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Apresentq!@o

Estamos    realizando,    com    patrocinio    da    empresa
BRASFERRO, atrav6s da Lei de lncentivo a Cultura   do Governo do
Estado de Roraima, a 20a Edicao da Feira de Livros,do SESC. A Feira
a o maior evento literario do Estado e redne, em uma semana, os
mais  importantes  nomes  do  segmento  literario  do  pars  e  seu
pL]blico   leitor.   Na   edi€5o  d'e  2010,  trouxe  como  tema:  Aldeia
universal.

Urn  dos  momentos  mais  importantes  do  evento  a  a
publicacao  desta  coletanea  de  Contos  e  Poesias.  As  obras  aqui
publicadas s5o resultado da selecao entre os inscritos no Premio
Sesc   Roraima   de   Literatura.   Em   2010,   tivemos   centenas   de
inscritos, o que muito nos honra, pois isto nos da a certeza de estar
contribuindo de forma significativa com  a  producao literaria e o
incentivo a leitura em nosso Estado.

Como empreendedor cultural que somos, nao podemos
deixar   de   acreditar   na    magia   dos    livros   como   elemento
transformador da  realidade de nossas criancas, jovens e adultos
no sentido de uma cidadania plena.

A   publicacao   deste   livro   s6   foi   possivel   gra€as   ao
empenho  do  Sistema  FECOMERCIO,  tendo  como  carro  chefe  o
Servi€o    Social    do   Comercio.   -   SESC/RR,    atraves    de   seus
colaboradores que nao mediram esforcos para realizar mais este
empreendimento.

Parabens   a   todos   que    participaram    dessa    `'Aldeia
Literaria" e  uma boa leitura a todos!

Ant6nio  Airton  Oliveirci   Dius

Presidents  do  Sistemo  F8{om6rcio  -SESC-SENAC-!FPD,.';RR
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03h03min
€ai.clifle  Rtif88!&  She6iin  Ri!!8i<ri}

03h03min  da  manha.  Ultimamente, eu acordo
todos os dias nesse mesmo horario e nao consigo mais
dormir,  e  6  sempre  com  o  mesmo 'sonho.  E  mais  ou

. menos assim: eu estou caindo,caindo, ate que chego ao
chao, e vejo uma pessoa me olhando. Quando levanto a
cabeca para ver quem e, eu acordo.

Eu nao conseguia entender aquele sonho, todas
as noites do mesmojeito.

03h03min    da    manha    novamente.    Ficiue
refletindo sobre meu sonho ate dar a hora de ir a escola,
como todos os dias desde que comecei a ter esse sonho
bizarro.  Me  arrumei  e fui  pra  escola.  Quando cheguei
ao   meu   destino,   achei   estranho:   todos   os   alunos
estavam formando  uma  rodinha  em  volta  de  alguma
coisa na rua que eu nao consegui identificar.

Curiosa, fui verificar o que era.   Cheguei la e vi
urn homem estirado no chao, com as pernas e bracos
abertos.  Perguntei  a  uma  menina  que estava  ao  meu
lado    o    que   tinha    acontecido.    Ela    disse:    ``   -    Ele
simplesmente caiu do ceu".   Achei estranho. Sera que
era aquilo que o meu sonho significava? Que alguem ia
cair  do  ceu?  Cheguei  mais  perto  do  homem  e  fiquei
olhando diretamente pra  ele, sem  medo.  De  repente,
como num passe de m5gica, ele comecou a  levantar a
cabe¢a pra me olhar...
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03h03min  da  manha.  Estranho,  pela  primeira
vez desde que comecei a acordar todas as manhas na
mesma hora, tive urn sonho diferente, desta vez eu era
a pessoa que ficava olhando. Levantei e fui ao banheiro.
Quando voltei, meu notebook estava apitando. Aquilo
significava que tinha urn e-mail novo!  Fui ler o novo e-
mail: "remetente: an6nimo", que estranho, nunca tinha
acontecido uma mensagem assim. Abri o e-mail, tinha
urn anexo,  urn video.  Fiquei com  urn  pouco de.medo,
aquilo  era  misterioso,   mas  mesmo  assim  apertei  o
'`play"  e  o  video  come€ou  a  passar  na  tela.  Parecia

comigo. Espera af... Era eu no vfdeo! Eu estava olhando

pra baixo de cima de urn penhasco. Veio urn homem...
espera!   0   mesmo   homem   que   estava   morto,   ou
aparentemente morto, no meu sonho, chegou perto de
mim e me empurrou daquele penhasco...

03h03min  da   manha.   0  que  estava  aconte-
cendo comigo? Aqueles  malditos sonhos estavam  me
matando e eu nao sabia o que fazer para aquilo parar.
Levantei,  estava  com  dor de  cabeca,  abri  a janela  do
meu quarto e tudo ficou escuro...

Acordei em urn lugar estranho, tinha homens ao
meu redor, olhei para o lado, e vi minha mae chorando
em uma cadeira branca e aparentemente confortavel.
Vi   urn   rel6gio   na   parede   e   agradeci   por   nao   ser
03h03min da manh5. Ouvi frases do tipo: ``Ela esta viva,
esta tudo bem!", e e tudo de que me lembro. Quando
acordei   novamente,   no   mesmo   lugar,   minha   mae
estava  ao  meu   lado  .   Perguntei  por  que  estava  ali,
naquele mesmo  lugar,  e ela gentilmente me explicou:
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``-Minha filha, voce sofreu urn grave acidente de carro

com sua amiga. Rapidainente lhe trouxeram para esse
hospital,  mas nao fo.i r5pido o bastante e voce entrou
em  coma.  Depois  de  urn  mss  no  mesmo  estado,  os
medicos   queriam   desligar   os   aparelhos   que   lhe
possibilitavam respirar, mas eu briguei com eles, ainda
tinha esperancas. Ontem voce acordou, e deixou todos
n6s felizes!" fiquei confusa,  nao lembrava de nada do
que  minha  m5e  me  contara,  mas  acreditei  em  sua
palavra.

Depois   de   alguns   dias   ali,   naquele   mesmo
hospital, minha mae me acordou em uma linda manh§
de sol. Estava tomando cafe da manha; quando entrou
urn enfermeira no meu quarto e disse que meu medico
ia ali para ver como eu estava. Deixei a bandeja de lado,
e esperei aquele medico misterioso que ate entao n§o
tinha visto. De repente, urn homem abriu a porta e eu
levei urn susto. Era ele! 0 cara do meu sonho, na minha
frente,  ao  vivo.  Vendo  minha  cara  de  espanto,  o  tal
medico da urn sorriso e com uma voz suave fala: `'Nao
tern como escapar!''.

03h03min da manh5...

in
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0  bicho
Edgar Jesus  Fi§u8ir#  gorges

-Bicho, mam5e!

-  Nao,   n5o!  Sou  eu!  OIha  com  cuidado,  filho.   Nao

assusta  a  tua  mae.  Querida,  chega  mais  perto,  por
favor! Sei la o que esta acontecendo, caramba! Acordei
desse jeito, pequenininho,  parecendo urn inseto, mas
SOU eu...

-Sai, bicho nojento, sai !

-  Para  com  isso  amor!  Nao  consegue  me  ouvir?  116

gritando  feito  louco  aqui.  Porra,  tu  I.a  viu  bicho  em
formato  de  homem?  E  mais  facil  homem  inseto  n€?
Lembra do Kafka?

-Argh ! Que noj.o !

-  Oh,  amor,  fala  assim  nao.  Fica  calma,  tudo  vai  se

arrumar.  Posso  nao  saber  que  estou  assim,.se  por
bruxaria  ou  castigo  divino,   mas  sei  que  voltarei  ao
normal e vamos acabar tranquilamente a conversa que
tivemos ontem. e arrumar o nosso relacionamento. Sim,
sei que fui embora no meio do conversa, feito doido, e
voltei  depois  sem  que  ninguem  visse.  Depois  disso,
apagou tudo.da minha cabe€a. S6 Iembro de acordar de
manha com voce grita ndo. . .

-Sai, bicho asqueroso. Deixa a cama !

15



-Amor, p5ra com isso. OIha direito. Sou eu, o homem

que voce am<£a, ou amava, nao sei. Ja fiz tanta burrada
que ate entenderia, mas enfim, olha direito. Opa! Nao
olha tao feio assim, n5o. Sai, n5o chega tao perto com
essa  sand5Iia.  Afasta,  amor,  afasta.  Tira  essa  sandalia
dal'!

