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Desde os primórdios, quando usava desenhos 
e escritas rupestres nas cavernas, o ser humano tem 
necessidade de registrar o seu modo de pensar e de 
mostrar os seus sentimentos e as suas experiências. 
Para tanto, além da linguagem oral, que nem sempre 
fica perene, ele consubstancia o seu pensamento e a 
sua criação no ato de escrever e levar ao papel roman-
ces, dramas, narrativas e versos.

Esse modo e desejo de se expressar a Ajuris reúne 
em mais uma edição do seu tradicional e conhecido Ca-
derno de Literatura, apresentando aos associados e ao 
público em geral o resultado do pensamento e da criação 
de vários colaboradores, magistrados ou não. Alguns já 
conhecidos e outros estreantes.

Se escrever é a arte do uso das palavras e o seu 
instrumento é a pena, como diz o lugar comum, nesta 
edição o leitor encontrará belas e substanciosas manifes-
tações artísticas em prosa ou em verso, todas pinceladas 
com a melhor qualidade pelos autores que nos honram 
com os seus textos e que sabem bem retratar a paisa-
gem humana e social. A literatura tem o poder de levar 
à reflexão e discussão, ajudando a mudar ou aperfeiçoar 
a realidade, daí a sua fundamental participação na cons-
trução e evolução do mundo.

Conseguir lançar pensamentos em textos não é 

PrefácioBenedito Felipe 
Rauen Filho

Vice-presidente 
de Aposentados 
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tarefa fácil. O autor, ou artista, necessita encontrar a boa 
medida das palavras, ser antes de tudo um bom leitor, 
conhecer a vida e as paixões, ser um bom observador 
da humanidade e de suas tradições e saber retratar a 
atmosfera da sua mente. Enfim, transportar para o seu 
texto a vida como ela é, sua realidade ou simulação. E 
isso torna os bons escritores admiráveis, como são os 
tantos cujos textos aqui são reproduzidos.

Um bom prefaciador teria que se desincumbir 
da tarefa de apresentar aos leitores os autores e alguma 
análise sobre a obra prefaciada. Afinal, diz-se que o pre-
fácio é a vitrine do livro. Mas aqui me defronto com um 
obstáculo, pois se de um lado os produtores dos textos 
que compõem esta obra são da melhor qualidade e seria 
tarefa agradável analisar com admiração o estilo e con-
teúdo de cada um, por outro explorar todos os escritos 
tornaria este modesto prefácio um capítulo extenso, 
tantos e tão qualificados que são os nossos colaboradores 
e sua produção. O leitor certamente melhor avaliará e se 
satisfará com o que vai ler.

Com alegria e certeza da qualidade do produ-
to, apresentamos o Caderno de Literatura nº 27, que 
certamente terá lugar qualificado dentre os tantos que 
o antecederam. 
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Adornados por suas folhas brilhosas e em 
formato estrelado, os liquidâmbares, perfilados em 
renque, abrigavam cachos de glicínias, que, empode-
radas, exibiam-se com flores de coloração arroxeada. 
Na sequência, a superfície de água do lago ornamen-
tal — em cujo interior brotavam nenúfares, que mais 
pareciam flutuar — produzia a consistente sensação 
de amplidão à praça.

As joaninhas, metidas em seus vestidos de colo-
ração carmesim metálica, sugeriam a ocorrência dalgum 
festim, porém zanzavam no labor da disseminação do 
pólen, coadjuvadas pelo bailado das borboletas.

Adiante, próximo ao gramado emoldurado com 
pedriscos, o alarido de um quinteto de adolescentes lé-
pidos contrastava com a quietude configuradora de ares 
de passeio sensorial por quem ali transitava.

Conquanto absorto na contemplação, Francis 
percebeu a formação de um tímido filete de suor na 
concha da mão de Stéphane, acobertada por sua própria 
palma. O que provocara a transpiração na parte interna 
da mão naquela gênese de primavera, de temperatura 
ainda amena? O que significaria? Nervosismo dela ou 
algum presságio, ainda que inconsciente?

Na palma 
da mão 

Adair 
Philippsen

Juiz de Direito
 aposentado

Prefeito de 
Santo Cristo, RS

I
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A elucidação sobreviria dias após: o sublinho, em 
amarelo da caneta marca-texto no resultado da tomogra-
fia, não deixava margem ao menor grau de dubiedade 
sobre a disseminação metastática no cérebro a partir de 
tumoração mamária. Em menos de dois meses, a cruel 
enfermidade abateria Stéphane, levando sua meiguice 
como dom singular, os longos cabelos lisos e a pele de 
porcelana como atributos muito pessoais.

C’est la vie — brandiam familiares e amigos de 
Francis, à guisa de consolação.

A desdita serviu-lhe para conhecer seu enorme 
potencial de resiliência. Não que tenha afastado sem 
tardança e nem que tenha suavizado de pronto a cir-
cunstância dolorosa da perda de Stéphane para a morte. 
Cada uma das lembranças dela — e ainda torce para que 
reincidam —, mesmo sem dar vazão ao seu reservatório 
de pranto, emerge associada à algazarra de adolescentes 
e evoca a imagem dos nenúfares flutuantes.

I
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Daqui a poucos dias, a minha mãe estará fa-
zendo aniversário. Chegado o tão aguardado dia para 
os seus filhos, por certo que receberá dos familiares 
e das amizades mais próximas todas as homenagens 
que faz por merecer, mesmo que não as queira, pelo 
seu renitente desprendimento espiritual. Reconheço 
que nem eu sei ao certo a quantas andam as prima-
veras da dona Ila Lara, embora saiba, claro, que são 
muitas, todas elas vividas em sua simplicidade e mais 
completa abnegação. Como ela não gosta de dizer a 
idade, procuro não entrar em detalhes. 

Faço que estou nem aí para as intrometidas ques-
tões cronológicas que transpõem as nossas conversas e 
muito menos puxo assunto sobre o indelével perpassar 
do tempo testemunhado pelo calendário gregoriano.

Na data específica, a minha irmã mais nova, 
como fez no ano passado, já planejava com a genitora 
uma ida até Santa Maria, para tomarem um chá no Dani 
Café, junto às amigas que moram aqui, mas a mãe achou 
melhor não. Esperaria em casa aquelas que comumente 
aparecem, com alguns frios, refrigerantes e docinhos 
encomendados sempre da mesma doceira da rua Sete.

Mas nos disse, quase como quem confessa um se-

O
aniversário

Afif	Jorge	
Simões Neto

é Juiz de 
Direito em 

Santa Maria 
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gredo guardado às sete chaves no sótão do coração: “Não sei 
se virá alguém, pois as minhas amigas estão morrendo…”.

Eu me criei vendo aquelas senhoras recatadas 
na nossa casa lá em São Sepé. Compareciam regular-
mente e sem nenhuma pressa de pegar de volta o rumo 
das casas. Já as considerava como parte integrante da 
família, e na semana que não batiam ponto a gente se 
perguntava desconfiado o que teria acontecido com elas. 
Será que se adoentaram do peito, baixaram hospital? Ou 
foram embora para sempre da cidade, cansadas de tanto 
incômodo com o marido que não parava mais em casa? 
Para o nosso alívio, dias depois surgiam elas dobrando a 
esquina, como se nada tivesse acontecido, o cabelo arru-
mado em instituto de beleza para o encontro em torno 
de uma mesa coberta por toalha bordada e rosquinhas 
de cachaça. Lembro que a mais gordinha e retaca delas 
aparecia invariavelmente massageando um terço nas 
mãos, a passos demorados, num caminhar bem próprio 
de quem veio desacompanhada de qualquer preocupação 
com os ponteiros do pequeno relógio de ouro e prata que 
trazia junto ao pulso socado, presente de casamento do 
finado marido tabelião.

Depois que a mãe nos falou aquilo, do desapare-
cimento contínuo das amigas, fiquei imaginando o quão 
deve ser triste e aflito para alguém que faz aniversário 
esperar por quem talvez não venha para lhe dar um 
abraço, cantar nem que seja os parabéns ou colar num 
beijo prolongado as faces enrugadas. Pior que isso só 
mesmo esperar por alguém que certamente não virá, 
como a filha mais velha que se antecipou ao encontro 
com Deus Pai.

II
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Se tudo é energia e vibração, como decorre es-
pecialmente do que vimos no capítulo IV deste livro, 
podemos deduzir o seguinte postulado: todas as coisas 
— sim, todas, desde uma flor até um planeta — têm 
um campo eletromagnético ou um campo de energia. 
O próprio universo é um vasto sistema de energia que 
tudo conecta, na medida em que interpenetra os cam-
pos menores, entre os quais os nossos, que podemos 
chamar de “campos de energia individuais” (ou “aura”, 
segundo alguns) e cujo registro, hoje, é possível obter 
por meio fotográfico (a chamada fotografia Kirlian). 

Isso significa que existe uma constante e sutil 
interação (porque se processa em outra dimensão que 
não a física) entre os campos individuais das pessoas 
entre si e entre o delas e o campo de energia universal...

... A importância do tema em destaque não é 
apenas teórica ou filosófica, ao contrário do que muitos 
poderiam pensar. Faz algum tempo, recebi da Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB) um livreto intitulado 
Magistrados seguros: dicas preventivas de segurança. Ao 
passar os olhos nele, logo nas primeiras páginas, no 
item, “segurança pessoal”, deparei-me com uma relação 

O campo 
de energia 
humana 
(ou aura)

Breno 
Brasil Cuervo
Juiz de Direito 

aposentado
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de 12 recomendações, boa parte delas consistentes em 
ações omissivas: não faça isso, não faça aquilo, evite fa-
lar, usar, carregar, etc. Do ponto de vista de um mundo 
materialista, diria que a lista é perfeita, por vezes até 
óbvia. Entretanto, do ponto de vista espiritualista ou de 
quem sabe, como mencionei na introdução, que nenhu-
ma solução que ignore a dimensão espiritual inerente 
à condição humana pode ser considerada correta ou 
completa, faltaram na relação recomendações cruciais, 
consistentes em ações bem afirmativas: seja generoso; 
compartilhe de algum modo o que você possui; preocupe-
-se com o bem-estar de seus semelhantes; ame muito! 
Ou, então, uma única e definitiva recomendação, mas 
em tudo equivalente a essas: vibre no polo oposto ao 
da frequência do campo de energia de seus possíveis 
assaltantes ou malfeitores!

