afazeres domésticos. Casebre de 
barro, depois de tábuas, chão de terra batida. Sempre limpa. 
Amorosa e cuidadosamente limpa. E cheirosa. De manhã, 
quando passava pelos cômodos borrifando água com as pontas 
dos dedos no chão de terra, antes de passar a vassoura, o cheiro 
da terra molhada lembrava a chuva. E depois, durante todo o 
dia era cheiro, cheiro... Do pão assado, do café coado, do feijão 
com alho, do arroz com cebola, da carne de panela, da linguiça 
frita, da pele de porco crocante, do pepino cortado, do limão 
espremido... E no comecinho da tarde, o cheiro do bolinho de 
chuva, do bolo de fubá com erva doce, do biscoito de polvilho, 
do arroz-doce com açúcar queimado e paus de canela, do doce 
de abóbora, de chá de folhas de laranjeira...

 Tudo doce e aconchegante, no mesmo sabor de uma 
infância bem vivida.

 E minha avó ainda benzia. Era a benzedeira da vila. 
Sempre arrumava tempo para atender quem batesse em sua 
porta.
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 Seu benzimento, sua reza, tudo era brando. Igual a ela. 
Uma alquimia de sons e palavras que embalava os pensamentos 
e adormecia os pequenos. Crianças chegavam gritando, e saíam 
dormindo. Isso eu presenciei inúmeras vezes.

 E o benzimento era feito. As orações eram sussurradas 
enquanto suas mãos costuravam um paninho. Isso mesmo! 
Dobrava um pequeno retalho de pano, colocava uma linha 
comprida na agulha, fazia o nó e começava a costurá-lo apenas 
em uma lateral. Conforme rezava, subia e descia a agulha com 
delicadeza, inúmeras vezes, costurando sempre de baixo para 
cima. Rezava, de vez em quando parava a costura, e docemente 
perguntava à pessoa que estava benzendo, ou ao seu responsável: 

 - O que eu coso?
 A pessoa respondia com a explicação do mal que a 

afligia: dor nas costas, cólica, dor de cabeça, dor de garganta, 
tosse, fraqueza, noites mal dormidas, cansaço, rouquidão...

 Então minha avó, pacientemente, explicava para a pessoa 
que sempre que ela lhe perguntasse, por repetidas vezes: “o que 
eu coso?”, que ela respondesse: “carne quebrada”.

 E assim era feito. 
 Depois que ela ouvia a pessoa falar: “carne quebrada”, 

juntava estas palavras à reza e respondia:
 - Carne quebrada, osso essssss...
 Por mais que eu apurasse meus ouvidos, chegando 

mesmo a prender a respiração, isso era tudo o que eu conseguia 
ouvir. Depois ia sussurrando palavras e as juntava às preces, e 
por aí seguia. Minutos e minutos de reza sussurrada. Cansei de 
perguntar o que ela dizia, mas ela nunca me contou. 

 Esse ritual da costura deveria ser feito por três dias 
para a mesma pessoa, e o mesmo paninho seria usado até que a 
beirada costurada formasse um caseado firme, tantos os pontos 
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feitos nos mesmos lugares. Cada pessoa benzida por ela levava 
seu retalhinho costurado, com agulha e tudo, e deveria voltar 
com ele nos outros dois dias. A linha só seria cortada no último 
benzimento, e o paninho costurado deveria ser jogado em água 
limpa e corrente, ou queimado. 

 E as pessoas voltavam, e as queixas dos males se esvaíam.
Um dia, depois de muito perguntar sobre o que ela dizia 

durante os seus benzimentos sussurrados, ela me pegou pela 
mão, colocou-me sentada diante dela, e docemente inquiriu:

- Por que quer saber o que eu falo quando estou benzendo? 
Quer seguir o ofício?

Fiquei tão assustada com a pergunta que respondi 
prontamente:

- Não!
Naquele não quase gritado, eu deixei claro que nunca havia 

pensado nisso. Eu sabia que aquilo não era um ofício. Minha 
avó não ganhava absolutamente nada com as benzeduras. Era 
uma missão, um dom. Enquanto ela benzia e aliviava as dores 
e inquietudes das outras pessoas, ela abrandava o seu próprio 
coração, alimentava a sua serenidade. Benzer era vital para ela. 
Era uma doação sem medida, era uma entrega. Mas não para 
mim! 

Desse dia em diante, nunca mais perguntei sobre o que 
falava enquanto benzia. Eu a respeitei, e nunca mais apurei meus 
ouvidos para tentar desvendar os seus sussurros sibilantes.

Não havia na vila criança ou adulto que não tivesse 
passado pelo benzimento de minha avó. Não tinha dia em que 
não atendesse os que a procuravam.

 Benzia enquanto havia a luz forte do dia. Mas, depois 
das seis horas da tarde, nem adiantava chegar. Não atendia em 
circunstância nenhuma.
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 Havia duas coisas que não fazia depois das seis. Não 
benzia e não varria a casa. Mesmo que fosse da maior urgência, 
era perda de tempo insistir.

 E mesmo com a insistência de muitas pessoas, não se 
alterava para dizer não. Dizia mansamente uma, duas, quantas 
vezes precisasse negar o atendimento.