Plaft!

-Argh! Que nojo. 0 bicho tava cheio de sangue, filho.

Agora vou ter que lavar bs len€6is.



FALTA  DE  PROPOR!@ES

Jeqn  Douglas  6olv@o  Piuno
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Fqltti  de  propor!5es
j8afi  8Slj§!fls  88i¥5o  Pi8r!8

0   pai   e   a   mae   entraram   com   espfrito   de
advogado de acusac5o. O filho com cara de testemunha
de  acusacao.  Os tres  encontraram,, na  sala,  o  diretor
com cara, espfrito e intuito dejuiz.

-Senhor Pereira!  N6s trouxemos o nosso filhb
aqui por que ele tern uma dendncia para fazer. E antes
de  mais  nada,  queremos frisar que  n6s  exigimos que
alguma   providencia  seja  tomada.  -Introduz  o   pai   a
conversa

-Perfeitamente. Mas qual a o assunto, senhor...
-Silva. Senhor e Senhora Silva. -o pai responde e faz
sinal para o filho falar.

-Sabe o que 6, senhor diretor. E que eu vi o meu

professor, o tio Manuel, beijando uma mo€a dentro da
cabine telefonica que fica la no estacionamento.
0  diretor  da  urn  salto  da  cadeira.  Esbraveja  algumas
indelicadezas, e repete varias vezes: " -N5o, nao e nao !
Na minha escola n5o!

0  menino  se  sente  satisfeito,  pois  acreditava
que o professor, que se atreveu a dar uma bronca nele,
levaria o troco. Apesar da acusacao contra o professor
ser falsa,  o  menino se sente satisfeito e come§a  a  se
sentir vingado. Os pais tamb6m se sentem satisfeitos,
porem indcentes da armac5o do  filho.

-Sentem-se por favor.  Podem ficar trgnqi]ilos,
eu vou resolver isso agora mesmo. -fala o diretor e vai
ate a  porta.  De la, grita  para sua secretaria  na sala ao
lado: -Dona Mercedes ! Ache o Ant6nio e mande ele vir
aqui. Tamb6m provid.encie uma carta de demissao por
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causa.-concluiuodiretorcomvozautorit5ria.

Os olhos dos acusadores brilham  por causa da
resoluc5o do diretor.

-   Logo   tudo   sera   resolvido.   Mandei   dona
Mercedes  achar  o  Ant6nio,  nosso  jardineiro.  Eu  vou
mandar   ele   buscar  o   professor   Manuel,   onde   ele
estiver-

-  Acho  born  que  tudo  se  resolva   logo!   Pois

quando decidimos colocar o  nosso filho  para  estudar
aqui  e  pagar uma  mensalidade tao cara, foi  porque o -
senhor  nos  garantiu  que  esta  escola  6  seria  e  o  sua
moral elevada. Virtudes de que n6s nao abrimos mao.
-Fala pela primeira vez , a m5e.

-Eu  reafirmo isto,  e ainda quero ressaltar...  0
diretor a interrompido por batidas na porta

-Entre
-Deseja falar comigo, sen hor pereira?
-  Sim,  Ant6nio.  Ache  imediatamente  o  pro-

fessor Manuel e traga-o aqui com urgencia. Se ele nao
estiver na escola, busque-o onde ele estiver.

Ap6s  Ant6n.io  sair  apressado,  dona  Mercedes
entra com a carta de demissao.

-Aqui esta a carta, senhor Pereira !

-6timo, dona Mercedes. Obrigado!
Dona  Mercedes  caminha  em  direcao  a  porta,  mas  a
introduzida na conversa.

-Estou reafirmando para eles, dona Mercedes,
a seriedade da nossa escola.

-Ah, sim ! Gra€as a lideranca do senhor Pereira,
tudo a feito com muita seriedade aqui. Nada escapa ao
seu  controle. Todos tern que  andar na    linha, se  nao,
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-concorda com o diretor dona Mercedes.
-  Estao  vendo!  Os  empregados  entendem  o

espfrito   desta   escola.  .E   o   testemunho   de   dona
Mercedes 6 confi5vel.. Ela e minha secretaria ha mais de
vinte anos.

-  E,  estamos  ouvindo!   Mas  o  senhor  s6  vai

poder   provar   a   seriedade   desta   escola   quando   o
professor imoral for devidamente bunido. -os pais tern
o semblante s6rio.

-Com isso voces podem ficar despreocupados.
0   professor imoral sera demitido na frente de voces.
Esta  6  carta  de  demissao  por justa  causa  dele.  -  o
diretor fala com firmeza e  mostra a carta de demissao,
que ainda estava em sua mao. Dona Mercedes nao foi
mais  para  Sua  sala.  Ficou  ali,  escutando  a  conversa
entre  o  diretor  e  os   pais.   De  vez  em   quando  era
introduzida  na  conversa,  afim  de  concordar  com  as
opini6es  e  os  metodos  do    diretor.  Tempos depois  a
telefonetocou.

-A16!
-A16 ! Senhor pereira? i O Ant6nio !
-Ant6nio ! Mas onde voce esta, homem? !
-Aqui no shopping!
-No shopping? ! O que esta fazendo ai?
-  Cumprindo  ordens  do  senhor!  E  que  eu  s6

consegui  achar o  professor Maciel  aqui.  Ele nao tinha
aulas hoje e esta fazendo compras com a  esposa. Como
o  senhor  pediu  para  busca-lo  onde  ele  estivesse,  eu
vim.  Mas ele nao quer voltar comigo.  Entao eu  pensei
que  se   o  senhor  falasse   com   ele   ao  telefone,  ele
mudaria de id6ia.

-Passe o telefone para ele imediatamente ! Esse
imoral precisa ser despedido ainda hoje.

-S6 urn momento. Vou busca-lo.
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-  Pronto.  Daqui  a  pouco  resolveremos  todo  esse

caso. 0 professor Maciel j5 foi enc-ont.rado. -Fala o diretor

paraospresentes nasala.   .
-Maciel?! Perguntam, I.untos, o pai, a mae, o filho e

a secretaria.
-E, Maciel. Por que o espanto?
-E que o meu professor se chama Manuel, senhor

diretor.
-Entao preciso rapidamente desfazer urn engano.
-A16! Senhor Pereira, esta me ouvindo? 0  professor

imo'ral ja est5 vindo.
-  Ant6nio,  voce  disse  que  encontrou   professor

Maciel?
-Sim!  0  homem  que  o  senhor  procurava!  -Diz

Ant6nio, entusiasmado.
-  Eu  estou  procurando  o  professor  Manuel,  seu

ignorante, nao .Maciel !
-Bern  que  eu.fiquei   na   di]vida   entre   Maciel   e

Manuel. Mas como o senhorja tinha dado umas broncas.no

professor Maciel, eu optei por ele.
-Chega   de.conversa   e   va   buscar   o   professor

Manuel!
i   Agora vai  ser facil,  senhor Pereira.  E  que o  pro-

fessor Manuel estf em  urn supermercado aqui  perto, 6 s6
eu...   Senhor   Pereira   desligou   o   telefone,   nao   deixando
Ant6niocontinuartagarelando.

-  Tenham   s6   urn   pouco   mais   de   pacie'ncia.   0

pequeno  engano  ja  foi  resolvido,  logo  o  Ant6nio  trar5  o
professor Manuel aqui.

-   Esperaremos   o   tempo   que   for   preciso.   Para

estabelecer  a  moral,  gastamos  o  tempo  e  o  esfor€o  que
forem, necessarios.

-   Esta   a   minha   filosofia   tamb6m.   N5o   6   dona
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Mercedes? -o diretor novamente convoca a secretaria para
apoiarsuas id6ias

-   Sim!    Houve   o   caso   de   urn   professor,   que

demoramos urn semestre para pegs-Io em fragrante. ..
-U in semestre? -Perguntam os pais com desd6m.
-  E!   Mas  demorou   assim   porque   nao  tfnhamos

provas e nem testemunhas, s6 desconfian€as. Por6m,   o dia
deste professor chegou em uma sexta-feira quando... Dona
Mercedes gastou uns quinze minutos contando este caso. Os
pais  e  o  diretor gastaram  outros  vinte  minutos  contando
outros casos, ate que o telefone tocou.

-A16!
-A16 ! Senhor pereira? E O Ant6nio de novo
-Onde voce esta agora, Ant6nio? Est5 demorando

muito!
-   Estou   aqui   na   escola,   senhor   Pereira.   E   que

enquanto o professor Manuel foi ao banheiro, achei que era
born telefonar para o senhor, afim de que  fosse preparando
o ambiente para recebe-Io. -dizAnt6nio,  com sarcasmo.