Um exemplo: é quase inacreditável que ainda 
hoje haja quem caia no chamado “conto do bilhete”, 
mas sabemos que volta e meia os jornais noticiam o 
fato, certo? No entanto, se pudéssemos avaliar bem o 
íntimo de cada uma dessas vítimas, encontraríamos em 
dez entre dez delas a vibração da ganância, em maior ou 
menor escala, mas certamente ressoando com o campo 
de energia do golpista, do contrário seria simplesmente 
impossível o sucesso de um golpe tão manjado.

Outro exemplo é o da pessoa que, embora aparen-
temente dócil, possui muita raiva recalcada, isso na lin-
guagem psicanalítica. Mas a verdade é que a vibração da 
raiva (da frequência da raiva) está atuante em seu campo 
de energia. Daí essa pessoa, tão dócil e afável, de repente 
e sem a menor razão aparente, é “vítima” da explosão de 

III
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raiva de um completo estranho, atuando, por exemplo, 
sob o script do drama de controle do “intimidador”. O 
que ocorreu no nível sutil da realidade foi o encontro 
de comprimentos de onda de mesma frequência, oriun-
dos dos respectivos campos de energia, ocasionando o 
fenômeno da ressonância, já referido no capítulo I em 
contexto bem mais ameno, mas, no caso, atuando como 
verdadeiro gatilho para a explosão de raiva.

Excerto do livro Afinal, qual é o sentido da vida?: 
A solução reencarnatória para o dilema existencialista, do 
mesmo autor.)

III
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Na padaria, o cheiro do pão novinho faz o 
mundo parar de girar por uns instantes. No vidro do 
balcão, o reflexo de um sorriso encontra a bomba de 
ganache. O ruído da máquina moendo o café é música 
para quem quer que passe. Na gritaria entre os aten-
dentes, uma chuva de deleites. Se não tem mais mesa 
vazia, no balcão há sempre espaço.

Na padaria, o amargo da vida se perde por en-
tre os doces. O avô conversa com os netos inquietos, 
cuca cheia de açúcar. A moça flerta com o telefone, luz 
azul brilhando em seu rosto. A atendente não anota os 
pedidos, os carrega na mente. Os colegas de trabalho 
reclamam — é claro — do chefe. O escritor, como bem 
lhe cabe, observa.

Na padaria, o relógio deixa de funcionar por uns 
minutos. Ali, o tempo não se perde, se encontra. Mesmo 
que não dure (como nada dura), cada segundo é confeito. 
E amassa o papel do doce, sorve o último gole da taça e 
a moça recolhe o prato.

Na padariaCassiano 
Rodka 

é escritor, 
jornalista e 

produtor musical.
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Que me digam os poetas
que vasculham o céu
para encantar vidas:
Onde posso deixar
guardados os prantos?

Do menino que não dorme,
que não tem vestes,
que não come.
Como dar a ele um nome?

Quem sabe alcançar-lhe a alegria
de uma bola nas tardes frias,
de um pirulito de sonhos,
ou um cadinho de amor?

Que me digam os poetas:
como nos salvar da rudeza ingrata,
que não nos deixa ver
que as coisas mais bonitas
florescem nas almas doces,
no âmago dos corações?

O menino 
e a vida

Claudete Morsch 
Pereira Soares

Advogada, 
Pós-graduada 

em Direito Processual 
e Psicóloga
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¡Tener duende! O que significa isso? Seria ter 
encanto, se fôssemos traduzir ao pé da letra a expres-
são espanhola. Ou, então, ter um duende gnomo, mais 
conhecido como um anãozinho verde, integrante do 
grupo de travessas criaturinhas sobrenaturais da mito-
logia celta ou escandinava. Mas não. O que quero trazer 
ao palco de discussão é outro duende: o duende da arte.

O duende da arte compõe a mitologia espanho-
la e, embora seja muitas vezes ligado ao Flamenco, é 
encontrado em todas as artes. Federico García Lorca, 
no livro Juego y teoría del duende, aponta que o artista, 
para alcançar a perfeição, luta com três figuras: o ángel 
(anjo), a musa e o duende (não há tradução para este). 
Em miúdos, o ángel fascina, encanta, despejando a graça 
no artista para que faça sua obra sem muito esforço. É, 
portanto, inspiração. A musa, por sua vez, provê inteli-
gência, mas pode limitar a criatividade do artista pela 
racionalização. Está, então, ligada à técnica.

O ángel e a musa surgem de fora do artista; o 
duende, de dentro. Por isso, García Lorca diz: “La verda-
dera lucha [do artista] es con el duende”. O duende flerta 

Eu acredito 
em duende. 
E você?

Débora 
de Souza 

de Almeida
Doutoranda em 

Derecho, Gobierno y 

Políticas Públicas pela 

Universidad Autónoma 
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com a emoção e percorre as extremidades: é intensidade 
e profundidade. Faz emergir ou desaguar, na realização 
da obra, alma e autenticidade. O duende, segundo o 
poeta espanhol, se tem ou não se tem. Mas para que se 
manifeste, é preciso a entrega verdadeira do artista. Reza 
a lenda que o duende, quando chega, não só é arrebata-
dor, como também avassalador. É uma força misteriosa 
que, mesmo não sendo até hoje definida ou explicada 
com exatidão, é sentida tanto pelo artista quanto por 
seu público.

Eu acredito em duende. E você?
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Nascido em 18 de julho de 1967, é 
advogado, aquarelista e pai de família. 
Foi professor de aquarela por mais de 
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anos de idade. Entre contos, crônicas 
e romances. Atualmente também 
passeia pela poesia. Mora e trabalha 
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VII
Eduardo 

Guimarães 

A
 b

ic
ic

le
ta



32

Caderno de Literatura | 2018

Todos os natais eram assim.
Tinham presentes aos filhos.

Eu, o menor de três, recebia os 
remodelados; Que importa isso aos olhos 
da criança — Nada.

Tudo era novo, pintura no ferro, para-
lamas, banco, manoplas, pedal — tudo 
novo e colorido;

Até luz e buzininha — mal lembrava a 
bicicleta ter sido um dia de minha irmã e 
depois de meu irmão e depois de algum 
primo e depois e depois...

Tão feliz ficara com a pequena 
bicicleta — tão feliz nas cores 
branca, vermelha e azul.

Lá em casa tinha nos fundos uma 
rampa de chão batido cheia de pedras 
fininhas como grãos de arroz.

Quando do topo inaugurei a descida 
— de esgueira foi deitando a bicicleta, 

A bicicletaEduardo 
Guimarães

é advogado, 
aquarelista e pai 

de família 
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deitando... deitando... até atingir o chão.

As pernas pedalando ainda numa 
grande roda gigante;

E os joelhos, logo eles, descobriram a 
ardência das pedras arroz; As lágrimas 
coroaram o para-lama torto da branca 
bicicleta natalina.

Depois, a irmã e o irmão riram por 
dentro e por fora dos meus arranhões e 
de minha dor.

Estava selado o meu crescimento.

A cada nova bicicleta, a cada nova 
conquista, grão por grão, fui enchendo 
uma grande panela com este arroz;

Fui cozinhado com água e sal, servido 
no último dia do ano.

Restou para aquele menino com sua 
bicicleta um retrato preto e branco... a 
irmã e o irmão... descobri depois... bem 
depois... também tinham joelhos...

Do livro A casa bege
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Senhora das horas inconclusas

Senhora do torto parto

  porto inalcançável

Madona da ânsia infinita

  vã peregrinação

Senhora do desassossego

Conceda-me o bálsamo do olvido 

Senhora do inútil tempo

  veloz juventude

Madona de todas as velhices

Outorga-me o estatuto da ausência.

MadonaEmanuel 
Medeiros Vieira

 Autor de 
24 livros, 

publicados
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Antes calada,
Do que mal interpretada.
Antes mal interpretada,
Depois calada.
Antes ou depois,
Calada e mal interpretada.

Olhos confessam,
Entregam paixões,
Demitem ausências,
Transbordam sentimentos.
São sincericidas natos,
E mudos,
Calados.

A verdade, Ah, a verdade. 
Francamente (ou in veritas), 
Você quer mesmo ouvi-la?

A sua ou a do outro?

Paciente
Paz
Ciente.

Poeminhas Fabiana 
Pagel da Silva
Juíza de Direito

IX
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Conversar,
Com versos,
Versar a dois,
Transigir,
Aceitar,
o outro, 
Sem olvidar, 
De si.

Gosto de mim assim,
Construção sem fim,
Janela sem parede,
O mundo em mim.
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O casal faz suas malas, coloca Juvenal no carro 
e vai curtir uma aposentadoria à beira-mar — ninguém 
aguenta mais chuva.

Joel e Joelma eram os donos do estacionamento 
bacana do outro lado da rua. Ofereciam café, lanches e até 
colocavam mesinhas na rua quando a chuva dava uma 
trégua, mesmo a clientela não estando lá essas coisas. 
O cãozinho Juvenal, sempre tristonho, ficava imóvel no 
canil dos fundos. Já a sua dona estampava diariamente 
um sorriso no rosto, e Joel vivia fazendo melhorias na 
pintura, no telhado, nos banheiros.