 Um dia chegou um senhor, e perguntou se ela poderia 
benzer um cavalo que estava doente. Minha avó se espantou. 
Não benzia animais, só benzia pessoas. Se bem que muitas 
vezes eu a vi passando as mãos carinhosas nos nossos gatinhos 
e cachorrinhos, e mexendo os lábios, como fazia nas rezas do 
benzimento! 

 Mas, oficialmente, nunca ninguém trouxe bicho para que 
ela o benzesse.

 Receosa e surpresa com o pedido, ela explicou ao homem 
que não benzia animais. Mas, diante da insistência e da aflição 
do pobre coitado, penalizada com a situação, disse a ele que 
pensaria e lhe daria uma resposta.

 Na verdade, ela não precisaria pensar. Ela pediu um 
tempo para conversar sobre isso com o meu avô. Tudo que fosse 
fora do combinado teria de passar pelo crivo dele.

 Se até mesmo o benzimento de pessoas que ela fazia, 
ele não encarava muito bem, não acreditava naquilo, criticava 
o feito como uma perda de tempo da benzedeira e do benzido! 
Quando minha avó lhe falou sobre a benzedura do cavalo, ele 
ficou transtornado. Esbravejou, vociferou...

 O homem do cavalo era conhecido dele. Ambos 
trabalhavam como charreteiros da vila. Vida dura. E pobre.

 Minha avó, apesar de saber que ele não concordaria com 
a ideia desde o momento em que o homem lhe fez o pedido, 
ficou sem jeito de dizer não, e agora estava apavorada porque 
teria enfim que dar a negativa ao homem.
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 Ficou tão aflita que não conseguiu pregar os olhos durante 
toda a noite. De manhã estava um bagaço... E tinha ainda a dura 
missão de dizer não ao homem do cavalo.

 Passado das quatro horas da tarde, ela ouve as palmas 
vindas do portão.

 Chega a estremecer. É chegada a hora...

 Abre a porta na certeza de que era o homem do cavalo. E 
era. O homem e o cavalo!

 Minha avó ficou tonta, as pernas tremiam. A visão que 
tinha era ainda mais assustadora. O cavalo estava com uma 
aparência horrível, muito inchado, nem entendia como ele havia 
chegado até ali.

 O sol estava muito forte, e aquele homem com aquele 
cavalo ali, diante dela, do lado de fora da cerca de balaústres... 
Nem sabia o que fazer.

 A primeira coisa que lhe veio à cabeça foi abrigá-los 
do sol, colocá-los no quintal, na sombra da mangueira. E foi 
custoso fazer com que o cavalo andasse mais um pouco, que 
passasse pelo estreito portão e se ajeitasse na sombra.

 Quando tudo se acalmou, minha avó, toda sem jeito, 
tentou explicar ao homem que não benzeria o cavalo, mas ele 
insistia tanto que ela achou melhor fazer uma oração, uma reza 
pedindo a Deus que tivesse compaixão do sofrimento do bicho.

 Fazendo isso, rezaria com fé, poderia ser que o animal 
melhorasse, e o intuito principal dessa reza mais ligeira era 
que eles iriam embora antes do meu avô chegar! Tudo ficaria 
resolvido rapidamente. 

E ela não faria de qualquer jeito, não! Rezaria com muita 
fé, mas rapidamente.
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 Pensando assim foi para perto do animal. O coitado 
estava de pé, arrepiado, imenso de inchado, e mantinha os olhos 
fechados. Estava exausto com a caminhada até ali.

 Minha avó colocou a mão na testa dele, e nem assim o 
bicho abriu os olhos. Ajeitou o braço de maneira que toda a palma 
da mão tocasse no animal, e começou a rezar. E se entregou à 
reza. Mesmo aflita, com pressa, rezou serena. 

 De repente, em meio à reza, o animal foi se movendo de 
mansinho, tremelicando, e tombou de lado.

 Foi um espanto danado!
 Minha avó deu um passo para trás e não conseguia 

entender o que estava acontecendo. Agachou-se perto da 
cabeça do animal, os olhos continuavam fechados. Correu os 
olhos pelo pescoço do bicho e parou na barriga. O cavalo não 
estava respirando, a barriga estava imóvel. O animal todo estava 
imóvel. Morto!

 Isso mesmo, o bicho estava morto. Estirado, imenso no 
seu inchaço.

 E minha avó, ali. Incrédula, apavorada, embasbacada, 
sem ação. Não demoraria nada e meu avô chegaria...

 Seria o caos! O que fazer com este animal caído?
A cada olhada que ela dava para o bicho, parece que ele 

se agigantava. Parecia um elefante no tamanho! E como tirá-lo 
dali?

O dono do cavalo permanecia calado. E imóvel. Não tinha 
o que fazer. Tinha de pensar. Pensar numa maneira de levar o 
animal dali.

E ficaram pensando. O homem, no cavalo, e minha avó, no 
meu avô. Aflitos...

E meu avô chegou. 
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Ainda na rua, desatrelou o cavalo da charrete, amarrou a 
corda comprida no cabresto e soltou o animal na data do outro 
lado da rua, um terreno vazio onde havia touceiras e touceiras de 
colonião. A charrete ficava ali mesmo, na calçada em frente da 
casa. Não havia risco. Não havia ladrão.