-6timo, Ant6nio. Mas ve se nao demora. Vein logo

com o professor pra ca !
-  Ja   estamos   chegando,   senhor   Pereira!   -   diz

Ant6nio,  entusiasmado.
-Senhor e senhora Silva, o Ant6nio ja chegou com o

professor na :scola. Estao vindo pra ca. Resolveremoss este
epis6dio lamentavel em  breve.

-  Acho  born  mesmo!  -  fala  a  m5e,  com  ar  de

impaciencia.
-Mamae,  preciso  ir ao  banheiro. -diz  o  menino,

tentando dar urn I.eito de nao estar presente na s'ala quando
o professor inocente chegasse.

-Nao da para esperar urn pouco, filho? 0 professor

I.a est5 chegando.

23
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-Nao,  mamae!  Estou  muito apertado. -fala  e vai

saindo.
-Entao volte rapido, filho! -fala o pai.
-E urn excelente menino, o filho de voces. -bajula

dona Mercedes.
-Se,€!  -falasuspirandoam5e.   .
-   0   senhor   Pereira   tambem   tern   tres   filhos

excelentes.  Honestos!  Sabe,  urn certo dia eles...  Batidas  na

porta interrompem  mais  uma  hist6ria que dona  Mercedes
iria contar  para bajularo chefe.

-  Com  licenca,  senhor  Pereira.  Eis  o  homem  que

procurava ! -diz Ant6nio, com urn sorriso cfnico.
-  Pois   nao,   senhor   Pereira.   0  que   deseja   falar

comigo?  -Manuel encontra o rosto serio de todos para com
ele.

-Sente-se Manuel. -fala o diretor,  serio, e continua
-  Primeiro,  eu  quero  lhe  informar  que  voce  esta

despedido. E segundo, que voce 6 acusado de estar beij.ando
uma   aluna   dentro  da   cabine  telefonica,  que  fica   la   no
estacionamento.

-Mas senhor pereira, eu...
-Nao tente argumentar, Manuel, assine a carta de

demiss5o e confesse de uma vez.
-  Mas senhor Pereira, eu s6 quero...
-  Nao  adianta,  Manuel,  voce  sabe  que j5  esta  na

minha mira ha muito tempo.
-Senhor pereira, i que...
-Confesse  de  urT]a  vez,  Manuel!  -se  intromete

Dona Mercedes.
-Nao esconda nada ! -diz Ant6nio
-S6 queremos a verdade !  -Fala, pela familia, o pai.
-Paaaarem!  Deixem eu  me explicaaaar! -Explode

24



Manuel.
- Fale. -diz Ant6nio,  recebendo urn olhar feio do

senhor Pereira.
-  Quem me acusou? E que provas tern contra mim?
-  Foi o filho deste casal, que viu voce la na cabine. -

diz o senhor pereira.
-Uma crianca, para a qual o senhor da aulas. E que,

com essa atitude, deu urn mau exemplo para ela. -diz dona
Mercedes, como se tomasse para si as dores da fami'lia.

-  Mas  eu  n5o  dou  aulas  pars  crian€as,  s6  para

jovens, defende-se o professor.
-0 filho deles disse que o professor dele se  chama

Manuel. Fala com rispidez e cErteza o diretor.
-Quantos Manuel  voces acham que existem nesta

escola?  E, afinal de contas, onde es-ta o filho de voces?
-  Nosso filho foi ao banheiro, senhor Pereira.
-Quantos Manuel tern na escola?-pergunta a  mae
-Ha?!  Quantos,  dona  Mercedes? 0 diretor,  enro-

lando, transfere a pergunta para a secretaria.
-Vou  conferir.  -diz  dona  Mercedes,  indo  para  a

secretaria.   Na   sala   permanece   urn   silencio.   0   diretor,
acuado, mas tentando manter a pose. Ant6nio, que nao foi
embora,   esta   olhando   para   o  teto.   Os  pais  cochicham
bai'xinho.  0 tempo  passa.  A  mae  resolve  ir  buscar o filho.
Ap6s alguns minutos, aparece a secretaria.

-Pronto, senhor Pereira, consegui.  Na verdade ha

dois  professores  com  o  nome  Manuel.  Este,  que  da  aulas
para o Ensino Medio e o oLltro, que ensina no Fundamental.
Demorei  urn  pouco  porque  o  professor foi  contratado  no
comeco deste ano e eu estava olhando a lista de professores
•antigos-

-Hum !? -foi o dnico som que o diretor pronunciou.

Nao sabendo como sair do mal-entendido.   A mae chegou
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i
com  o  filho  e  o  diretor  foi  salvo,  pois  quando  o  menino
entrou na sala logo disse:

-Este nao 6 o meu professor! 0 tio que me da  aula 6
Outro.

0 olhar d6 professor Manuel  para os presentes na
sala  era de quem  cobrava  uma  explica€ao e  urn  pedido de
desculpas.  bs  pais,  o  menino,  dona    Mercedes  e Ant6nio
olharam para o diretor, como   se ele fosse o t]nico culpado
pelo mal-entendido e tlnico respons5vel pelas explicac6es.

-Hum!? -foi o som mais uma vez pronunciado pelo

diretor,  que,  acuado,  nao  sabia  o  que  fazer.  Serio  e  em
silencio  ele  esfregava  as  maos,  tentando  ganhar  tempo.
Esperava que uma solusao inesperada o salvasse, sem que
ele perdesse a posicao de autoridade maxima ali. 0 telefone
tocou   e, atraves dele,   veio a   oportunidade do senhor Pe-
reira.

-A]6 ! Senhor pereira?
-Sim ! Quem fala?
-Aqui 6 o professor Jose.  Eu estou ligando porque

acabei de sair do estacionamento da escola, e o senhor nao .
.imagina  em  que  situacao    eu  vi  o  professor  Manuel,  na
cabinetelefonica!

-   Professor   Manuel!?   Na   cabine   telefonico   do

estacionamento?
-Sim. E que ele esta...

0  diretor  desligou  o  telefone  antes  qu.e  o  professor Jose
acabasse  de  ¢,ontar  o  que  tinha  visto.   Rapidamente,  ele
pegou a carta de demissao e anunciou a todos:

-  0  nosso  professor  resolveu  cometer  o  mesmo
crime. E agora vou pegs-la em fragrante.
Todos na sala se ani.maram e safram atras do diretor.
0 menino tambem fo'i,, mas estranhando que a sua mentira
tinha virado realidade.
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No estacionamento, a aglomeracao estava grande.   Vou ter
muitas testemunhas desta vez. --pensou o diretor enquanto
abria caminho no meio da multidao.

Quando   estava   pr6ximo   a   cabine   telef6nica,   o
diretor   se   preparou    para    pronunciar   a    sentenca
condenat6ria ao " imoral''. Mas nao fez, pois viu o que estava
acontecendo.  0  professor Manuel,  o verdad'eiro  professor
do  menino,  estava  entalado  na  cabine  telefonica.  Ele  era
muito gordo. Quando tentou for€ar entrada na cabine, ficou
enta]ado  nela.  0  diretor  e  os  outros` que  acompanhavam
entenderam que o professor do menino nao podia estar com
uma   mulher  dentro  da  cabine  telefonica,  pois  nem  ele
mesmo sozinho cabia la.
Os pais trataram de sair rapidamente, puxando o filho pela
orelha.  Quando  outras  pessoas,  que  ficaram  sabendo  da
gafe  do  diretor,  lhe  perguntaram,  por goza€5o,  o  que  ele
tinha feito com o professor acusado, ele, com seriedade e
sem perder a pose de autoridade maxima, respondia:

-Ele foi absorvido porfalta de proporc6es.
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Limintlr
E{!gflr Jesus  Figueirfi  Bor§8§