Numa terça-feira de relâmpagos, Joelma não apa-
receu. Ficou só Joel a atender os clientes. Juvenal acoava 
apavorado para os trovões. O café ficou forte demais; os 
sanduíches, sem presunto; as mesinhas, amontoadas 
num canto. Parecia que Joel queria ficar o tempo inteiro 
sorrindo e colocou toda sua concentração nisso — nem 
a infiltração no banheiro ele notou.

Na quarta, debaixo de chuva caudalosa, foi a vez 
de Joel sumir. Joelma chegou com cara de paisagem, 
notou Juvenal numa melancolia molhada e se esqueceu 
de passar café. Os pães, dormidos, tinham um pouco 
de margarina, e só. Ela passou o dia inteiro metida no 

Basta!Fernando 
Guimarães
Graduando
 em história 

da Arte
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banheiro tentando consertar a infiltração. No fim do 
expediente, já nem sorria mais.

A quinta-feira amanheceu com uma placa de “fe-
chado permanentemente” na frente do estacionamento. 
Há quem relate que viu luzes acesas e barulhos de coisas 
quebrando durante a madrugada. Outros dizem que 
sempre souberam se tratar de um negócio de fachada, 
milhões teriam sido lavados ali, debaixo das suas fuças — 
ninguém passava por uma crise daquelas dando lanches 
e café de cortesia!

Com as economias daqueles anos todos, agora 
podem desfrutar de boa vida no resort cujo dono comprou 
o estacionamento para construir umas lojinhas. Juvenal 
passa o dia todo abanando o rabo.

X
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Ontem saí de casa e me direcionei para o ponto 
de táxi na esquina da quadra onde moro. Não haviam 
táxis, então fui logo tentando avistar algum que esti-
vesse passando pela rua. Não percebi que havia uma 
moça esperando na minha frente. Desculpei-me e disse 
que ela poderia pegar o primeiro táxi que chegasse 
antes de mim. Não sei por que, mas tive o ímpeto de 
perguntar para onde ela iria. Óbvio que a possibili-
dade de irmos para o mesmo lugar em uma cidade 
como Porto Alegre era muito pequena. Mas perguntei. 
Incrivelmente ela estava indo para a mesma região da 
cidade que eu. O mesmo bairro que eu. A mesma rua 
que eu. Praticamente a mesma numeração. Impressio-
nada, encorajei-me e perguntei se poderíamos ir juntas, 
dividindo assim a corrida. Ela aceitou. 

Entramos no táxi conversando, e eu disse ao 
taxista que jamais havíamos nos visto antes. Ele disse 
nunca ter presenciado duas pessoas que não se conhecem 
dividirem o mesmo táxi. Rimos da situação. No fim do 
trajeto, abri minha carteira, retirei metade do valor da 
corrida e estendi meu braço em direção à moça com o 
dinheiro na mão. Ela sorriu para mim, balançou a cabeça 
sinalizando uma resposta negativa e gentilmente pagou 
a corrida, sem aceitar minha parte. Esse pequeno gesto 
me calou pelo resto do dia. Recentemente me decepcionei 

A gratidão 
e o perdão

Flávia Lopes 
da Silveira  

Atualmente cursa 
doutorado 
em Design
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profundamente com alguém de quem jamais imaginaria 
uma traição. Daquelas pessoas que passamos uma vida 
inteira construindo uma história de amizade, cumplici-
dade, respeito e consideração. Às vezes nos dedicamos 
tanto a algumas pessoas que julgamos especiais e em 
troca ganhamos um imenso vazio e a certeza da des-
consideração. De repente vem a vida e desconstrói tudo 
aquilo que eu sabia até então. E o sentimento que por 
tanto tempo esperei veio logo de quem? A menina do 
táxi jamais vai saber que gerou em mim uma gigantesca 
reflexão. Hoje posso dizer que um completo desconheci-
do foi quem me ensinou o que é gratidão. E só agora eu 
entendi qual era o meu destino. Era o destino de quem 
aprenderia uma grande lição. Espero hoje poder pegar 
um outro táxi, que diante desta mágoa alguém agora 
possa me ensinar o que é o perdão.
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Lá onde escrevi de forma descuidada as anota-
ções importantes... Perdi o caderno. O que posso fazer? 
Há computador, pendrive, nuvem, há muitos lugares 
para arquivar. Mas nada substitui o meu caderno. Para 
mim o digitar não tem sentimento. O escrever exige 
que a mão também deseje, reproduza não só os termos, 
mas os elos e as perdas que ali estão.

No cedilha da “emoção” está o sentimento 
contorcido que o toque da tecla não acessa. Os dedos 
precisos apenas tocam. No manuscrito, o movimento da 
mão segue a batida do coração. O correr da pena sobre 
a folha... Ops. Que palavra antiga: pena!

A menina pequena e esperta usava pena para 
desenhar. O traço era fininho e delicado. Mas o tinteiro 
um dia caiu e tudo sujou. A tinta azul se espalhou rapida-
mente. Havia o que se chamava de “mata-borrão”. Era um 
feltro que absorvia a tinta. Era a salvação dos inquietos 
e imprudentes. O estrago ficava um pouco menor.

Quando o desenho era com tinta, havia a técnica 
do uso da água oxigenada. Vejo ainda a esguia professora, 
precisa em seus traçados sem uso de régua, estudante 

Perdi meu 
caderno

 Genacéia 
da Silva 

Alberton
Desembargadora 
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Justiça do Rio 
Grande do Sul
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de Arquitetura, que nos mostrava a mágica impensável. 
A pena era levemente colocada naquela água de cheiro 
repugnante, mas de efeito maravilhoso, pois fazia surgir 
de uma folha pintada o que as cabecinhas desmioladas 
queriam.

Mas, quando a água derramava sobre as classes 
de madeira, não tinha “mata-borrão” que salvasse. Era 
mesmo a hora de usar um pano velho. Tudo ficava esbran-
quiçado, sem cor, até o velho pano usado para enxugar 
o feito do desastrado.

Na escrita e nos desenhos da vida não há tinta 
que se apague. O tempo é implacável, o que é feito, feito 
está. Não há “mata-borrão” ou “enxuga, enxuga”. É preci-
so seguir adiante, olhos em frente, corrigindo o que der, 
alegrando-se com o que é possível, orgulhando-se dos 
traçados feitos, sabendo que há ainda muito a escrever.

O que tem a ver isso com o caderno? Perdi meu 
caderno. Perdi ou talvez o tenha jogado fora. Para que 
preciso do caderno? Refazer anotações, nem pensar. Com 
certeza muitas ficarão esquecidas. As melhores já têm 
seu espaço guardado no coração.

Sem caderno, sentindo, rindo ou chorando não há 
muito tempo para arquivar ou guardar. É tempo de viver. 
E se um dia encontrar o velho caderno por aí, restará o 
olhar complacente: valeu companheiro, mas seu tempo 
também passou.

   

XII
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Jaílson e Sansão passam todos os dias pela 
minha rua. Jaílson de chinelos havaianas, camiseta 
escura e calças jeans. Sansão preto e peludo com uma 
coleira no pescoço e amarrado ao carrinho verde, 
sempre limpo e bem organizado. Jaílson recolhe ma-
terial reciclável. Fica aborrecido quando vê o lixo todo 
misturado. Não custa nada separar.

Não é fácil sustentar a família. Quando perdeu 
o emprego na firma em que trabalhou por vários anos, 
desesperou-se com vergonha de voltar para casa sem 
dinheiro e encarar a mulher e os filhos. E foi num desses 
momentos que Sansão o adotou. Seguiu-o determinado 
a ser seu amigo.

Jaílson carrega uma lata com a comida de Sansão 
e uma garrafa com água. Muitas vezes, ele não come, 
mas Sansão nunca ficou sem comer. É um cachorro 
manso que se transforma se vê o amigo em perigo. Jaíl-
son acostumou-se a não ser visto pelas ruas. Percebe a 
surpresa das pessoas por ele ter um cachorro tão bem 
cuidado. Nos dias frios e chuvosos, Jaílson veste o amigo 
com uma capa feita com um saco de plástico.

Preso ao carrinho, um papelão onde se lê um pe-
daço do Salmo 23: O Senhor é o meu pastor; de nada terei 
falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz 
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a águas tranquilas. 

Não é homem de ir à igreja, mas foi batizado e 
reza todas as noites antes de dormir. Santo Expedito 
na carteira e uma guia para protegê-lo. Corpo fechado 
para fugir às tentações e aos perigos na vila onde mora. 
Barraco simples, nos fundos da casa de um amigo, com 
cortinas nas janelas.

À noite, ajuda no galpão de reciclagem da vila. 
Acostumou-se com o mau cheiro e com o desfile de ba-
ratas e ratos que rondam o lugar. Sansão o acompanha e 
fica à porta sempre vigilante. Voltam juntos para casa em 
silêncio. Amigos entendem-se pelo olhar. Hora de brincar 
com os meninos. No dia seguinte tudo recomeçará.

Em São Paulo, ele seria chamado de burro sem 
rabo. Aqui em Porto Alegre, muitos o chamam de carri-
nheiro. Para os filhos, explica que sua profissão é como 
a dos garis.

Talvez, um dia, sua profissão seja reconhecida e 
possa exercê-la com mais dignidade.
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Por que todos te querem?
Acho-te tão agressiva
Sempre competitiva
E nós todos a teus pés
Implorando que nos deixe
Te adorar cada vez mais

Vida, Vida que sugeres
Para nós pobres mortais
Outra Vida, além da Vida?
Será que tudo é verdade
Que poderemos viver
Além da eternidade?

Será que tudo para quando não 
nos queres mais
Oh! Vida das Vidas
Rodas rodas sem sentir
Essas emoções humanas
Sempre tão sofridas
Por favor deixe-nos um pouco
Respirar profundamente
Esse odor que só tu Vida
Podes exalar contente.