E entrou...

Em poucos segundos, o mundo veio abaixo. Ele gritou, 
esbravejou, amaldiçoou, praguejou, destratou... Foi um tendepá! 
E minha avó, calada. O homem do cavalo, petrificado. Parecia 
uma estátua!

Esgotados os desaforos e desacatos proferidos pelo meu 
avô, ele e o homem do cavalo decidiram pedir ajuda a um sitiante 
que morava perto da vila. Lá havia um trator muito velho, mas 
com boa vontade, poderia arrastar o animal dali para longe.

E foram atrás do socorro... E ele veio.

Parte da cerca de balaústres precisou ser derrubada para a 
operação da retirada do animal. E minha avó ouviu...

Quando, enfim, o cavalo foi retirado, a noite já ia alta. E 
minha avó ainda ouvia...

E ouviu por muitos dias...

Era uma pessoa resignada com a vida, submissa ao marido, 
e muitas vezes eu imaginava que um dia ela perderia essa 
resignação e faria o maior escarcéu, a maior gritaria, colocando 
fora toda a gama de desaforos que recebera da vida. 

Eu sempre pensava que não era possível ser tão cordata, 
tão sem réplica. Uma hora a coisa ia descambar...

Fiquei na espera.
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Ela se foi, e eu não vi esse espetáculo. Ela era assim. Era 
de boa têmpera. Tinha bom cerne, alma nobre, coração manso. 
Aliás, ela era só coração. Coração nas mãos que benziam, nos 
dedos que nos acarinhavam, nos braços que nos embalavam, na 
placidez do rosto que nos acalmava. Coração nas cantigas doces 
que nos faziam dormir, na serenidade da fala que chegava aos 
nossos ouvidos, nos olhos que nos enterneciam, e nos lábios que 
tanto rezavam por nós. 

Era o coração que ela entregava nos benzimentos, nas 
rezas sussurradas.

Regina Ruth Rincon Caires
00CTA011  
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Se um dia eu deixar de te ver 

      Se um dia eu deixar de te ver, eu terei as minhas 
lembranças, as batidas do meu coração, o brilho dos meus 

olhos e lá você estará.
Se um dia eu deixar de te ver, eu terei aonde buscar as tuas 
fotos, o teu semblante, e os teus olhos eu contemplarei, me 

perguntando agora onde você está?
Se um dia eu deixar de te ver, eu terei à noite inteira para 

sonhar contigo.
Se um dia eu deixar de te ver, eu terei a música, livros, cenas 
de filme e novela, que fará lembrar de você, querendo você 

aqui e agora comigo.
Se um dia eu deixar de te ver, eu terei o vento, eu terei os anjos 

que soprarão no teu ouvido que estou com saudade e que te 
amo, quero e preciso ver o teu sorriso.

Se um dia eu deixar de te ver, alguém tocará no teu nome, eu 
terei a saudade, a dor e as lágrimas querendo te buscar para 

junto de mim.
Se um dia eu deixar de te ver, eu terei vestígios de amor no 

meu coração, na minha alma e nos meus pensamentos.
Se um dia eu deixar de te ver, é porque o destino quis assim, 

mas saiba que te amei e quero que sejas feliz, e que não sofras 
nem por um momento.

Se um dia eu deixar de te ver, eu seguirei os teus rastros, 
saberei da tua história, seguirei a minha vida, apesar de que 

aqui dentro ficará sempre um tormento.
Se um dia eu deixar de te ver.

Laura Jane Silva
00CTA002
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Rosado 
 
Foi nas primeiras vezes em que me aventurei sozinho 

para além do canavial, que o vi. Ele habitava o chavascal que 
se estendia para além da cerca. Como não houvesse ali outros 
animais, ele reinava sozinho naquele sítio desde, eu imaginava, 
sempre. O terreno não era cuidado, pois não havia retorno 
para o trabalho. Portanto a guaxima crescia, tombava, brotava, 
crescia... e o rosado vivia do pouco capim-gordura que conseguia 
encontrar e, suponho, de folhas e brotos que encontrasse por 
debaixo da capoeira.

Se pressentisse a proximidade de outro vivente, não parava 
e não olhava para investigar, posto que fosse quase cego. Apenas 
levantava um pouco a cabeça, aspirava o ar e, se reconhecesse 
nele o odor estranho dos humanos, partia em incontrolada 
carreira, dobrando a guaxima e erva canudo. Assim ele sumia 
para além do lombo e se protegia sob a vegetação cerrada.

Às vezes não era visto por vários dias, mas em dias de sol 
forte, frequentava as proximidades do brejo. Com bastante sorte 
eu podia avistá-lo bem de perto, de onde era possível enxergar 
bem sua silhueta. O pelo branco encardido apresentava desenhos 
em vermelho nobre, simulando um mapa-múndi de um planeta 
qualquer. As orelhas, atacadas por parasitas, se dobraram 
definitivamente. Os olhos, um dia eu vi, eram verdes. Suas 
feições, já desfalcada de pelos, se insinuavam quase humanas, 
não fosse o prolongamento natural da anatomia equina.