Vamos, vamos, vamos!
0 tempo a curto e a distancia e longa.
Movimentem-se, movimentem-se.
Ja chegam e podem irritar-se
Que nao nos vejam aqui. .
Ninguem nos autorizou, lembrem-se.
Eles quem sabe o fizessem, mas hoje n5o.
Sera o nosso dia.
Adiem essa permanencia, digam adeus,
Desconfortavel adeus.
Os donos estao vindo e as nossas terras
Nao sao mais as que eram ontem.
Ficamos assim, ao alcance de suas decis5es,
De suas maos pesadas, de suas botas, de seu riso de escarnio.
Movimentem-se, vamos, vamos.
Ficar? Tern certeza ?
N5o, melhor n5o.
Estas terras n5o s5o mais nossas,
Seus donos alegam retorno, estorno, estorvo.
Somos estorvo, ocupantes impr6prios, nada para
Se preocupar.
Como disse, e melhor ir, e melhor.
La  chegam a vista as primeiras botas raivosas
Desocupado o que estava bern ocupado.
Somos lembrancas, somos passado.
0 futuro a outros pertence, a terra, como disse algu6m,
A outros, juntos ou nao, pertence, e deles sera a heranca.
A n6s?
Sem casa, sem caminho, sem nada.
Que reste urn pouco de resto, desocupacao, invasao, fuga.
A n6s, tomara, que sobre urn pedaco de esperan¢a.
Em outra margem, em outro ponto distante.
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Solidor
A!doir  Ribeiro  dos  Sant8s

A solidao desencanta o Eir
Destr6i faces calidas de certas petalas
Transforma almas vivas em vivida dor
Nervos humanos a chorar
Dor
De estar s6
De s6 estar

A dor fala de suas faces
Revolve o mar da amargura
Certa de viver seu reinado
No beco do cora¢5o sofrido
Dor
De s6 estar
De estar s6

A solid5o sussurra sua essencia
Prende o insuportavel no intangivel
Atrelando sensibilidade e existencia
Em fren6tica dansa no infinito
Dor
De estar s6
De s6 estar

A dor desliza no trilho da alma
Nas brechas da muralha do inconsciente
Libera endorfinas insistentes
Depois brinca  nas esquinas do universo
Dor
De estar
S6...
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Eu  e  minho  negq
O{cfii8l  ffie8des  d8  SoL!zffi

Eu e minha nega
Nor mora na roca
Pequena paio€a
De pau de saps
Pa gente viver
N6s vai ca€ar
Ou intonce pescar
Pa mo.de cume

Conde amanhece
0 sol dispontano
Guariba gritano
Pa gente acordar e pa cume€ar
Caboco se sente
Feliz contente'
Cai no batente
E vai se virar

J5 mei dia
Urn sol danado
A gente suado
Tern que parar
E adispois de banhar
Vai la na panela
Enche a tij.ela
E vai armun€ar
A dipois do armo¢o
Vai logo deitano
Na rede imbalano
Uma soneca tirar
E  adispois de acordar
Deixa a paioca
Se manda pa rosa
E vai trabaiar
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Atardizinha   ,
A noite chegano
Seu manto ispaiano
Pra casa vortar
Pa mode discansar
Na rede deitar
Arreia a sacola
Ponteia a viola
E cumeca a cants
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Singrqndo,  sqngrondo
$8ro!do  Tromhi}3

Singrando nesse desamar.imenso,
Que machuca fundo de t5o intenso,
Velejando vou entre rocha, pedra,
Procela e tanto que desmedra.

Sangrando nesse cortejar extenso,
Profundo corte que .nao cicatriza,
Apanhando vou desse meu born senso,
Cr6nica dor que jamai.s ameniza.

E aquele vasto mar, urn clamar sem fim,
Urn arduo, dolente navegar, enfim.
Balancando, tirando o centro de mim.

E como sangria doida, doentia,
Que mexe por dentro, que me esvazia,
Manchas vermelhas no meu dia a dia.
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Mdscqrqs
i,uiz  f3o!i'ij?in  !j8  Arst5ic  L!j?€

Ria do que acontecia,
do que nem o atingia,
ria de tuqo, de nada.
Era uma forma de defesa,
de manter a luz acesa,
mesmo na negra madrugada.

Riu da vida, do fraco, do forte,
por vaidade, por esporte,
era urn riso contagiante.
Riu da tristeza, da saudade,
da mentira e da verdade,
0 riso nunca era bastante.

Riria ainda por alguns anos,

por vit6rias, perdas e danos,
gargalhava sem nenhum cansaco.
Ate que deu o riso derradeiro,
sem antlncio, sem letreiro,
morreu no circo -era palhaco.
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Orquestrq
LLjiz  CY6Vi$   0!i#f3§

`` Nao sei viver sem palavras

Soando nos meus ouvidos"
Anibal Be€a

Me alimento
De palavras

Com elas
A plenitude do ser

Canc5o completa
Com ritmo, melodia

Deixo de ser
Eterna imaginaEao:
Me fa¢o partitura



0  ESpiRIT0

Renoto  Pqccolq
SID  Paulo -SP

I o LU6Ak
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0  espfrito
8e!r}Stci   P€€c€€,if:

-Eu te amo, meu Dindinho.
Mauricio ja nao suportava mais ouvir as palavras de

Celeste. Pensava:   -Por que essa mulher n5o me deixa em
paz? Sou urn homem casado, pai de familia, ate netos eu ja
tenho... Ja tenho amante, n5o posso dar conta de tudo!
Mas  Celeste  insistia.  Acompanhava  os  passos  de  Maurfcio

por toda a parte, sabia o horario que ele saia do trabalho e ia
espera-lo   como   quem   nao   quer   nada:   Freqtlentava   os
mesmos  lugares  que  ele  para  poder  observa-Io  de  longe;
telefonava quando sabia que ele estava em casa sozinho.

-Voce  6  uma  mala  sem  alEa!  -dizia  ale,  sem  a

preocupa€5o de magoa-la.
Maurl'cio era do tipo que machista, que achava que

os homens a que deveriam conquistar as mulheres, e, para
ele Celeste era vulgar,  oferecida,  bern longe de ser tipo de
mulher que o agradasse.

Por6m,  parecia  que quanto mais ela a  desprezava,
mais ela o amava.

E  assim  Celeste  continuou  perseguindo  Maurfcio,
ate que urn dia recebeu o telefonema de uma amiga:

- Estou  num  restaurante do centro da  cidade e o

Maurfcioesta almo€andoaqui...  Sozinho.
Celeste   n5o   pestanej.ou.   Mal-e-mal   penteou   os

cabelos e seguiu em direcao ao restaurante. Precisava correr
para  alcanca-Io e,  assim, ter o  prazer de acompanha-lo ao
menos na sobremesa,

Pisou  no  acelerador  e  saiu  em  disparada,  de  tal
forma  que  e  nao  teve  tempo  para  brecar  no  sem5foro:
atravessou o sinal vermelho e colidiu com o carro que vinha
na transversal. Foi entao que o inevit5vel aconteceu: Celeste
morreu instantaneamente com a batida. Levada ao hospital,
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os  medicos  nao  puderam  fazer  mais  nada.  Celeste  estava
morta.

Mauri'cio   ficou    muito    chocado    coma    noti'cia,

principalmente  quando  soube  que  fora,  indiretamente,  o
causador do acidente. Compareceu ao vel6rio, chorou muito
e la permaneceu ate de madrugada.

Quando chegou em casa, sua esposa, Tereza, estava
esperando acordada, vestindo uma camisola de renda com
uma garrafa de vinho na m5o.

-Maurl'cio, venha tomar alguma coisa ! Voce precisa

relaxar...
-Voce esta louca para achar que eu vou tomar vinho

a essa hora! Tudo o que eu quero agora tomar urn banho e
dormir!

Tereza   entrou    no   banheiro   atras   de   Mauricio,
despiu-se  e  entrou  no  box  onde  ele  se  encontrava.   Ele
espantou-se:

-Voce pode me explicar o que esta acontecendo?
-  Ue, eu sou sua mulher, nao sou?
-E, mas ha 20 anos voce nao faz isso!  E logo hoj.e,

que eu estou voltando de urn vel6rio...
-Ora, mas voce n5o gostava da Celeste, gostava?
-Prefiro n5o falar sobre isso. Vamos dormir, que 6 o

mel ho r que temos a fazer.
-Tereza deitou-se ao lado de Maurfcio  e o abrasou.