VidaIara Medina 
Guimarães
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Eu não conseguia correr, e a fumaça era intensa. 
Eu só precisava chegar à trincheira e ficar com meus 
companheiros. Meus olhos desesperados procuravam 
algum ponto de orientação no meio daquele caos. Os 
estampidos da artilharia incitavam o medo e alimen-
tavam o instinto de sobrevivência.

Achei só um buraco, onde me atirei e fiquei por 
alguns minutos de olhos fechados, agarrado no meu 
fuzil. Não percebi que ao menos outros dois também ali 
estavam. Ofegante e de certa forma agradecido por ter 
achado algo em forma de abrigo, consegui abrir os olhos 
e ver o que se passava. Outro companheiro me olhava 
fixamente, o que de imediato retribuí, assim ficando por 
um tempo razoável. Nada falávamos, mas sabíamos o que 
sentíamos. O olhar tudo diz. O medo tudo indica. Outro 
soldado jazia inerte, sem nenhuma reação.

Jovem e de olhos azuis como eu, certamente ele 
tinha família, namorada, cachorro, amigos, que foram 
deixados para trás. Ele provavelmente estava pensando o 
mesmo em relação a mim, eu sentia isso, apesar do nos-
so silêncio. Eu não o conhecia, mas usávamos o mesmo 
uniforme, o que me bastava. Talvez um dia pudéssemos 
ser até amigos.

Goldchmidt 
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O choro dele me espantou, não porque fosse des-
propositado, mas porque achei que eu seria o primeiro 
a sucumbir às lágrimas. Igualmente me atirei naquela 
forma de revelar ao mundo o sofrimento das pessoas. 
Assim ficamos por um bom período, cada um fazendo 
fluir todas as suas injustiças internas e externas. Cessada 
a artilharia, eu imagino que adormecemos, só desperta-
dos por nova performance dos canhões.

Sem nenhuma palavra, compreendemos que 
tínhamos de ir adiante, ali não teríamos futuro, nossas 
trincheiras seriam a salvação. Com um gesto de cabeça 
iniciamos nossa jornada, ora correndo, ora nos arras-
tando, numa busca desenfreada por nossas posições. A 
visão do local já era mais palatável, o que nos facilitou 
o deslocamento. Um estrondo forte e próximo nos jogou 
dentro de uma vala. Cena igual à anterior. Medo e silên-
cio. Sem lágrimas desta vez.

Iniciamos nova investida em busca de nosso 
objetivo. Um inusitado nevoeiro intenso tomou conta 
do cenário, obstaculizando qualquer percepção do que 
se passava. Andamos às cegas. Calou-se a artilharia. Aos 
poucos fomos notando outros vultos próximos, todos 
caminhando na mesma direção. Estranhamente eu não 
sentia mais medo e também percebi isso no meu compa-
nheiro. Os vultos foram tomando dimensão, e estávamos 
agora caminhando lado a lado. Eram muitos, todos jo-
vens, alguns até adolescentes. Vi que nem todos usavam 
o mesmo uniforme, mas isso não parecia ter importância. 
Vontade alguma eu tinha de apontar-lhes o meu fuzil 
nem eles para mim. Apenas caminhávamos imantados. 
O que estava imediatamente ao meu lado, com farda de 
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outros matizes, colocou a mão no meu ombro num gesto 
de cordialidade, ao que correspondi.

Percebi então que tudo aquilo tinha acabado para 
aqueles que caminhavam e que a trincheira para a qual 
agora eu me dirigia era eterna. Os que ficaram continu-
ariam a conviver com o ódio, o medo e o barulho dos 
canhões. Eu, embora resignado, perguntava a Deus qual 
a razão de a juventude ser desperdiçada nestes jovens. 
Éramos apenas meninos presos em sonhos e fantasias, 
não incluídas as trincheiras e a derradeira caminhada.
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No porão, esperávamos o Águia. Atrasado, como 
sempre. Mas viria, cedo ou tarde. Viria com o nariz er-
guido, a roupa surrada e a tatuagem no braço que lhe 
valera o apelido. Iniciamos sem ele. Raimundo Sanchez 
estava com aquele casaco que o deixava ainda mais 
gordo e foi desenrolando devagar a planta, desenhada 
em papel de embrulho. Olhamos em direção à porta: 
ninguém nos observava. O esquema todo abriu-se ali, 
clareira em mato de silêncio. Domingues, o manco, 
questionava os riscos de cada etapa. Quando mostrá-
vamos a ele a fronte encurvada do seu medo, tentava 
se defender:

— Meu pai dizia que alguém precisa ser o ad-
vogado do diabo. Emiliano chegou logo depois e pôs 
uma espada militar sobre a mesa. Um por um de nós a 
experimentou, como se ensaiássemos um duelo imagi-
nário e futuro. Emiliano a tomou de volta e outra vez 
colocou-a na mesa, desta vez sobre a planta. Em seguida, 
ergueu os olhos desafiadores a Raimundo Sanchez, que o 
encarou por um tempo e depois resolveu tirar a espada 
dali, dizendo:

— Não é comigo a tua raiva.

O gordo Raimundo tinha razão. Conhecíamos 
as provocações do Águia com o Emiliano. De tempo em 
tempo, Emiliano tentava descontar em alguém. Mas 
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pressentíamos, para algum quando, o duelo final entre os 
dois. As rivalidades vinham de questões muito antigas, 
a começar por Maria Rita Herrera, prima de Emiliano. 
Depois que se estranharam da primeira vez, tudo passou 
a ser motivo para azedar na caixa dos rancores.

Quando o Águia chegou, falamos sobre o plano. 
Ele reclamou da umidade e da escuridão. Algum de nós 
disse que o escuro era por ele estar chegando da rua, e 
logo acostumaria as vistas.

— Não te perguntei.

O Águia era assim. Em muitos momentos, quase 
intratável. Estava no bando porque sempre arranjava 
armamento pesado. O Águia olhou com desdém para a 
espada de Emiliano e jogou-a no chão. Domingues riu 
quieto um riso nervoso. O gordo Raimundo ficou impas-
sível, parecia ter a respiração trancada. Depois, a vista de 
Emiliano que estava fixa na espada foi se erguendo até 
bater com a cara debochada do Águia. Os dois se olharam 
com toda a raiva que cabe no redondo dos olhos.

Prevíamos o pior, e o pior às vezes pode ser mais 
cruel do que se pode pensá-lo. Corpos a rolar pelo chão 
batido, frontes retorcidas de dor e ódio, adagas terce-
ando na cara um vento rubro. Entre nós, um cheiro de 
sangue antevisto. No corpo da umidade, naquele porão 
de sombra e entulhos, escorria o suor nas paredes mal 
rebocadas e no rosto de Emiliano.

O Águia foi devagar até a espada e pisou nela.
— Vai encarar?

Emiliano desta vez não baixou a cabeça nem des-
viou o olhar. O gordo Raimundo engoliu a expectativa, 
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imóvel como todos nós. E assim ficamos por instantes 
intermináveis, até o manco Domingues arriscar algumas 
frases. Disse que seria bom irmos ao trabalho, rever a 
sequência do esquema, o plano não comportaria de-
savenças e coisas assim. Com mais uma fala do gordo 
Raimundo, fomos sentando. Emiliano e o Águia sentaram 
por último, olhos espetados um no outro. Sabíamos: 
enquanto os dois não resolvessem aquele problema, de 
tempo em tempo teríamos o duelo pressentido. Os dois 
também sabiam, e num repente tornaram a se levantar. 
O duelo final. Olhares na paralela do grito, horizontais 
e definitivos. A cara da morte nunca esteve tão clara 
quanto desta vez.

Nisso, invade nosso esconderijo dona Etelvina, 
vinda não se sabe de onde. Pega a espada de plástico, bate 
na bunda do Águia, faz ameaças e manda todo mundo 
para casa estudar matemática.
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Jonas fora criado pelos lados do Piraí, quando 
esse era caudaloso e fundo. Os pais trabalhavam nas 
estâncias ao redor. A mãe cozinhava para os donos 
quando iam lá, o que não era comum pela estrada 
que o inverno virava lodaçal, só o caminhão boiadeiro 
conseguia domar puxando nas quatro; e com os pneus 
acorrentados, as borrachas sangrando. O pai, postei-
ro, comandava uma recoluta de poucos peões desde 
madrugada derrubando geada, os ponchos areados 
arrastando pedaços de frio.

Desde cedo quis colocar Jonas na lida do campo, 
mas o filho gostava era de pescar lambaris no açude que 
mirava o rancho. Encantava-se com o colorido deles que, 
gratos, nadavam em festa depois que ele os devolvia 
à água. À noitinha, sentado na margem, distraído nas 
lonjuras tartamudeava coisas desconexas enquanto os 
peixinhos, de olhos matreiros, aplaudiam os murmúrios, 
bailando no escuro. Não admira que na época de servir 
Jonas preferisse ser barqueiro das escunas que se moviam 
pelos oceanos de Bagé e iam pelo Rio Negro até praias. Le-
vava mascates que percorriam os rincões vendendo chita e 
espelho; contrabandistas que traziam bujões de gás para 
aquecer as noites dos cabarés e outros que iam à cata de 
boi gordo. Algum bandido viajava para o exílio até que pres-
crevesse possível pena. Também peregrinavam fugitivos 
da noiva abandonada às beiras do casório na delegacia. E 
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vendedores de enciclopédias, enfim, um mundo de gente.
Lá ia Jonas ao leme, para lá e cá, parando e descar-

regando, certa vez se safou de tempestade no Valente. No 
porto da Bolena bebia um café. Atingido por um raio que 
feriu o velame, descansou uns dias no Espantoso. E outras 
entregas esquisitas fazia, como o clister enviado para um 
aramador do Jaguarão atacado pelo nó das tripas; um lote 
de garrafas de canha para o boliche das Palmas; um surrado 
almanaque do Doutor Humphreys de 1940 encomendado 
por uma madame de Aceguá. Uma carta rosa a ser confiada 
a misteriosa prenda, que “devia estar trajando uma veste 
azul” lá para os lados do Viola. Até água de cheiro para 
guria de má vida que se evadira para o bordel da campanha.