Penso que nesse dia ele não estava bem, pois não se mostrou 
disposto a fugir da minha proximidade. Claro que eu contribuí 
para isso, ocultando-me entre os arbustos. Ou meditava sobre 
teologias cavalares ou sofria de incômodo mais físico, o certo é 
que não percebeu que eu, camuflado pela moita de cipó-de-são-
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joão, invadia sua privacidade. Até que eu, cansado e satisfeito, 
cometi um pecado venial: corri em sua direção gritando e 
batendo palmas. Foi muito mais rápido do que acender um pavio. 
Ele acordou bruscamente de sua letargia e partiu numa carreira 
fenomenal, buscando a energia guardada, não se sabe onde.

Nesse dia tive a clarividência de descobrir que as pessoas 
adultas poderiam saber de coisas que eu não sabia. Fui perguntar 
a minha mãe se o Rosado era sempre assim, sozinho, arisco e 
de orelhas caídas. Fiquei sabendo então que em outras épocas 
(existiram outras épocas) ele foi um cavalo muito bonito, forte 
e bom de sela. Era o preferido da Dona Tancinha e minha mãe 
mesmo o cavalgou. Bom de marcha, – bom de cômodo, ela 
disse – manso e esperto. Compreendi que existiu um passado 
que construiu as coisas que vejo agora. Fiquei pensando sobre 
isso, até entender que este agora será passado também e que as 
coisas que eu vejo com os meus sete anos... e que eu também... 
(deixemos de conversa; vamos voltar ao Rosado). Continuei 
vendo-o de longe e não o importunei mais, a não ser em 
pensamento.

O Rosado não aparecia, havia dias. Bateu uma curiosidade 
crescente que me incomodava. Acabei por alimentar um 
princípio de coragem ateada por algum anjo do bem, eu queria 
crer, pois aquela saudade não podia ser arte do Coisa-ruim. 
Acabei concretizando meu plano, ou de quem quer que fosse.

Naquele dia, logo após o almoço, bem alimentado e bem 
suprido do espírito de Júlio Verne, me insinuei pelo canavial, 
ação comum e corriqueira, passei sob a cerca, venci rapidamente 
o trilho e cheguei à cerca do sítio do Rosado. Abaixei-me e passei 
sob o arame. Quando pisei do outro lado... bem, quando eu vejo 
hoje um papa se abaixar e beijar o solo de um país que visita, 
lembro-me daquele momento. Mas caminhei seguro, mesmo me 
sentindo um invasor, com a mente fixa no Rosado. Morto, ele 
não estava, pois os urubus o teriam denunciado.
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Procurei primeiramente no brejo, pois nesses tempos 
secos, é comum que animais se atolem, em busca de água ou 
alimentos verdes. Não estava. Subi pela grota, procurando por 
rastros ou estrumes frescos, revistando cada dobra de terreno 
e cada moita. Nada. Restava a capoeira, mas eu não poderia 
percorrê-la sozinho. Decidi atravessar a vertente nua em direção 
a uma aba de mata que descia pela grota.

Meu coração não sabia se parava ou disparava. Em uma 
pequena depressão cavada na encosta do morro não se sabe por 
quem, como se alguém pretendesse, décadas atrás, armar ali a 
sua barraca, sua majestade: o Rosado.

Estaquei-me a alguns metros, organizando a confusão 
daquela notícia. Ele estava deitado, imóvel, mas de quando em 
vez movimentava sutilmente o coto da orelha, simulando os 
últimos impulsos de abanar algum mosquito aproveitador. O 
perímetro alcançado pela cauda estava varrido, mas não havia 
nenhum movimento. Vi como o pescoço dele era fino, olhado de 
encontro ao chão, pouco mais que uma pele, ligando a cabeça 
ao tronco. Aproxime-me, quase em veneração à sua dignidade 
vencida. Quando toquei-lhe a “face” com o dorso da mão, seu 
olho de cima ensaiou um débil movimento, liberando ainda 
uma lágrima, salgada como as outras, que lhe desceu pela raia 
construída por elas na pelagem rara e sem vida.

Jaeder Teixeira Gomes
00CTA006
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Marcas...

Os domingos no paraíso,
Tardes encantadas, banhos no rio.

Hoje as águas indagam
Por onde anda teu sorriso.

Sentado a beira rio,
Procurando no espelho d’água

O brilho de teu rosto
E o sol que levaste do meu corpo.

Meus pés pisam as pedras
Por onde andastes.

Minha voz procura na voz
Da natureza a voz que me calastes.

Lembranças dos banhos na chuva.
Hoje a chuva que molha,
São chuvas de lágrimas,
Pois você foi embora.

Os olhares das pessoas
Indagam sobre nós.

Mas não há nós. Apenas
Eu longe de você agora.
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Seu caminho no paraíso se apagará.
Suas pegadas no rio, a água levará,

Porém, as marcas deixadas por você,
Em meu coração, vão te fazer lembrar...

Renato Galvão
00CTA044
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A parábola do Escritor Semeador 

A Semente do Amanhã
Nada se compara a originalidade e notável beleza da lição 

aprendida no texto da Bíblia, “A parábola do Semeador,” onde 
o nosso soberano pensador Jesus, descreve os tipos de solo e o 
futuro de cada semente ali lançada.