Ele virou-se para o lado e adormeceram.
No dia seguinte,  Maurfcio acordou e surpreendeu-

se ao ver que Tereza ainda estava dormindo.
-Tereza, voce nao vai trabalhar hoje?
-Trabalhar?
-Voce esqueceu que tern de trabalhar?!  Por favor,

eu    preciso    saber   o    que    esta    se    passando!    Seu
comportamento  esta  estranho!  Ou  voce  me  explica  o  que
esta  acontecendo  ou  vou  chamar  urn  medico  e  mando
interns-la !
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-Esta  bern, eu conto. Ontem a  noite alguma coisa

tomou conta de mim... Urn espl'rito se apoderou de mim.
-Urn espirito? !
-Nao sou Tereza, sou a Celeste, meu Dindinho !
Maurfcio saiu correndo apavorado. Entrou num bar,

perto   de  sua  casa,   onde  nunca   havia  entrado  antes  e,
tremulo, ordenou:

-Traga uma cachac.a !
0  garcom,  vendo  o  estado  em  que  o  fregues  se

encontrava antes mesmo da cacha€a, nao se conteve:
-Posso ajudar em alguma coisa?
-Minha mu]her foi tomada por urn espl'rito do al6m.

O que 6 que eu faeo?
-Olha., eu conheco urn ''medium" que pode ajuda-

lo. Vou pegar o telefone dela.
Mauricio ligou  para  a  medium do pr6prio bar, e s6

teve coragem de entrar em casa quando em sua companhia.
Tereza estava deitada, e a medium indagou o que ela sentia.

-Ontem eu senti urn mal-estar, parece que alguma

coisa tomou conta de mim. Depois, nao me lembro de mais
nada.

A medium perguntou a Maurfcio:
-Voce notou alguma diferen€a no comportamento

dela?
-  Ora,  ela  veio  me  seduzir.... er...   bern...  de  uma

maneira mais atrevida do que de costume.
A medium n5o encontrou nada de anormal. Dirigiu-

se a Maurfcio:
-  Ela  nao  est5  tomada  por  nenhum  espfrito.  N5o

cobrarei nada  pelo servi€o, mas, por favor, nao me procure
mais  se  nao tiver certeza  de se tratar de  urn  problema  de
minhacompetencia!

E, antes de sair, finalizou :
-Acho que o que o senhor deveria fazer, sim, era dar

mais atenc5o a sua esposa !
Frustrado  e  confuso,  Mauricio  resolveu  ir  buscar
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consolo nos bracos de sua amante, Helena.
Ali  chegando,  ela  o  abragou  com  uma  voracidade

nunca   antes   vista   e   o   beijou   de   forma   diferente   da
costumeira.  Maurl'cio ficou intrigado:

-Helena, o que est5 acontecendo?
-Nada, meu Dindinho!
-Celeste ! ! ! Voce. .. voce saiu do corpo da Tereza e. . .
-Exatamente,  meu  Dindinho!  Sabe  como  a,  nao

gosto dessas pessoas que mexem com espiritos. Achei que
aqui eu estaria mais protegida...

-Afinal, o que voce quer de mim?
-i muito simples: eu s6 quero uma noite de amor

com  voce.  Durante  toda  a  minha  vida  eu  desejei,  e  esse
desej.o sempre foi tao forte que a minha alma nao conseguir5
se libertar enquanto eu nao realiza-Io.

-Pois entao voce pode ficar com sua alma presa que

daqui  voce  nao  vai  conseguir  nada!   Eu  n§o  transo  com
espl'rito,  voce   pode  encarnar  na  Xuxa, ,:na  Tiazinha,   nao
adianta ! Voce pode voltar para o c6u ou para o inferno, sei !a
de onc!e voce veio, que nao quero!  Nao quis em vida, voce
sempre    forfou    a    barra,    nunca    respeitou    minha
individualidade,  nem  meus  desejos,  e  muito  menos  agora
vou querer coisa. Se voce se incorporar em qualquer mulher

que for transar comigo, eu fico no atraso, nao tern problema,
porque n5o quero voce! Desistia ! Me deixe em paz!

-Mas...  eu  posso fazer de voce urn homem  rico e

poderoso!
-Er... bern... Como assim, rico e poderoso?
-Assim como posso encarnar em qualquer pessoa,

eu tamb6m posso me materializar em qualquer animal. Voce
ja  imaginou o sucesso que faria com urn animal que tivesse
atitudes huma nas? !

-.E,  parece  uma  boa  ideia...  Uma  cobra  capaz  de

escrever, por exemplo?
-Sim, voce poderia ganhar muito dinheiro comigo.
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Mas vou querer uma coisa em troca... Voce sabe...
-Neg6cio.fechado! Voce cumpre a sua parte, depois

eu cumpro com a minha !
-Posso confia r?.
-Ora, alguma vez fui de faltar com minha palavra?
-Entao est5 bern.
Assim,  Maurfcio  se  dirigiu  para  a  regiao  selvagem

mais   pr6xima   da   cidade   e,   ali   chegando,   uma   imensa
cascavel se a proximou. Apavorado, Mauri'cio perguntou :

-E voce, Celeste?
A cobra entrou em seu carro e, encontrando ali urn bloco de
anota€6es e uma caneta, escreveu com a boca:

-Sou eu sim, meu Dindinho!
Maurl'cio  n5o acreditou  em seus  pr6prios olhos.  Refeito do
susto, Ievou Celeste a urn circo e ali apresentou seu tesouro:
a cobra capaz de escrever.

Foi urn sucesso total. A cobra  respondia a qualquer

pergunta que lhe fizessem, sabia de cor poemas de autores
famosos,   tinha   no€6es   de   hist6rias,   filosofia   e   outras
ciencias.

Maurfcio ganhou muito dinheiro, e logo o espa€o do
circo  nao  foi  o  suficiente  para  o  ptlblico  interessado  em
conhecer  a  cobra  escritora.  Mauri'cio  abriu  uma  casa  de
espetaculos,   para   onde   se   dirigiam   pessoas   do   mundo
inteiro. Cresceu o turismo na cidade, aumentou o nilmero de
hoteis  e  restaurantes  perto  do  local  das  apresenta€6es.  E
Mauri'cio foi ficando cada vez mais rico.

Urn dia, foi procurando pelo dono de uma fabrica de
canetas:

-Tenho acompanhado o enorme sucesso da cobra
escritora.  Em  vista  disso,  tive  a  id€ia  de  lanear  a  `'caneta
cobra''.  Fornecerei  as  canetas  para  sua  cobra  e  o  senhor
r.ec.eber5  os  "royalties"  e  caches  para  a  cobra  figurar  na

propaganda da caneta.
Nao   tendo    nada   a    perder,    Maurfcio   topou   a

proposta. A caneta da cobra foi urn sucesso, a canetas mais
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vendida do pai's, e logo a fabrica come€ou a nao dar conta da
demanda.

Maurl'cio,  agora  milion5rio,  comprou  a  fabrica  de
canetas. Lancou o lapis da cobra, caderno da cobra, e logo se
tornou dono de uma rede de papelarias.

Ate  que  urn  dia  aconteceu  o   inevitavel:  a  cobra
morreu.  Houve  luto  nacional.  Maurfcio  ficou  desolado,  a
cobra deixou  uma  lacuna que dificilmente seria  preenchida
por qualquer outra atividade.

Enterrou-a  com  muita  pompa,  acompanhando das
grandes autoridades. Foi o fim de urn dos maiores sonhos de
todo o povo.

Chegando  em  casa,  Maurfcio  encontrou Tereza  (?)
ansiosa a sua espera:

-Oi,  meu  Dindinho!  Eu  cumpri  minha  parte.  Hoje

voce a urn dos homens mais ricos do pai's. Agora, 6 sua vez de
cumprir a prometido...

-E claro. Ja disse que nao sou homem de faltar com
minha palavra !

-  Voce  pode  escolher  a  mulher  que  desej.ar,  eu
encarno.

Maurl'cio,  que  havia  muito  tempo  estava  a  fim  de
uma vizinha casada que o ignorava, fez sua escolha, Logo, a
vizinha estava em seus bra€os, e tiveram uma noite de amor
inesqueci'vel.

Parece  que  o  Ceu  e  a  Terra  se  uniram  naquele
momento e que anjos e dem6nios se encontraram para criar
a  grande  mistura  de  prazeres  carnais  e  espirituais  num  s6
composto.   Compreenderam   que   muitas   vezes   esta   na
satisfacao do corpo o regozij.o da alma.
Em    seguida,   dormiram    e,   ao   amanhecer,    Celeste   se
despediu:

-Agora minha alma ja pode se libertar...
-Ora, fique mais urn pouco, Celeste... Celeste ! ! !
Uma  nuvem  de  fumaca  invadiu  o  local.  Maurfcio,

percebendo que, desta vez, Celeste partiria para sempre, se
despediu pesaroso:
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-Tchau, Celeste !