E assim passava o tempo para Jonas, sem hora 
para amar ou odiar, indo e vindo pelos abundantes 
rios de Bagé, até que uma vez ouviu uma voz (seria o 
Senhor?), que lhe sussurra: “Jonas, chega desta vida 
sem graça, nem descontas para a previdência ou para o 
plano de saúde, casar nem aí. Meu filho, abandona essas 
águas perigosas e vai para a cidade que te reservo uma 
surpresa”. E assim ele foi.

Jonas encosta a quilha, junta a trouxa. Visita a mãe 
para receber a bênção. O pai lhe empresta uns dólares ga-
nhos na cancha reta do Povo Novo. Uma carroça lhe dá uma 
carona até a Coxilha do Haedo. E se vem de mala e cuia.

Atravessa o campo dos guenoas. Os celeiros escon-
didos dos jesuítas. Mitiga a sede no passo da Encruzilhava 
onde os leiteiros benzem os tarros de leite. Um moço gentil 
perto da Taipa o traz numa perua até o Forte onde repousa 
à sombra dos muros. Ali, a sentinela lhe diz que acelere, 
pois há boato na cidade que estão distribuindo casas gra-
tuitas, para toda a vida. Seria isso a promessa do oráculo?

Desvia da vila dos Corvos e, ao deparar com uma 
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capelinha, faz o sinal da cruz. Lá de cima arremete rumo 
sul. De longe vê um vapor que navega pelo rio Candal.

Suado, adormece na macia relva que embeleza a 
Canhada do Sapo. Desperto, não resiste as vagas. Fica nu e 
se arroja nas vagas que enchem a panela. Refastela-se, dá 
braçadas de contentamento. Quando submerge lhe vem o 
assombro. Pois não é que era o dia de plantão do monstro 
que vivia no fundo, cujo dorso vai até a matriz baleada? 
Fim para os folguedos. Jonas é tragado. Engolido.

Piloto experiente, logo faz das mãos os remos e se 
aprofunda no íntimo do animal boiando em sucos azedos 
que enchem o bucho dele, temeroso da caverna malchei-
rosa de onde partem gases que o arrepiam. Marinheiro 
diplomado Jonas se queda no encosto de umas vértebras e 
torna a anomalia sua casa, dentro dela guarda as gravatas, 
os ternos de linho e conclui que ali a vida é mais fácil, nada 
incomoda seu silêncio e paz, abundam sardinhas e caviares, 
o lugar é mais seguro que seus navios. Aqui está protegido 
dos trovões que ouve lá fora. Não tem hora para despertar 
ou dormir. E assim se passam três dias e três noites, sem 
gastar, só no mole, despreocupado com o imposto de renda, 
a conta de luz ou o episódio da novela.

Até que a Voz ordena que a coisa o vomite. Cus-
pido para a superfície, era dia radiante de outono, Jonas 
se ergue, limpa a gosma que ainda beija sôfrega sua pele, 
e cheio de glória o santo homem vai para sua Nínive, 
uma cidade fabulosamente grande, tão comprida como 
a caminhada de três dias. E a percorre, andando o dia 
inteiro até que sai dela. Fica ao lado do nascer do sol, 
constrói uma cabana, esperando para ver o que acontece.

E o Senhor faz nascer uma mamoneira que cresce 
de modo a fazer sombra para a cabeça de Jonas. E livrá-
-lo da insolação.
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Num dia qualquer viemos ao mundo
E lá se vai um tempo largo em que 
quase nada entendemos
Brincamos, rimos, choramos, 
fazemos birra, vamos ao jardim
O tempo corre. Chegamos ao 
tempo de ver a vida com mais cor
Descobrimos o outro sexo. Ah 
que mundo de encantamentos
Que sonhos, que fantasias, que 
excitamentos...

Temos que voltar ao real, temos 
que estudar, arrumar ocupação
Essas coisas quase sempre nos 
mantêm na terra, paisagem em 
preto e branco
Ah, mas descobrimos 
que temos um coração, 
Que pulsa, que vibra, que busca 
horizontes largos
E ele tem vontade própria, quer sair 
do chão, quer voar,
Quer doces aventuras, mas sobretudo 
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quer achar uma janela mágica.
Nessa jornada a sorte é brincalhona.
A uns oferece sendas 
pedregosas, janelas fechadas, 
Labirintos que os põem 
de volta no princípio
Ou se acham uma janela aberta a 
paisagem não é a que sonharam 
Mas o anseio pela plenitude nos 
impele na incessante busca.

Outros — como eu — foram bafejados 
com paisagens excitantes.
Sim, havia pedras no caminho, 
mas tive a audácia das 
passadas firmes
Com essa força, passei por 
vales e montanhas,
Passei por noites escuras, 
tropecei, caí, me levantei
Vi paisagens belas, encontrei a 
paz, tive conquistas.
Mas nenhuma se compara às duas 
janelas cor de mel

Pelas quais vejo  
a vida com graça, esperança,  
alegria e gratidão.

Essas janelas são 
os olhos da minha amada.

Que mais posso querer?
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Pena, vivemos só escassos anos,
Tempo oportuno para um bom projeto,
Isto é, de vida e bem-estar repleto,
Que atenda a belos e ambiciosos planos.

Sujeito está, porém, a desenganos:
Fica o sonhado, às vezes, incompleto.
Nem sempre o passo dado é o correto,
Jamais de falhas livram-se os humanos.

Pior, a solidão final é certa.
Essa verdade sirva-nos de alerta,
Pois, bem ou mal, afeta a todos nós.

Quem quer lembrá-la, em sua agenda escreve:
O tempo de operar o bem é breve,
Já, já vem a hora de partir – a sós.

Ars longa, vita brevis – A arte é longa; a vida, 
breve (Hipócrates).
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Era uma vez uma gentil senhora que trabalhava 
no berçário de um conhecido hospital da cidade. Ela 
era meiga e reservada, caminhava com lentidão e tinha 
olhos negros que brilhavam como duas bolinhas de 
gude. Talvez vocês não saibam o que são bolinhas de 
gude. Então explico: são bolinhas de vidro reluzente 
que podem ser de diferentes tamanhos e cores. As 
crianças do século passado gostavam muito de brincar 
com elas.

Foi num dia de tempestade que conheci esse anjo 
de pele negra chamado tia Hélia. Chovia forte, as ruas 
estavam alagadas e o céu era a todo minuto cortado por 
raios de apavorar. Ela, no entanto, parecia não se abalar 
pela força do temporal e continuava a embalar serena-
mente os bebês, dando-lhes mamadeiras e trocando suas 
fraldas com muito carinho e presteza. Eu, marinheira de 
primeira viagem nas águas da maternidade, precisava de 
ajuda. Foi o que busquei e recebi dessa amável senhora. 
Jamais esqueci. Ali encontrei amor maternal para dar e 
vender, e ela entrou na minha vida para ficar.

Tia Hélia vinha ao nosso apartamento em noites 
alternadas para auxiliar com o meu pequeno ao longo 
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das noites insones. Após a mamada, ela pacientemente 
tomava conta do menino, que carinhosamente passou 
a chamar de “seu garotinho”. Passou muitas horas com 
ele no colo na cadeira de balanço. Assim, a mamãe podia 
dormir um tempinho até a próxima mamada.

Passados um ano e meio, precisamos nos mudar 
para o interior. Ela permaneceu com a família, cuidando 
dessa vez dos primos mais jovens do “seu garotinho” – e de 
seus pais, é claro. Por eles também foi cuidada. Participou 
das formaturas e dos aniversários e sempre torceu pelo 
sucesso de seus rebentos emprestados. Quando seus cabe-
los ficaram branquinhos, seus passos sem firmeza e seus 
olhos embaçados pela idade, ela finalmente se aposentou.

Bem, cedo ou tarde acabamos nos aposentando 
do trabalho. Porém, com ela tive um grande aprendizado: 
não é sábio se aposentar da vida. Ela nunca o fez. Guar-
dou em seu peito – que não aleitava bebês, mas os acon-
chegava – um grande amor por aqueles a quem serviu. A 
ela devo muito mais do que o apoio com o filho pequeno, 
mas a ajuda no traslado do corpo de minha filha. Foi ela 
que, com suas mãos afetuosas, carregou de um local ao 
outro o que restou da passagem da pequena menina pela 
vida. Eu, sempre tão forte, não tive coragem de fazê-lo. 
Ela o fez por mim. Não tive como pagar. Dívida eterna.

Meu tributo à tia Hélia, alguém que muito amou 
e que não tinha asas visíveis a olho nu. Tenho certeza de 
que era um anjo. Hoje, depois de muito viver, sei que os 
anjos não têm cor, só na nossa imaginação. Nós, pobres 
humanos, ainda não aprendemos a vê-los com o coração. 
Tenho esperança de que algum dia possamos fazê-lo.
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Aquela fotografia era permanentemente ilumi-
nada pelo pequeno foco de luz direcionado para a face 
esquerda dele e o rosto da criança no colo, remetendo 
para o futuro da luta pela igualdade. A galeria simples 
ao lado da sala da diretora já estava ocupada por inú-
meros curiosos, despreocupados por ações efetivas.

Algumas horas antes, o tumulto generalizou-se.

Quando o professor Hermes chegou à Escola Pro-
gresso, verificou a confusão logo no portão principal. Era 
uma manhã fria de inverno e percebeu o aglomerado de 
vozes sussurrando. Ao aproximar-se, ouviu o murmúrio 
de indignação:

— Como é que pode! Alguns diziam.
Outros apenas falavam com a cabeça baixa:
— Pobre gordinho! Coisas de escola.