Uma verdadeira obra-prima que ocupa lugar na literatura 
universal. A Galiléia onde Jesus estava ao contar a parábola do 
semeador, era segundo os historiadores uma terra muito fértil. 

Jesus estava às margens do Mar da Galiléia, de onde podia 
ver um campo de trigo ondulante que descia até a praia. 

Havia um caminho que atravessava a plantação. Porém 
não havia muros. Portanto a semente podia ser levado pelo vento 
e cair em qualquer lugar inclusive nas bordas onde passavam 
cavalos, mulas e pessoas.

No meio do campo ficava a boa terra, com uma plantação 
viçosa, produzindo grande quantidade de grãos.

Ali nas bordas do campo de trigo havia também solo 
rochoso, coberto com apenas uma fina camada de terra, que era 
trazido das montanhas e das colinas que cercavam Genesaré. 
Este solo despertava o aparecimento de cardos, urtigas e outras 
plantas espinhosas.

Jesus ao falar a multidão viu que eram muitos e, para ficar 
melhor localizado perante a multidão subiu no Barco de Pedro. 
Daquele lugar privilegiado, decerto balançando ao sabor das 
ondas, o mestre da literatura nos ensina uma lição importante de 
como lidamos com as situações quando escritores.
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Ele com certeza quedou-se por alguns minutos a olhar 
para aquele cenário majestoso dos trigais quase maduros e usou 
isso para falar aos seus seguidores. Da agricultura aquela gente 
humilde entendia bem, por isso podia transmitir-lhe de modo 
claro e conciso, diversas verdades, que eram familiares aos seus 
ouvintes.

O escritor à Beira do Caminho
A parábola fala que o semeador lançou suas sementes ao 

solo, porém levadas pelo vento caíram na beira do caminho, 
local muito pisado e endurecido. Fatalmente a semente não 
conseguiria penetrar na terra, deixando-a ali a mercê das aves, 
que procuravam justamente por estas sementes.

Estes escritores não compreendem a literatura, não seguem 
a lógica que julgam conhecer.

Não conhecem a libertação interior, que modifica o homem 
em seu caráter através da literatura.

Rejeitam este discurso, ouvem e não compreendem. Não 
é o que esperavam, querem engrandecer seus egos, querem ser a 
potência dominadora.

Mas a função da literatura não é essa, então de mau grado, 
com a disposição interna de não aceitá-la e por não entender, 
endurecem suas escritas e de olhos fechados fingem não ver que 
seus textos perdem muito em qualidade.

O Escritor que Caiu em Solo Pedregoso
A parábola prossegue para os escritores do solo pedregoso, 

onde sua literatura cai em pedregais. Um terreno com uma fina 
camada de solo rochoso. São aqueles escritores que vivem a 
literatura de modo superficial. Escrevem um livro modinha 
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rapidamente, mas não podendo se aprofundar no tema, não 
conseguem ter contato com água em quantidade suficiente e são 
queimados pelo sol.

As palavras são a água que nos inspiram, mas muitos se 
enganam usando palavras supérfluas e temas repetidos. Porém 
como não é assim que funciona, quando a venda cai, chegam 
as dificuldades, as provas, e a verdade se apresenta. Estes não 
compreendem a literatura e furiosos se vão.

O Escritor Entre Espinhos
A parábola nos dá outro exemplo, agora do solo onde 

acompanhado da semente nascem os espinheiros. 
Estes escritores até escrevem bem, porém são escravos 

dos cuidados da vida. Recebem o dom, sabem usar as palavras, 
receberam o chamado da literatura, mas sempre alegam que há 
algo que precisam resolver, antes de se dedicarem a ela.

Eles sabem escrever, conhecem as palavras, entretanto 
diante de tantas ofertas mundo afora, tantos prazeres oferecidos, 
tantas facilidades em encontrar um atalho, acabam sucumbindo, 
sufocados pela falta de simplesmente começar.

Não conseguem rejeitar os prazeres e renunciar a algumas 
horas do dia para reservar à escrita. 

O Escritor que Caiu em Boas Terras
Finalmente a parábola fala do escritor que escreve em boa 

terra. Felizes são aqueles que ouvem, vivem e compreendem a 
literatura. Entendem que as palavras reconciliam o homem com 
o imaginário. Sabem que suas mensagens atravessam gerações e 
servem ao próximo e é recebida com alegria, pois são humildes 
de coração.
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Eles sabem que escrever é sacrifício, sabem que, se 
chorarem serão consolados por seus leitores.

Andam de mãos dadas com a literatura, andam em paz, 
felizes. Sofrem injustiças, mas não desistem e continuam a 
escrever, porque sabem que o fruto da escrita é a paciência, e 
que a paciência é um dom oferecido a poucos.

A nossa função como escritor é lançar a semente. Sem 
julgar que tipo de solo, nossos colegas semearão. Isso cabe a 
cada um deles decidir.

Nós os agricultores das palavras, devemos ter muito 
cuidado com o solo pedregoso, limpar os espinhos, arar a terra 
antes de semear as palavras, para fazer nascer em solo fértil a 
nossa literatura feita por amor.

E esperar apesar das adversidades uma farta colheita de 
leitores.