****

Avizinha, vendo-se nua e sem entender o que estava
acontecendo,esbravejoLi:

-Seu safado ! Vou contartudo ao meu marido.
Saiu correndo e, chegando em casa, disse ao marido que foi
estuprada pelo vizinho, que nao sabia como aconteceu, pois
quando tomou consciencia de si estava hua em sua cama.

Ao   observar   que   sua   esposa   n5o.   apresentava
marcas de estupro e sim  marcas outras,  nao acreditou em
sua hist6ria e pediu o div6rcio. A mulher, desiludida, acabou
se tornando amante de Maurfcio, nos dias de dor de cabeca
de Tereza e Helena.

Certo dia, ao sair de casa, nao percebeu que estava
sendo seguido.

No trajeto para uma de sua lojas, teve de passar por
uma  rua  de  pouco  movimento,  e  urn  carro  o  '`fechou",
parando a sua frente, enquanto outro parou ao seu lado e
apontou-lhe urn rev6Iver:

-Des€a ja do carro !
Mauri'cio   desceu.   Nesse   momento,   urn   terceiro

colocou em seu nariz urn len€o embebido em 6ter, e entao
Maurfcio perdeu os sentidos. Quando os recuperou, viu que
estava em urn quarto onde havia somente urn colchao e, ao
lado,  urn plastico de agua  mineral e uma  biblia.  Havia duas
portas, sendo que uma se encontrava trancada e a outra era
de urn pequeno banheiro.

De repente, a  porta trancada se abriu, e surgiu  urn
homem,   que mais parecia urn orangotango.  Maurfcio teve
umsusto:

-Quem a voce?
-Nao posso dizer meu verdadeiro nome, mas pode

me chamar de Janjao. Voce foi seqtjestrado. Sou eu que vou
lhe  trazer  comida  a  5gua.  Nao  tente  nenhuma  gracinha,
senao leva bala!  Precisando de alguma coisa, e s6 bater na
porta.

Retirou-se, trancando a porta novamente.
Ma url'cio ajoelhou-se e comecou a reza r:
-Celeste, por tudo que e mais sagrado, preciso que voce
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descamaisumavezemesalvedestesufoco.Porfavor,meajude!
Nenhum sinal da Celeste.

Alguns dias depois, Tereza recebeu uma carta com letras recortadas
de  I.ornal,  pedindo  uma  quantia  exorbitante  para  libertac5o  de
Mauricio.  Se  a  polfcia  entrasse  no  meio,  ele  morreria.  Dentro  de
alguns dias, receberia urn telefonema com as instruc6es.

Tereza  nao  possuia  a  quantia  em  dinheiro,  teria  de  se
desfazer de parte de seu patrim6nio.
Maurfcio s6 rezava:

-Celeste, eu  nao queria  perturbar seu descanso eterno,
mas n5o tenho outra saida ! Des'ca , porfavor!
Nada.

Tereza  recebeu  o telefonema  dos seqt]estradores.  Como
precisava ganhar tempo para.conseguir o dinheiro, exigiu uma prova
de que Mau rfcio estivesse vivo.
No  dia  seguinte,  Janjao  tirou  uma  foto  de  Mauricio  segurando  o
I.orna I do dia. Antes de tranca r a porta, amea€ou:

-E born que sua famflia pague logo esse maldito resgate,
sen5o vai receber pelo correio uma orelha sua. Querem provas de
q ue est5 vivo... vao ter!

Mauricio, agora desesperado, j5 perdendo as forcas, aincla
ajoelhado mais uma vez, agarrou-se a Biblia e p6s-se a gritar:

-Celeste, eu prometo nunca mais incomoda-la, mas a uma
emergencia ! Pelo amor de Deus, me aj.ude !

Uma    nuvem    de    fuma€a    invadiu    o    local.    Maurfcio,
recuperando as esperan¢as, bateu na porta, chamando Janjao.:

-  Esta  vendo  esta  fumaca?  E  urn  espfrito  que  veio  me
salvar!

-Ora, ta  pensando que eu sou ot5rio de acreditar nessa
hist6ria? Isso deve ser algum truque seu pra se safar!
Nesse   momento,   as   portas   comecaram   a   se   abrir   e   fechar
incessantemente,  os  objetos  a  se  mover  sozinhos,  como  se  urn
furacao tivesse tomado conta do lugar.

Janjao, apavorado, acabou se convencendo:
-Tudo bern, va embora, mas leve essa coisa daqui !
Maurfcio  saiu  correndo  sem  olhar  para  tras,  mas  ainda

p6de ouvirJanjao gritando ao longe:
-Tchau, meu Dindinho!
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Andr6 Telutqzu  Kondo
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A fltluttl
Andr6 Telucazu  Kond®

Quando Harada, .o mercador de Nagasaki, avistou as
velas   do   navio   portugues   pela   primeira   vez,   nao  ficou
impressionado  como  a  maid+ia  de  seus  conterraneos.  Ele
soprava sua shakuhashi, fazando com que os cinco orificios
de sua flauta transformassem o seu espi'rito em vento; e o
vento nao se impressiona com nada. Alguns diziam ate que a
sua flauta era magica. N§o  que Harada pudesse controlar a
ventania, parando de soprar as velas da caravela lusitana se
ele quisesse. Sua magica era outra...

No momento em que as velas do barco desinflaram e a
ancora   afundava   na   baia  de   Nagasaki,   Harada  tamb€m
desinflava  o  pulm5o,  para  logo em  seguida  receber o seu
espfrito   de  vo]ta,   com   uma   longa   inspiraEao.   Samurais
acorreram  ao  porto  com  espadas  em  prontidao,  monges
budistas entoaram mantras, enquanto o resto do povo nao
sabia  se  admirava  ou  se  temia  a  estranha  embarcacao.
Aquele era o primeiro encontro entre o pats do sol nascente
e os homens do poente.

Os  portugueses  acharam  o  Japao  curioso,  mas  j.a
estavam  acostumados com  o estranho  d;sde que  haviam
ultrapassado o Cabo das Tormentas. Os japoneses tambem
estranharam o Deus em forma de cruz dos portugueses e as
suas raras mercadorias, dentre as quais , varas que cuspiam
fogo.

A  comunicacao  deveria  ser  diffcil,  mas  o  dinheiro  6
uma linguagem  universal no mundo do com6rcio. Joaquim
era urn mercador acostumado a lidar com reis africanos, que
lhe vendiam marfim, caciques, que trocavam pau-brasil por
espelhos, e marajas indianos, que forneciam especiarias que
valiam mais do que ouro. Estava curioso em saber o que
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haveria de mais precioso naquela terra  onde, diziam,
o sol nascia.

Harada  era  maior  marcador  de  Nagasaki  e  urn  dos
maiores de toda a ilha de Kyushu.

Era riqul'ssimo, mas seus trajes o associariam  melhor
com  urn pedinte. Talvez tenha sido por isso que Joaquim o
menosprezou.  Harada  ainda  cairia abaixo  do  ch5o em  seu
conceito, ap6s a sua  resposta a esta  pergunta: ``-Qual .e o
item   mais   valioso   que   voce   possui?"   ajudado   por   urn
tradutor  sino-japones,  que  Joaquim  trouxera  de  Macau,
Harada exibiu a flauta e soprou a resposta.

Joaquim    imaginou    que    a   tradutor   estivesse
equivocado e pediu que ele repetisse a pergunta. A resposta
nao mudou. Urn pedaco de bambu era urn item mais valioso
de Harada? A suspeita deJoaquim de due aquele homem era
urn simples mendigo estava confirmada  para  ele. Solicitou
novamente urn encontro com o mais not6rio mercador de
Nagasaki. N5o havia outro mais not6rio que Harada.

Joaquim era rico o suficiente para poder ficar sentado
em   sua    luxuosa   companhia   de   com€rcio   em   Lisboa,
desfrutando de suas posses. Porem, preferia se arriscar em
perigosas   travessias   oceanicas,   apenas   para   garantir,
pessoalmente,   que   estava   fazendo   o   melhor   neg6cio
possivel.   Nunca  parava  por  urn  s6  segundo.   Durante  as
longas travessias,  quando  a  calmaria  se  instalava,  seja  no
fndico ou  no Atlantico, Joaquim continuava  com a espirito
tempestuoso.  Descia  aos  por6es  para  conferir cada  caixa,
cada milimetro de seda chinesa, cada grama de pimenta-do-
reino, cada item... Como se a falta de recontagem pudesse
diminuir  o   peso  e  o  valor  de  suas  mercadorias.   Nunca
descansava.   Nunca  parava.   Mal   respirava.  0  mundo  era
vasto  e  se  ele  parasse,  nunca  conseguiria  obter  para  si  o
melhor que o mundo tinha a oferecer.