Era estranho, pois ao andar com passos trunca-
dos pelo piso irregular, percebeu o silêncio eloquente 
dos colegas de magistério. O professor Hermes tentou 
ultrapassar a multidão para ver o ocorrido, mas não 
conseguiu. Reparou no grupo de policiais militares, con-
versando e fazendo anotações, preenchendo uma espécie 
de formulário. Discordavam sobre futebol e atendiam à 
ocorrência, com altas gargalhadas.

Violências 
(in)visíveis
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Ao passar por eles, perguntou sobre o tumulto.
O aparentemente mais jovem, com o formulário 

na mão, respondeu:
— Ah, nada, nada, coisa de colégio!

O cenário montado era curioso, pois os pro-
fessores da escola, ainda com suas pastas nas mãos, 
estavam do lado de dentro, apenas olhando com certo 
ar de curiosidade através das grandes vidraças do lado 
direito da porta de acesso ao saguão. Cochichavam sem 
parar, com uma das mãos sobre a boca para ninguém 
perceber suas falas.

Finalmente quando o professor Hermes conse-
guiu avançar mais um pouco, viu a cena chocante do 
aluno, um adolescente, sentado no chão, encostado na 
árvore, ainda meio atordoado. As roupas estavam sujas; 
e a camisa, ensanguentada, assim como o rosto, na face 
esquerda. Sentiu o cheiro da violência. O estudante cho-
rava muito, enquanto era atendido por uma espécie de 
enfermeira da escola que fazia curativos.

Não sabia bem os detalhes, mas já imaginava...
Próximo do aluno estava a professora do SOE, e 

perguntou sobre a barbárie.
— Nada, nada, já está resolvido, disse a professora.

“Como resolvido?”, pensou Hermes, aflito com 
o quadro presenciado. Também tentou falar com a fun-
cionária da escola que limpava o rosto do aluno, e não 
obteve resposta. O menino mal conseguia falar, com 
a face marcada por lágrimas misturadas com sangue, 
somente apontou com o dedo para dentro da escola. 
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Hermes percebeu o código de silêncio pairando no ar...

Certificou-se sobre a saúde do menino. Já estava 
melhor, e imediatamente foi até a direção, localizada 
no terceiro andar. Chegou à frente da sala 306 e bateu 
na porta, entrando logo em seguida, mesmo não ou-
vindo qualquer voz de permissão. Lá dentro, sentados, 
um adolescente alto, cabelos escuros e desgrenhados, 
com a camisa suja de sangue e olhos de desdém, quase 
afundando na poltrona em frente à mesa principal. Na 
poltrona preta, a diretora Lorraine. Alguns dias depois, 
o professor Hermes soube: o adolescente agressor era 
filho da vice-diretora, o valentão da escola.

A diretora, após lançar um olhar de surpresa, sem 
maiores explicações, pediu para o professor sair, pois se 
tratava de assunto interno. Foi um pequeno problema 
de desentendimento, fez questão de frisar.

— Como pequeno problema? Tem um aluno 
ensanguentado lá fora!

O olhar abrasivo de Lorraine denunciava o qua-
dro. Sem responder, apenas afirmando que tudo seria 
resolvido, disse novamente para ele sair. Hermes olhou 
com ar repressivo para o adolescente, quando já era 
conduzido para fora da sala da direção.

A porta foi novamente fechada, e a situação 
contrastava com as imagens das fotografias da pequena 
galeria e do peso gigante dos seus significados. A inaugu-
ração do espaço foi cercada de oficialidades e discursos 
de compromisso.
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No outro dia, ao chegar à escola, não havia mais 
rastros do ocorrido. Até as marcas do sangue misturado 
com areia foram removidas. No pátio em frente à esco-
la, apenas as árvores, os brinquedos infantis e o prédio 
branco pintado logo depois. O principal era invisível, 
relegado para a memória o sentido de injustiça.

Como de costume, o adolescente da sala da 
diretora ainda passeava pelos corredores do colégio, a 
mesma turma, a empáfia presente na postura, e sempre 
encarava Hermes com ar superior. Do aluno agredido 
ninguém mais soube, saiu das estatísticas e da escola, o 
que já era suficiente.

Mas ainda hoje a galeria está lá, com as fotogra-
fias, especialmente daquele homem negro com o menino 
no colo, para ensinar amor, liberdade, respeito, e com 
uma frase escrita logo abaixo:

“O que me assusta não é a violência de poucos, 
mas a omissão de muitos.”

No mínimo inusitado, pensou Hermes. Continuou 
caminhando, com a imagem das fotografias na mente e 
com seus livros de filosofia para a próxima aula.

* Martin Luther King foi assassinado no dia 04 
de abril de 1968 por um atirador de elite quando estava 
de pé na sacada, em frente ao quarto nº 306, no Hotel 
Lorraine, em Memphis, nos Estados Unidos.
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Existem algumas situações em que é difícil 
imaginar que um ser humano possa se acostumar, 
contudo, pela repetição, inconscientemente acabamos 
por nos adaptar, tratando como algo normal, quando 
a rigor não existe nada de normal. Fiz essa reflexão 
durante uma das várias audiências de apresentação de 
um adolescente infrator que foi conduzido algemado 
à solenidade – como tem sido praxe –, sendo determi-
nada a retirada das algemas, sob o olhar de compaixão 
da mãe, impotente frente à cena.

Depois de ouvido o adolescente, assinado o termo 
de audiência, como gado que sabe o caminho a seguir, 
virou ele as costas para o magistrado e já dispôs as mãos 
para ser novamente algemado. Naquele momento o si-
lêncio impera dentro da sala, se ouve o barulho do ferro 
das algemas, que fez a mãe baixar o olhar, respirar fundo, 
lágrimas escorreram e lá se foi o adolescente, agentes 
do CASE e a pobre mãe.

Após a saída de todos, a advogada do adolescente 
fez uma observação, “nunca vou me acostumar com isso”, 
o que me fez pensar que de tantas vezes que a cena se 
repete acabamos incorporando-a naturalmente na nossa 
rotina, como algo absolutamente normal, quando aquilo 
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é algo emblemático, cheio de significados que em regra 
são desprezados. A dor da mãe, o sentimento de que não 
conseguiu dar ao filho uma educação adequada, além da 
resignação com o cárcere, tudo fere fundo na alma.

Vou mais além, hoje temos no CASE de Santo Ân-
gelo cerca de 60 internos, população quase que 100% de 
pobres, realidade de todo o sistema FASE. Grande parte 
deles, se não todos, conviveu com maus-tratos, droga-
dição, alcoolismo e negligência, pessoas para as quais 
não se alcançaram investimentos públicos adequados, 
pessoas que praticamente foram conduzidas para a 
prática de atos infracionais.

Uma boa parcela das famílias desses jovens, que 
certamente têm suas responsabilidades, repete histórias de 
miséria existencial, miséria cultural, sem a força necessária 
para sair desse círculo nefasto, luta pela sobrevivência, vive 
de aportes nutricionais de Secretarias de Assistência Social, 
campanhas de agasalho, mora mal, muitas vezes próximo 
das “bocas de fumo”, para onde os filhos são empurrados 
e nada ou muito pouco se consegue fazer.

A triste realidade é que, enquanto não se instituir 
uma política pública eficaz de resgate da cidadania, vamos 
continuar escutando em salas de audiências anônimas, sob 
o olhar complacente de juízes, promotores e advogados, o 
barulho do ferro de algemas em mãos que deveriam estar 
segurando uma caneta em bancos escolares, de pessoas 
que ao saírem da escola teriam que ter a possibilidade de 
se refugiar em uma moradia digna e acolhedora, com uma 
alimentação adequada e com uma ocupação lícita. Não 
podemos nos acostumar com essa realidade.
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Na telinha
Num domingo à noite
Uma reportagem
Esbofeteou meu rosto
Com aquela imagem
— Foi um açoite —
Fantástico!
No Brasil há crianças
— Crescidas, pequenas —
Que vão à escola
Pela merenda!
Caminham horas e horas
Com seus chinelos gastos, rotos
— Garotos —
Seu sonho/objetivo?
A merenda!

Fantástico!

E eu ainda insisto, acredito 
Que o Brasil é um país bonito. 
Fantástico!

FantásticoMafalda 
dos Santos

Colaboradora, há 
alguns anos, do 

Caderno de Literatura 
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Por sob o esquadro de moldura rota,
Límpida imagem: rio e sol posto.
Sintonia de definidos matizes.
Silêncio das horas graves
No movimento da Vida:
Paisagem dentro da gente.
— Ver é uma prece dita com os olhos —

Ouço de leve, então, tímida voz
De um não sei onde disperso,
Chorando cansada e antiga dor,
Nas vagas pequenas que dão na areia.

— No tempo em que as marés traziam conchas...
Hoje expulsam quinquilharias.
Pendendo de pardacentas folhagens tristes,
Artificialidades de nosso tempo.

Desde quando já eras,
Antes de havermos chegado?
Por quanto tempo serás,
Agora que estamos aqui?
Pequena canoa singra lenta
Sua humildade na hora esplêndida,
E transpassa a solenidade do ocaso
Com as rendas da simplicidade.

GuaíbaMaurício 
da Rosa Ávila
Juiz de Direito 

desde 2014
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Tu segues a jornada escrita
Nas margens do relevo antigo,
E banhas os que te ofendem
As fibras da carne líquida
Com os açoites das sobras.

Geme baixinho e com cuidado
No acre dos odores,
De modo que não perturbes
A ordem mesma que te agride.

Sonha, nos estertores da dor,
Que o perdão da eternidade
Trará, a ti, a redenção do oceano.

Ainda... O balé da ave só,
Que imerge, a espaços, insistente;

Até que volta, no bico,
Co’a surpresa de um peixe

- Talvez, também ele só,
Como expressão da insistência da Vida.

Outra, entrecruza o céu vermelho
Com a envergadura elegante,
Esbanjando um existir

A contragosto das indiferenças.