Ironi Jaeger
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Ser Escritor

Ser e querer enfrentar o desafio de “ser” escritor. Não basta 
publicar um livro. É necessário escrever sempre, todos os dias. 
Aprimorar seus conhecimentos e a sua escrita. Usar corretamente 
a língua portuguesa, consultar um dicionário sempre que surgir 
dúvidas, ou o processador de textos chamar a sua atenção. 

Escrever por escrever não vale a pena. Pela fama? Que 
fama? Eu não acredito em “cursinho” para ser escritor. Se existir 
dentro de você o desejo, o talento, o gosto pelas palavras... aí só 
depende de você.

De nada adiantará formação se não passar emoção para 
os seus escritos. O uso correto do idioma, concordância verbal 
e nominal e uma narrativa crua, sem sentido, repleta de buracos 
negros, não serve de nada. É melhor contratar um ghostwriter, 
que desenvolverá a trama que você imaginou. 

Temos o contrário. Um texto que é um primor. Com 
uma narrativa envolvente e bem construída... e repleta de erros 
ortográficos e de concordância. À primeira vista você imagina 
que terá que cortar várias frases e até mesmo, parágrafos. E daí? 
Daí que, para isso, existe o revisor. É mais fácil. Para ambos os 
casos temos a leitura crítica, que avalia o enredo, a geografia, a 
história, a ficção, etc.

A maior dificuldade para os escritores brasileiros - os 
independentes, novos, sonhadores, poetas - é a aceitação do 
público brasileiro. Tudo fica restrito em torno de amigos e 
familiares. Mas escrevemos para todos os públicos.

Temos por aqui a política de que tudo que vem "de fora" 
é melhor. Prática retrógrada, mas muito usada. Às vezes, até os 
conhecidos, pessoas ocasionais, não estão nem aí para seu livro. 
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Enquanto está escrevendo e comentando com os amigos, todos 
querem comprar o seu livro. Quando ele é publicado, você olha 
ao seu redor e os pretensos compradores sumiram. Ou inventam 
desculpas, muitos duvidaram de que você realmente escreveria 
um livro... Eu já passei por isso e conheço outros que viveram a 
mesma situação.

Li em um grupo uma garota falando sobre o interesse de 
uma editora em seu manuscrito. Só que ela deveria arcar com parte 
dos custos e, pelo que entendi, era seu primeiro livro e ela queria 
sugestões de como proceder. Foi logo desestimulada. Deveria 
publicar na Amazon, ou em algum site de autopublicação, deixar 
as editoras de lado.

Conformismo/Conformista, que no dicionário quer dizer: 
"Que se conforma com os usos estabelecidos, com as tradições; 
que aceita resignadamente. Individuo que, por oportunismo ou 
hábito, se conforma às situações e aos costumes vigentes."

Se nós escritores não valorizamos o nosso trabalho, quem 
o fará? Se temos medo de ousar, de investir? Quem o fará? De 
quem é a culpa? Se houver a possibilidade de arcar com os 
custos, faça-o. Invista no seu talento. Ser escritor não é para 
todos é preciso querer e fazer acontecer.

Nell Morato
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Borboleta  

Que criatura mais bela
Mais formosa e singela
Que voa pela floresta

Sem me notar.
Que criatura é aquela

De cores tão cheias de vida
Que me faz emocionar?

De onde veio?
Para onde vai?

O que ela está a procurar?
Voa para ali.
Voa para lá.

Quantos belos voos ela me dá.
Meus olhos acompanham

Vidrados e encantados
As vivas cores

Que o sol faz brilhar.
A floresta floresce
Mais rica aparece

Quando ela está a voar.
Pisco os olhos

E de súbito perco...
Onde a bela criatura está?

Olho para a direita
Olho para a esquerda

E triste começo a ficar.



223

Procuro
Anseio

E não mais encontro
O que amei contemplar.

Começo a andar
Desesperado

Tentando encontrar.
A mais bela criatura
Que me fez amar.

Elizabeth Machado Salles
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  Amor? Cego amor!

Três e meia da tarde, eu estava no quintal de minha 
casa deitada na grama, o céu estava deslumbrante, as nuvens 
formavam ondas e fiquei olhando aquele céu como se fosse a 
última vez. De repente a campainha tocou, "não estou esperando 
ninguém" pensei.

- Luna precisamos conversar! - disse a voz na porta.
- Silva é você? - perguntei.
- Sim, sou eu. Precisamos conversar, agora. - abri a porta e 

ele entrou, foi direto para a sala, e fui até ele.
- Venha, vamos para o quintal sentar debaixo da acácia, 

conversaremos melhor lá.
 Nos sentamos debaixo dela, ele me pareceu tenso e comecei 

a ficar preocupada, comemoramos nossos oito meses de namoro 
há uma semana e estava tudo bem, o que teria acontecido?

- Eu não sei como lhe falar isso, mas... - seu semblante era 
de medo e sua pele estava pálida.

- Luna… Eu não posso mais namorar você.
- Hã? Como assim, meu amor? - segurei sua mão e tentei 

olhar em seu rosto, mas ele não permitiu, levantou-se, soltou 
minhã mão e ficou de costas para mim.

- Meus pais querem que eu pare de namorar e foque mais 
nos estudos, eu também preciso viajar para meu campeonato, 
vou passar mais de um mês fora.