Harada decidiu demonstrar por que a sua shakuhachi
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era tao preciosa. Convidou Joaquim para tomar urn cha, que
seria acompanhado pela mtlsica de sua flauta. 0 mercador
portugues recusou, pois nao tinha tempo para perder com
bobagens..Queria apenas tratar de com6rcio, voltar ao seu
barco e partir para  outro porto,  onde  novos neg6cios n5o
poderiam  esperar.  Harada  insistiu.  Joaquim  deu  as  costas
para o mercadorjapones e percorreu.as ruas de   Nagasaki,
em busca de urn comerciante que tivesse a cabega no lugar.

Joaquim comprou varias mercadorias e vendeu outras
mais.  Fez bons  neg6cios e ja est.ava  preste a  partir.  Porem,
a.ntes que as velas fossem i€adas, comecou a sofrer com uma
dor   terrivel,   que   o   derrubou   estrebuchando   no   chao.
Lamentou nao ter comprado o elixir de urn velho chines, que
supostamente o livraria da  morte.  Na ocasiao,  pensou que
nunca  necessitaria  de  tal  rem6dio,  nao  lhe  passou   pela
cabeca  de  que  urn  dia  morreria.  Nao  tinha  tempo  para
morrer.  Agora, sentia o peso de sua arrogancia esmagando a
seu peito. Nao conseguia respirar. Fechou os olhos.

Joaquim   desp.ertou,   no   dia   seguinte,   ouvindo   a
agradavel som de uma flauta.  Pensou estar no ceu, com os-
anjos tocando aos seus p6s. Aos poucos, foi recuperando a
consciencia e se viu deitado em urn tatame. Ao seu lado, urn
bule de cha fumegava.  Harada.tocava a sua shakuhashi. S6
entao Joaquim  percebeu  o  valor  daquela  flauta. `Era  uma
flauta  magica!  Uma flauta que o curou  e trouxe de volta  a
vida!  N5o  poderia  haver  outra  explica¢5o,  pois  h5  muito
tempo nao se sentia tao.`.. tao... vivo! Parecia que cada nota
da  flauta  o  remocava,  como  se  a  juventude  fosse  uma
cancao. Joaquim fez uina proposta para comprar a flauta de
Harada.  Teria   que  possuir  aquele  instrumento  magico  a

qualquercusto.
-Quanto  querporela?

Harada continuou tocando.
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Joaquim  esperava  urn  preco  exorbitante.  Ofereceu
metros de seda, sacas de especiarias da india. Ofereceu ouro
e j6ias.  Harada continuava tocando. Joaquim se desespera.
Quando Harada terminou a mtisica, sua flauta ja valia toda a
carga de uma caravela portuguesa. Mas Harada n5o queria
nada  pela  sua  flauta.  Estendeu-a  como  urn  presente  para
Joaquim. 0 mercador portugues nao trabalhava com aquela
moeda,  chamada  generosidade.  Tudo  na  vida     tinha  .urn

preco e por isso nao se deu ao trabalho de entender o gesto
de  bondade.  Desceu toda  a  sua  mercadoria,  que  lotou  os
armazens de Harada, e partiu para Portugal com a sua flauta
magica.

Dois   anos   se   passaram   ate   que   Harada   avistasse
novamente as velas de  urn navio  portugues.  Ficou feliz em
reconhecer Joaquim, que trazia a flauta a tiracolo. Por6m, o
mercador  portugues  n5o  retribuiu  a  felicidade  do  colega

japones.
-Voce me enganou. Pensei que a magia estivesse na

flauta,  mas s6 muito tarde descobri que a  magia estava  na
mllsica que voce tocou naquele dia. Quanto voce quer para
me  ensina-la? Tentei tocar essa flauta  e  n5o  consegui tirar
uma  s6  nota  que  prestasse.  Estou  doente  e  preciso  me
C u ra r. . .

Harada    nao    compreendia    Joaquim    e,    assim,

permaneceu  em  silencio.  Joaquim   imaginou   que  aquela
fosse  mais  uma  artimanha  para  fazer  com  que  o  pre[o
subisse.   Harada   tomou   a   shakuhashi   e   passou   a   tocar.
Estranhamente,  Joaquim  nao  se  sentiu  melhor  como  da

primeira'vez.  Sentiu-se  ainda  mais  tolo  por  perceber  que
havia sido logrado e que o seu  retorno ao Japao  havia sido
em vao.  Morreria de qualquerjeito,  pois o seu  peito ja  nao
suportaria  a  viagem  de  volta.  Todas  as  suas  esperancas
haviam   morrido  naquela  ilha,  veladas  pelo  som  de  uma
flauta maldita. .Como uma peca de kabuki de mau gosto que
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retorna   em   cartaz,   a   cena   se   repetiu.   Joaquim   caiu,
estrebuchando hochao.       .

Dois dias depois, o mercador portugues acordava no
mesmo  lugar  em  que  havia  sido  encantado  pelo  som  da
flauta, anos antes. Novamente, aquela mllsica o fez sentir-se
ben Nao compreendia como aquilo era possivel. Por que a
flauta h,avia surtido efeito antes? Harada entregou a flauta

para Joaquim  e,  com  urn gesto,  pediu  que  ele  a  soprasse.
Joaquim soprou. No comeco, nada al6m de uma mdsica ruim
aconteceu,  porem, aos poucos, a flauta comecou a fazer a
sua magia. A magia de uma mdsica que seg`ue a respiracao de

quem  a  toca.  E  como  se  o  espirito  de  quem  sopra  saisse
brincando atrav6s dos cinco oriffcios da shakuhishi. Joaquim
tocava  uma  nota, tocava folego, tocava  outra.  Era  preciso
parar para a pr6xima nota nascer.

Assim, intercalando som e silencio, a mdsica vivia.
Talvez,  a  vida  de  urn  homem  tamb6m  seja  como  a

mdsica.  De  que adianta  acumular notas  de  riqueza  se  n5o
houver  o  perfodo  do  descanso,  do  silencio,  para  que  elas
sejam desfrutadas? De todos os bens da vida, nao a a vida a
mais   preciosa?   Enquanto   tocava,   Joaquim   sentiu   algo
estranho.  Que  sensacao  era  aquela?  Sentia  algo  em  seu

peito.  Sentia-se  bern,  muito  bern.  Sentia  algo que sempre
esteve la, mas que ha muito havia sido esquecido.

Joaquiin sentiu a melodia da sua respira€5o.
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Mist6rios
luiz  8ontiim  de  Ar8ui8  tins

Li, de certa feita, a afirmativa de urn grande contista
italiano, segundo a qual urn escritor s6 amadurece quando
seus personagens crescem e fogem ao seu controle.

Nos dias que correm, estou constru`indo urn conto em

que  a  figura  central  nao  €  previsivel,  em  fun¢5o  de  suas
ambivalencias.    Minhas    dificuldades    se    hipertrofiam    e
am:aEam  piorar:  se  eu  insistir  no  itiner5rio  pr6-tra¢ado,  a
narrativa  fica  inconsistente,  sem  sabor;  se  eu  deixar tudo
fluir livremente, perco o controle e isso me amea€a.

Tenho    levado   o    dilema    para    o   travesseiro   e,
conseqtlentemente, dormido mal.

Cheguei  a  uma  encruzilhada  sem  nenhuma garantia
de exito no percurso que vier a ser escolhido. Mas tamb6m
sei que a tortura precisa ter fim, ou ent5o, nao prosseguirei...
folhas rasgadas ... Iixo.

-Voce  ainda  n5o entendeu  que tenho vida  pr6pria,

personalidade.    Nao   pode   interferir,    nem    mudar   meu
destino, tudo ja esta tragado.

Fiquei confuso, perplexo e balbuciei:
-Mas,  como? Voce e criacao minha,  o conto a  uma

fic€ao.
-Quanta  ingenuidade!  Quanta  pretensao!  Nada  se

cria,   o   pendulo   do   destino   a   inexoravel!   Nao  tenha   a

pretensao de penetrar nos mist6rios da existencia !
As hist6ria est5o todas prontas, escritores sao apenas

vei'culos, nao podem mudar as  coisas, nao poderaojamais...
Foi  quando  passei  a  divisar  outras  figuras  ligadas  a

minha    hist6ria.    Mas    usavam    roupas    bern   diferentes,

posturas tao diversas, enfim, nada que eu pudesse imaginar.
Aquilo    me   abalou,    quase   desorientou,   senti-me
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Outro fato intrigante: nao havia uma epoca precisa, urn lugar
determinado, espaco e tempo flutuantes e mesclados, mas
o impressionante era a incrl'vel e imperturbavel harmonia do
todo.