Como descarte do Grão-Progresso,

XXIV
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Estás à conta de empecilho.

Tu, porém, tens a fímbria de esperança
De um dia acabar no mar.

O nosso progredir de hoje
Desconhece onde o progresso vai dar.

Não sei se preciso de tudo que tenho,
Ou se aquilo de que preciso é que me tem...
Custa-me muito crer
Que o modo moderno de ser
Barganhe com a estupidez,
E prefira o falso brilho do ouro
Ao Belo que Deus fez.

O sol enterra a sua luz
Na silhueta do horizonte.
Fica uma beleza que não se diz,
Mas se sabe... No doce da hora morna...
Ah, meu amigo! Trocava mi’as bugigangas
Por um banho bem demorado
Nos braços de tua aguada...
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Poder evoluir ao ponto de parir um discernir de que não 
somos nascidos quando paridos, mas quando concebidos.

Saber que não é nenhum defeito qualquer déficit 
corporal, mas sim todo e qualquer déficit moral.

Perceber que todo nosso mecanismo material é 
desencadeado pelo animismo espiritual.

Dar-se conta de que não adianta viver bastante se não 
for em amor constante, pois é ele que nos leva adiante.

Estar consciente de que existem coisas que não 
podemos evitar nem controlar, mas que  
podemos superar.

Perceber que quem mais padece é aquele que tem 
mais apreço pelo que parece.

Dar-se conta de que levar a vida com seriedade não 
significa levá-la com gravidade.

Portais 
para uma 
jornada 
melhor 
humanizada

Miguel 
Antonio Juchem

Magistrado 
aposentado
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Lembrar-se sempre que o que faz um casamento é 
um sentimento, e não um documento.

Dar-se conta de que é eterno o que é etéreo, ou 
seja, aquilo que não fica no cemitério.

Dar-se conta de que o olhar do coração tem mais 
espectro que o intelecto.

Perceber que não é o tempo que faz nosso 
crescimento mas o seu aproveitamento.

Dar-se conta de que nosso maior problema não é 
estarmos desarmados, mas desalmados.

Procurar usar só o sussurro ao invés do urro burro.

Não nos apegar para não nos apagar.

Para ligar o meditar, primeiro desligar o celular.

Parar de atrapalhar para a Terra continuar a girar.

Atentar para o fato de que meu pior  
inimigo sou eu comigo.

Vigiar o agradável, 
pois pode não ser saudável.

Não esmorecer quando perder, já que tanto o 
ganhar como o perder são um vencer, pois ambos 
são para o aprender.

XXV
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Procurar constantemente saber quem realmente somos 
para então saber mais facilmente por que somos como 
somos e aí entender para onde vamos.

Estar ciente de que não ter certeza  
não é nenhuma fraqueza.

Ser mais deferente com o diferente.

Ser mais compreensivo e menos compressivo.

Preocupar-se mais com a cosmoética  
do que com a cosmética.

Sendo nosso corpo só nosso embrulho, cuidar para não 
transformá-lo no embrulho de um entulho.

Saber que é a nossa melhoria que trará nossa 
alforria.

Escancarar, pois, os portais, para constatar 
que a vida é uma gloriosa ventura, e não 
uma penosa aventura.
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Se as pessoas soubessem.
Quantos “eu te amo” não foram 
ditos por falta de coragem.
Se as pessoas soubessem.
Quantas vezes os pensamentos foram 
para elas e as lágrimas foram delas.
Quantas vezes foram ensaiados abraços e 
quanto sofrimento foi gerado deles serem 
feitos de apenas desejo.

Se as pessoas soubessem.
Que o amor não pode ser adiado.
Que as culpas se curam nos corpos colados.
Ou, por fim, afastados.
Que esperar.
Para dizer.
Para chorar.
Para agradecer.
Para reivindicar.
Pode ser um pouco tarde demais.
As pessoas sabem.
Que tudo que as enche.
De saudades, de sorrisos, de boas 
lembranças.
De vontade de viver.

Se  
você 
soubesse

Mônica 
Dahlem

Publicitária e 
Jornalista
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Está nos pequenos e enormes 
gestos de tocar.
No rosto de quem 
se quer bem.
No
“Olá,
Sei tudo o que se passou 
para você estar bem.
Você está?
Não responda.
Quero ver os seus olhos 
quando eu lhe encontrar.
E se você tiver que chorar, 
sorrir, me amar ou odiar.
Tudo bem.
Quero poder dizer que quero muito você.
Ou simplesmente saber que não preciso mais.
E não vou sofrer por não mais precisar lhe 
pertencer”.

XXVI
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– Assim, assim meio disfarçado, sem me dar a co-
nhecer por inteiro, meio arredio, não me dou ao desgosto 
de ouvir certos comentários que me desdouram, chateiam. 
Nem de saber de falatórios. Quando eu morava longe daqui, 
no lugar onde eu nasci, lá em Ilhéus, na Bahia dos meus 
pais, falavam de mim porque achavam que eu era menos do 
que eles... só porque... deixa pra lá... eles não me mereciam 
mesmo. Mas eu sou bem mais do que eles pensavam... sou 
até capaz de saber o que vai acontecer com eles e com ou-
tros iguais a eles! – pensava Evilásio, lá no Sul, no Butiá, 
sentido com o modo de ser dos outros.

Só que o Venâncio – a quem o Evilásio conhecia 
de vista – tinha o que a maioria dos humanos não tinha. 
Bom caráter. Não era homem de espezinhar, de discrimi-
nar quem quer que fosse. Não era de diminuir os outros. 
E não é que ele seguidas vezes passava pela estrada 
da cidadezinha de Butiá e dava de cara com o Evilásio. 
Mas não sabia quem este era. Nem podia. Nunca havia 
parado para falar com o andrajoso e estranho sujeito 
que, fazia tempo, fazia-lhe sinal para parar o carro. Já 
o havia notado, como não! Amiúde o encontrava. Ele 
levantava a mão, espalmando-a pra frente. Queria que 
parasse. Estranhava-o. – Afinal, quem era aquele sujeito 
com o boneco às costas, feito mochileiro e mochila? – dera 

Hasta el 
Diablo 
respeta

Nei Pires 
Mitidiero

Magistrado 
aposentado
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para cismar, a cada vez que topava com o andarilho, o 
então acadêmico do curso de Direito.

Venâncio passou a vê-los como o mochileiro e o bo-
neco... e isso já se lhe era o bastante. – Afinal, o que tenho 
eu a ver com a vida do sujeito? – ocasionalmente pensava.

O mochileiro – o boneco às costas – vivia peram-
bulando pela faixa que atravessava o Butiá. E o jeito 
dançante de andar, o gesto delicado, o olhar travesso, a 
cara boa, uma cara sem maldade, aguçavam, cada vez 
mais, a curiosidade do rapaz.

Desta vez, no velho fusca branco, Venâncio ia a 
Santa Maria. Substituía colega, em férias, da inspetoria 
local da autarquia federal, cuja sede era em Porto Alegre. 
Corriam os dias de maio do ano de 1995, e ele, na estrada, 
pensava na graciosa Eliana, que lá houvera conhecido 
e que lhe esperava. Mas eis que mal e mal passava pela 
ponte de madeira sobre o riacho e lhe apareciam o sin-
gular e retinto personagem e o seu boneco de louça, 
pretinho como ele, parecido, muito parecido com ele.

Levantava a mão direita, queria que Venâncio 
parasse. – Carona, não era! Aos olhos do rapaz, havia um 
quê de mistério escondido nos olhos negros do andarilho. 
No olhar, perscrutador, dele. No jeito dele de ser. Até na 
camisa de física listrada e na surrada calça preta cortada 
a esmo pelos joelhos, que ele vestia. O mochileiro tinha 
o olhar bom e puro. – É... não “vejo” perigo nele. Hoje vou 
descobrir quem é este contumaz e insólito andarilho da 
faixa do Butiá, dissera o rapaz aos seus botões. Parava, 
então, o fusca, e o estacionava na frente do Armazém do 
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Modesto, conforme lia na parede do bolicho, acima da 
porta de entrada deste.

O andarilho, então, se aproximava. Sorria. Nada 
falava ou pedia. E fazia sinal com a mão para segui-lo. 
Alto e magro, cabelo carapinha bem aparado, os pés 
descalços, os passos ligeiros, ele ia à frente, dançarino, 
sem olhar para trás. Contudo, Venâncio sentia-se vigiado. 
Voltado para ele, olhos negros vívidos, o boneco da cor 
de piche parecia que o olhava atentamente. – O que será 
que o esguio andarilho queria dele? – por um momento, 
divagava. Ele não tinha, mesmo, a menor ideia... nem do 
lugar para o qual ele estava indo.

Logo se equilibravam numa tábua larga e velha 
estendida entre as abarrancadas margens de um arroiozi-
nho de águas claras... e enveredavam pela relva amassada 
de estreito corredor do mato. – Para onde o estava levando 
o estranho sujeito de pernas finas e retinto? – indagava-se.

Até que surge uma clareira e, nela, sobrevêm as 
tábuas desbotadas, acinzentadas, batidas pelo tempo 
de uma velha choupana, por cuja porta o mochileiro se 
enfiava... mas, sem demora, voltava. Transmudado, para 
o espanto de Venâncio.

Sem o boneco às costas, ereto, ele parava-se no 
umbral da porta. Calça e camisa de gola branca, calçando 
alpargatas brancas... o andarilho da estrada finalmente 
era quem ele era.

O Pai de Santo do Butiá.

Mas... não só! Ele não só via o Passado, e o Porvir.

XXVII
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Era do Bem, mas conhecia o Mal. E sentia o Mal-
vado a rondá-lo, pelas trilhas, pelo mato. E é claro que o 
Diabo sabia disso... tanto o sabia que, à espreita, guar-
dando certa e prudente distância, ali perto, no meio da 
mata, ele dançava ao redor da fogueira e aguardava os 
acontecimentos.