- Eu e você estamos quase na universidade, somos os 
melhores alunos da escola, sua mãe me adora, por causa de 
estudos eles querem que você acabe comigo? Meu amor, 
nenhuma distância no mundo poderá nos separar.
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- Luna, quero que você se afaste de mim. Não podemos 
ficar juntos, por isso... Eu preciso ir. - ele saiu em disparada da 
sala, corri até ele.

- Nascimento Silva, não vá embora! - gritei.

- Pare de me chamar assim, você nunca me chama pelo 
primeiro nome. Adeus Luna.

Ajoelhei-me no chão, cobri meu rosto com as mãos e 
comecei a chorar... Ele ainda chegou a me olhar, mas, virou 
as costas e foi embora. Passaram-se duas semanas e eu nunca 
mais o vi, quando perguntei dele aos meninos, disseram que ele 
passaria um mês no campeonato.

 Sexta-feira, dia 20. Havia um prédio próximo da escola, 
que estava em reforma, o mais bonito do bairro, com 30 andares 
e era rodeado por espelhos. Pediram para que os alunos fizessem 
outro caminho, para evitar acidentes, pois nem todas as ruas 
foram interditadas. Porém, quando eu estava saindo, vi Silva 
caminhando. Sem exitar, comecei a segui-lo. Ele dobrou na rua 
do prédio e, antes que ele pudesse sumir de minha vista eu gritei:

- Aug... - de repente escutei alguém gritando do alto 
"CUIDADO!!!" e quando olhei para cima, vários vidros caíram 
sobre meu rosto.

 Nunca me esquecerei daquela cena, pois foi a última 
imagem que vi em minha vida. O acidente me deixou cega.  
Hoje, depois de duas semanas, estou voltando para a escola. 
Todos estão me ajudando bastante e o ano já está acabando, só 
falta um mês, e finalmente, faculdade. Em uma das aulas decidi 
ir sozinha ao banheiro, escutei um riso, porém não identifiquei. 
Quando sai do banheiro senti o perfume que tanto apreciei 
durante oito meses, "é ele" pensei, segui o cheiro e escutei a 
mesma risada, encostei-me na parede próxima aos armários um 
pouco afastado do banheiro.
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- Amor, pare com isso, você deveria estar na sala de aula, 
eu preciso ir, só passei para lhe dar alguns beijos.

- Não Lara, fique aqui, só faltam vinte minutos para o sinal 
tocar, vamos aproveitar um pouco mais. -"Essa voz", pensei 
comigo mesma.

- Silva é você? - me desencostei da parede e virei para a 
frente.

- Quem é ela? - perguntou a menina que estava com ele, ela 
falou baixo, mas eu conseguir escutar, melhorei minha audição 
com o tempo.

- Lara, quero que saia bem devagar e não diga nada, em 
casa converso com você. - disse ele, sussurrando.

- Não adianta sussurrar, eu consigo escutar. Não vai me 
apresentar sua amiga? - disse num tom confiante e sorrindo, eu 
estava de óculos escuros e cabelos nos ombros e, mantive minha 
postura confiante, mesmo com receio da resposta.

- Claro Luna, vamos até lá Lara. - pelos passos, percebi 
que estavam se aproximando.

- Essa é Lara minha namorada, Lara essa é Luna.
- Pensei que seus pais não quisessem que você namorasse, 

mudaram de ideia? - sorri e cerrei os punhos, mas mantive 
minhas mãos abaixadas.

- Que história é essa, amor? - perguntou Lara.
- Nada, nada. Eles mudaram de ideia Luna, depois que 

ganhei o campeonato pude escolher o que eu queria.
- Quanto tempo de namoro, Lara?
- Algumas semanas!
- Lara? - disse ele.  Pela voz ele não gostou dela ter me 

respondido, virei as costas e fui andando devagar, respirei fundo 
e segurei as lágrimas.
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- Luna, espere. Eu posso explicar.
- Explicar? Explicar que mentiu para mim? Explicar que 

não me visitou no hospital? Explicar que foi covarde e não teve 
a coragem de dizer que estava apaixonado por outra? Explicar o 
que mesmo? De você só quero distância. - virei para o lado dele.

- Eu nunca deveria ter lhe seguido naquele dia, NUNCA! 
- gritei a última palavra e me virei novamente.

- Luna, não chore, não suporto lhe ver assim.
- Não se preocupe comigo, não se importe comigo, eu 

não sou digna de seu amor. Eu, sou a culpada, não consegui me 
distanciar, não consegui te esquecer, continuei me preocupando, 
buscando te proteger e mesmo agora sabendo da verdade... Não 
sei como, mas... ainda amo você.

Luana Karoliny
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Tarde de Novembro

Indiferentes ao calor da tarde modorrenta elas se agitavam, 
inventando brincadeiras. 

Ora subiam as escadas de cimento em busca da piscina 
escavada no platô do morro, ora desciam aos saltos a mesma 
escadaria, zombando do perigo de queda iminente, carregando 
nos braços a imensa bola de praia já meio murcha pelos repetidos 
chutes desferidos sem dó.

Lembro-me quando era eu a subir aquelas mesmas escadas 
aos saltos, para dividir a casinha de bonecas que existia naquele 
mesmo platô com minha irmã caçula, cinco anos mais nova. 