Acordei confuso, senti-me limitado, quase impotente.
Eu  me julgava  urn escritor de gabarito,  conceituado,

alguns  livros  publicados  e  muitos  premios  em  concursos
literarios. Como aceitar a fala do personagem que, partindo
do sonho, se transportava a realidade com argumentos tao
s6lidos?

Cheguei a pensar em interromper o conto, iniciar urn
outro  trabalho.  Quem  sabe  seria  diferente:  novas  id6ias,
novos  percursos?

De  nada  adiantou,  passaram-se  dias,  semanas,  nao
consegui escrever uma !inha sequer. Ate que capitulei diante
do computador: fui digitando mecanicamente, por vezes ate
de  olho  fechados.  A  narrativa  fluiu,  ganho  corpo,  a  figura
central se mexendo com a agi!idade de urn toureiro em plena
arena,   ou   de   urn     grande   mestre  do  xadrez  diante  do
tabuleiro.

Minutos  depois,  o  epi'logo,  totalmente  imprevisrvel

para mim: nao sei se bonito ou feio, se certo ou errado, mas
absolutamenteautentico.

A   noite,   urn   novo   sonho,   o   mesmo   personagem
reaparece,  nao  diz  nada,  apenas  sorri  e  demonstra  uma
satisfa€5oenorme...
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CATEGORIA  ENSIN0  MEDlo

ODE  A0  MEU  AMOR

Ltlis  de  Souzq  Bolmonte
2°  LU6AR

[°  ANO  -ES(OLA  AMERI(A  SARMENT0  RIBE]RO

FOME  DE  HOJE

Mqrifl  ledq  Dourqdo
3°  LU6AR

1°  ANO  -ES(8L.A  HELlo  (AMPOS
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Ode qo meu qmor
Lois  de  Souzfl  Bti!montS

Sou escrava desse amor .que me consome
Amor que jamais sentirei por outra pessoa alem de ti

Ah amor meu, amor meu que me envolve;
Que sara minhas feridas, me' da a felicidade

Coracao meu, apaixonado que para viver que o teu,
Pois com o teu sente-se completo e sem ele sente-se vazio

Ah olhar teu, olhar teu que p6e sorrisos nos meus labios,
E que leva os carinhos dos labios meus aos labios teus,

Braeos teus que me protegem e aquecem,
Que me fazem esquecer dos problemas da vida

Ah sorrisos teus, sorrisos teus, que trazem luz aos olhos meus,
Que incandeam-me de uma forma doce e delicada

Voce, amor, que me encanta e me faz escrever,
Que me apaixona e me inspira todo meu viver
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Fome de  hoie
{'¥3flriti  L8dtl  B8urff {!S

Crianeas catam latinhas
ate o sol nascer
Elas vivem a chorar

pois nao tern nada pra comer

Tantas pessoas desempregadas
que vivem passando fome,
outras vivem a recusar
porque o pao 6 de ontem

Todos necessitam de paz
de urn lar, de amor, de paix5o,
Mas, porque meu Deus,
as pessoas dormem debaixo do papelao?

E tanta rejeic5o...
Cads a solidariedade,
cads o carinho,
que todos merecem de verdade?

Se voces ja viram
o lix§o esta lotado
de pessoas com fame
catando o resto sobrado.
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CATEGORIA  ENS]N0  FLJNDAMENTAL

ESTRELA5  DE  PAPEL

0dqrq. Rufino  Souzq
1 ° LU6AR

Es[olo   SESI

ESQUECEND0  A  ROTINA

Jorgete  Daniele  de  Oliveiru
2o LU6AR

Estolo  Estoduql 13  de §etembro

A  FAMiLIA

Bruntl  Benedetti Vql6rio
30  LUGAR

(ol6gio  Obietivo  de  Rorqima

PEQUENINA

Steffone Mnytlru  do  N. Azevedo
MEN[fio  HONROSA

Es[olq  Esttidual  I 3  de  5etembro

POR  CUE  Nfio  FIZ?

Eliz@ngelq  Roque  Souzq

MENcfio  HONROSA

Es[ola  Estuduol  13  de Setembro



Estrelos  de  ptlpel
Odara  Rufino Souz8

Quantas vezes tive qLle mudar„.
Eu mudei pela vida que me pedia

que eu fosse diferente
que eu fizesse meu pr6prio estilo de s'er feliz.

Fazer os meus olhos tocarem fogo,
fugir da pr6pria alma de vento,
cantar com algo a mais que a garganta,
escrever com metaforas e imaginac5o,

Botar panos na minha cabe€a
e costurar com os cabelos castanhos.
Ouvir os passaros celebrarem os voos
e inventar o mundo da fantasia.

E descobrir a segredo de viver bern
brincando, conversando, sonhando
com as pedras macias deste vasto mar.
Entrar nas melodias das ondas e das conchas.

Entender que a vida e a mare:
vai e volta, triste ou feliz,
indecisa ou determinada,
continuando ou parando

Essas borboletas s5o m5gicas,
sao folhas, sao rosas,
sao cores,
que transformam-se em versos.
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Este c€u azul, que nao se va o final,
esta no al6m do al6m
do imenso al€m
que voa encontrando o absorto.

Estrelas de papel pregadas em vasto c6u
n5o desmancham com a chuva,
nao balan€am com o vento,
mas viram p6 quando caem no oasis deste deserto.

As flores sao minhas amigas
porque elas tern a essencia do sol
porque elas falam
e me dao as energias dos segredos..

Livr6s s5o o meu cafe da man.ha..
Pa]avras, o meu almoco.
Versos e estrofes,
o meu jantar.

Lua feita de espadas
Caminha nas nuvens de vapor
Marcando
As estrelas de papel.
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Esquecendo tl  rotino
jcrgeie  88ni8}e  d8  8liveirti

Vamos cantar, vamos viver
Vamos a rotina esquecer

A vida temos que comemorar
E os problemas apagar

Se o que voce faz n5o e mais legal
Fa€a diferente e tome-o sensacional

No trabalho vamos sorrir
E saudavelmente mos divertir

Se em silencio e para ficar
Vamos uma festa imaginar
Se 6 o transito que deixa irritado
Vamos ler urn livro, bern concentrados

Se o mesmo trajeto temos que fazer
Olhe as coisas que viviam a se esconder

Sej.a a rotina que for
Tome-a divertida e fa€a-a com amor

Na vida em tudo o que acontecer
Lembre-se da rotina esquecer
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A fqmfliq
Brunfl  Benedetti  Vti!6ri£

Michele 6 minha m5ezinha
Eudes. 6 meu paizinho
Me levam para a escola de manh5zinha
E me cuidam com muit'o carinho.

Meu irm5o e o Gabriel
Gosta muito de brincar
Gosto do papai do ceu
E tambem de estudar.

Minha prima lsabella
Brinca muito de boneca
E uma menina muito bela
E tamb6m muito sapeca.

0 Yohan 6 s6 urn bebe
Gosta de brincar de tudo
Ele gosta de TV
Ele e urn bebe sortudo.
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Pequenino
St8fftine  AAo`yBrq  do  N`' AzgvedS

Sou pequena
Mas ja sou do bern
Busco o que eu quero
E por isso vou al6m

Posso ser pequena
Mas estou a trabalhar
Na luta da vida
Quero ganhar  .

No caminho c:rto vou seguir
Atalhos vou dispensar
Em cada fase quero viver
Vivendo cada minuto
Para nao me arrepender

Cada obst5culo que vencer
lrei toma-lo como aprendizado
lrei toma-lo complemento
Na, construc5o do meu Ser

Como urn p5ssaro
Quero voar
Sentir a sensacao de liberdade
Entre as minhas asas passar
Mas sem me machucar
0 c6u n5o e o limite
pois vou alem
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Per que  ntio fiz?
Elizange!d  Rogue  Souzes

Que palavras
Nao disse
Que vida
Nao vivi.

Que sonhos
Nao sonhei
Que coisas
Da vida
N5o fiz.

Que lutas
Nao lutei
Que decis6es
Nao tomei.

Que promessas
Nao cumpri
Que perguntas
Nao respondi.

Porque a vida
Nao vi?
Porque tudo isso
Nao fiz?
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