Dentro daquela casa, construída caprichosamente em 
alvenaria e telhado de barro, as paredes eram um pouco mais 
altas que eu à época. Não posso precisar, mas imagino que hoje 
seria preciso curvar meus parcos 1,62 m para adentrar pela 
portinhola azul.

 Ah! Lembro ainda de que tinham duas janelas e um 
telhado com algumas telhas transparentes a iluminar a casa por 
dentro. Uma mesa comprida, azul como as janelas, e algumas 
cadeiras. E, claro, prateleiras para as bonecas.

 Há exatos quarenta anos, quando meus pais compraram 
aquele imóvel numa cidade do interior do Rio de janeiro, ainda 
não havia luz elétrica na região, e as noites eram iluminadas por 
um lampião a gás.

Eu tinha cinco anos quando a minúscula casa no meio 
do terreno e que não era muito maior que a de brinquedo, foi 
ampliada até transformar-se em uma grande sede com três 
ambientes, um quarto para mim e minha irmã, outro para a mais 
velha, outro para receber hóspedes. Uma ampla cozinha e duas 
salas, uma para a televisão e outra para a mesa de jantar. 



229

É claro que todas essas obras não ocorreram do dia para 
noite. Eu podia ver as transformações que reconfiguravam tanto o 
terreno quanto a Casa Grande do Sítio Comandante, pelo recorte 
da paisagem que mostrava a janela da casinha de brinquedo, 
construída com o que sobrava da obra da casa principal, também 
pintada de branco com janelas azuis. 

A casa de bonecas havia sido meu presente de aniversário 
de cinco anos. Mas as crianças têm essa mania de querer crescer, 
e crescem rápido - mal podemos acompanhá-las.

 Chegou o dia que não mais pude atravessar a porta 
azul sem me curvar e como era impossível beber uma poção 
mágica que me fizesse diminuir de tamanho tal como ocorreu à 
menina Alice, de Lewis Carroll, precisei deixar meu mundo de 
maravilhas infantis para estrear a adolescência. 

A essa altura, a energia elétrica já chegara, aposentando de 
vez o lampião a gás e a casinha de bonecas, demolida para dar 
lugar à piscina. 

Agora o local era tomado por um vozerio desafinado 
implorando por salgadinhos e refrigerantes, seguidos por gritos 
de que é proibido entrar na piscina com a mão suja.

 O resultado previsível era sempre uma água esverdeada 
como a cor dos meus olhos. Eu crescia, espichando como o pé 
de carambola. O pé de manga. Era cada manga boa de comer... 
Espada e Carlotinha. Coração de Boi enorme, graúda, suculenta, 
meio avermelhada na casca e amarela por dentro. O sumo 
adocicado escorria pelo rosto e pescoço até ser enxuto pela 
manga da blusa num gesto imprudente.

Minha mãe servia suco de manga e de caju à beira da 
piscina nos feriados e férias escolares. 

A distância ficou ainda maior quando precisei mudar de 
município para estudar.
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 A faculdade espaçou as visitas ao sítio. Em especial 
quando veio o casamento, e as barrigas agigantaram-se uma, 
duas, três vezes até que cinco anos depois foi a vez de minha 
irmã mais nova trazer para a casa grande uma menina irriquieta 
como ela fora um dia, para brincar nas férias e feriados escolares 
com minha filha caçula.

E agora eis que estão elas a chutar a bola de praia que 
resvalou a esmo até encontrar o enfeite do vaso. Com o impacto, 
o vaso de plantas tombou derrubando a terra do interior e a 
plaquinha de madeira onde um sapinho pintado num lago azul 
segurava outra plaquinha onde se lia que na casa de vó tudo 
pode.

Minha mãe desce da varanda, short azul com flores, blusa 
branca e um hibisco cor de creme a enfeitar o cabelo. Mais de 
setenta anos a separar as gerações. Não é incrível o entendimento 
imediato que só é conferido às extremidades da vida?

Quem foi que quebrou o vaso?

Eu e minha irmã mandamos nossas filhas para o quarto a 
pensar na bobagem que fizeram e dali a pouco estavam as duas 
a confabular traquinagens usando o lençol da cama sobre duas 
cadeiras, improvisando uma tenda. As duas, a conversar e a 
brincar de bonecas.

Minha mãe chega com suco de manga na bandeja servido 
nos copos. Biscoitos e perdão. Na casa de vó tudo pode. O 
perdão é doce como goiabada em calda. 

Perdão concedido, arrumamos as crianças para esticar 
um pouco mais aquele dia, finalzinho de feriado. Comer pão de 
queijo na padaria.

 No estabelecimento, uma mesa comprida e seis cadeiras. 
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Coloquei no lugar vago as bolsas para disfarçar Não que fosse 
preciso realmente, já que nenhuma ausência é eterna. Meu pai, 
agora avô, de onde estiver estará satisfeito, a olhar a família 
reunida num final de uma tarde quente de novembro, a aproveitar 
os últimos raios do pôr do sol.

 

Michelle Louise Paranhos 
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Amar

Amar se aprende na prática
É um exercício diário
Amar se aprende experimentando
Amar é um caminho sem volta
Amar se aprende, amando.

Priscila Jaeger
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Patrocinadores:
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