Venâncio, então, adentrava o interior do casebre.

Passava pela sala, que era também a cozinha... 
ali estava o fogão a lenha... no canto, ao lado da janela, 
pela qual saía o cano da fumaça, que subia até a chaminé. 
Seguia pelo corredor e, passando pelas portas de dois 
quartos, entrava numa terceira, que dava acesso ao... 
terreiro... uma salinha bem arrumada, que ficava nos 
fundos. Nesta, por um momento, ele se detinha na jane-
la e admirava o límpido riacho, corredoiro ali por trás, 
aspirando o agradável cheiro da mata virgem ao redor.

Agora, à volta da mesinha coberta com alva toa-
lha feita de saco de linhagem, o Pai de Santo e Venâncio 
estavam sentados frente a frente. Nada demais... era 
até o que era esperado pelo rapaz... não estivesse... ali, 
sentado à direita do Pai de Santo... o boneco negro, que, 
a Venâncio, parecia fitá-lo e que... não podia ser... – Mas 
que truque tão real era aquele! – embasbacava-se o rapaz 
– magicamente cerrava e descerrava as pestanas.

– Nasci aos 18 dias de janeiro de 1970, respondia 
o rapaz, com as palmas das mãos para cima, como – já 
incorporado, os olhos meio que fechados, a voz zumbida 
e sussurrante – o Pai de Santo lhe havia perguntado e 
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pedido. E vieram as auspiciosas previsões. Era o Destino 
que se adiantava, se mostrava. Todavia, a Venâncio era 
difícil acreditar naquele alvissareiro presságio. Ele era 
apenas e ainda o humilde e tardio estudante de Direito, 
desesperançado do sopro dos melhores ventos. Não se 
via alçado àquela pomposa posição, tão concorrida por 
tantos, por certo, tão mais preparados do que ele.

O homem, o Feiticeiro da Mata, o Baiano – notava-
-se o indisfarçável sotaque – era, mesmo, estranho e 
misterioso. Mas Venâncio acreditava no que ele havia 
dito e nele confiava. Intuía-o verdadeiro. Tanto nele acre-
ditava que, mesmo dispondo de pouco dinheiro, havia 
lhe deixado, sobre a mesa, generosa recompensa.

Mas... aquilo tudo ainda não havia acabado. Bem 
o sabia o Diabo, que, ali perto, ainda dançava em volta 
da fogueira.

Pois não foi que, quando voltava e passava pela 
pinguela, de súbito ele se assustava. – Cadê a chave do 
fuca!? Era preciso retomar o caminho. Voltar à cabana.

Adentrava-a e, já no corredor, ouvia o leve ba-
rulho dos passinhos ligeiros que, lá atrás, espocavam. 
Parecia-lhe que subiam os degraus de madeira da porta 
dos fundos do rancho. Espiava-os... e o via.

Era o boneco.

Via aquele homenzinho preto miúdo, bem-ves-
tido. Ágil, esperto, os olhos brilhosos e sagazes. Passo 
a passo, ele ia até o quarto dos fundos e punha-se do 
lado da cama, onde, nu e inerte, alguém – alto, magro e 
retinto – jazia estirado.

XXVII
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E eis que o sujeitinho... o fugidio... ladino... e 
disfarçado Evilásio levantava aquela plaqueta de louça 
negra do lado direito do peito do mochileiro e, ali, intro-
duzia aquela bateria em forma de coração. E... logo, logo 
– valendo-se de pequena chave – punha-se a dar corda 
no negro andarilho de louça do Butiá...

E hoje, debruçado no parapeito da janela do ga-
binete do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca 
de Dois Irmãos, Venâncio pensa nele. No homenzinho 
negro. Torna a vê-lo no horizonte. Na faixa do Butiá. Ele 
segue perambulando por lá. O mochileiro, e a sua mochila.

Ele sabia de tudo. Y de otras cositas más, a las 
cuales hasta el Diablo respeta.
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Conservo n’alma a dor duma saudade

A pulsar-me no peito, em prece leal; 
Resposta às minhas súplicas, quem há de 
Me dar, senão só tu, anjo divinal...

Espelhando nos olhos a pureza
Nívea, tenra, dos espíritos bem formados
Mereces minha estima; sou tua presa
Espontânea, a louvar teus predicados...

Descobri em ti a virtude – dom sincero;
Estrela cintilante, és o meu guia;
Inda hei de mostrar o quanto te quero;

Revivo com ternura um certo dia,
Ornado de divina luz; espero,
Suplico amor, ó filha de Maria!

“A saudade é a recordação suave de um 
passado que jamais volta, é a lembrança de
um tempo que alanceia as fibras recônditas 
duma alma sofredora; é a flor da
tristeza, nascida e regada com lágrimas,  
no coração dos martirizados pela

AcrósticoNewton 
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ausência de um ente idolatrado.”
Carmen!

A ti, – única flor que vive  
sempre viçosa e louçã no deserto 
de minh’alma – a ti, só consagro o 
que, de mais nobre e sincero, embora 
modesto, minha obscura imaginação 
foi capaz de criar.

Com todo o fervor de minha 
dedicação e apreço, expresso-te em 
palavras o que em sentimentos meu 
coração já te demonstrou.

XXVIII
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La vida camina para el mar? No, no camina.
La vida es un vuelo,
y con las alas de tu sueño
tú nuncas te alzas el suficiente. Nunca la alcanzarás.

La vida es un sueño?
No, para mi, es la vida. La propria vida.

La morena que tu ha conocido en la parada del taxi.
La sonrisa ancha que ella ha dado quando caminava
en la lluvia es la propria vida.

Eso es sueño? No lo creo.
Yo la ha visto.

No me crees?
Bueno, quando, entonces, 
Quando la vida estancar, en la noche que se queda, en 
tuyas manos,
en tu frente, segue adelante.

No la mire.
Pues, se la mira
dentro de los ojos negros, te vas a saber que nunca más
te vas a creer que la vida es sueño.
Es la realidad.

Al alcanze de tu mano. Yzquierda.

La vidaNewton Luís 
Medeiros Fabrício

Desembargador
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O ser humano sempre tem sonhos de melho-
rar a sua vida e de sua família e, alguns, de alterar a 
situação de sua sociedade. A luta pela busca do que é 
importante para si é inerente ao homem e se constitui, 
muitas vezes, num dos valores mais nobres e belos 
existentes na essência de cada um.

Sonhos são necessários para termos objetivos na 
vida; para lutarmos com todas as nossas forças com a 
ideia de alcançar o que desejamos. Sem metas de vida, 
nos tornamos seres alienados, infelizes e que apenas 
contarão o tempo restante na Terra sem realizar nada 
para torná-lo especial. É preciso ter metas para podermos 
alcançá-las e, consequentemente, encontrar a felicidade.

Objetivos podem ser exemplificados pela vontade 
de se tornar um grande profissional na área escolhida, 
pelo desejo de constituir uma família e pelo sonho de 
viajar pelo mundo, conhecendo diferentes povos e apren-
dendo com sua cultura. O sonho mais nobre, contudo, e 
que provavelmente traz a maior satisfação possível, é a 
luta pela esperança de ajudar sua sociedade ou, quem 
sabe, mudar o mundo. Mahatma Gandhi, Nelson Man-
dela, Martin Luther King Jr. e Ernesto Che Guevara são 
exemplos de homens que corajosamente desafiaram a 
opressão que lhes era imposta e ajudaram, cada um à 
sua maneira, a construir um mundo diferente: um lugar 

Mudanças 
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Diehl Fabrício

Universitário
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mais justo, igualitário, livre da tirania e feliz.

O meio em que vivemos nunca é propício ao de-
senvolvimento de nossos sonhos. Sempre haverá algo ou 
alguém que tentará impedir a evolução da luta pessoal 
pelos objetivos de cada um.

Contudo, devemos ignorá-los e seguir na busca 
pela felicidade. Apenas assim cumpriremos nosso dever 
como cidadãos e como seres humanos e faremos nossa 
vida merecer ter sido vivida.
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Uma das minhas primeiras atribuições, ainda 
nos tempos de servidora na Justiça do Trabalho, era 
a de pautar processos para as audiências. E assim me 
foi ensinado: pautar por ordem crescente de com-
plexidade, de modo que a primeira solenidade fosse 
destinada, por exemplo, a uma reclamatória que en-
volvesse a cobrança de verbas rescisórias; já o último 
horário melhor reservar para ações com pedido para 
reconhecimento de vínculo de emprego.

Posteriormente, já na Justiça Estadual, quando, 
então, comecei a organizar a minha própria pauta de 
audiências, fiquei na dúvida sobre o que corresponderia a 
um reconhecimento de vínculo. Quanto à demanda mais 
singela, não titubeei: só poderia ser um interrogatório 
em uma ação de interdição. Mais tarde vim a descobrir 
que não se chama mais de interrogatório, mas de entre-
vista, aliás há quem sustente que nem sequer deveria 
se denominar de ação de interdição.

Na época, todavia, pautei, orgulhosamente, 
como audiência de interrogatório nos autos da ação de 
interdição. A primeira da pauta, sem muita cerimônia.

A bem da verdade, a palavra interrogatório me-
lhor traduziria o que ali se passou. Eu estava muito bem 
acomodada na cadeira mais alta da sala sobre um tablado 

LucidezRamiéli 
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que me deixava mais alta ainda. A depoente lá embaixo 
sentou-se naquele mesmo assento reservado a todos os 
acusados da prática de algum crime na Comarca, à sua 
frente um cartaz advertia, em letras maiúsculas: mentir 
ali sentado era crime punido com pena de reclusão de 
dois a quatro anos, além de multa.

Feitos os pregões de estilo (bem assim dizia no 
texto da ata), eu pronta para despejar aquelas perguntas 
decoradas: — Quem é o presidente do Brasil? Qual a 
moeda do nosso país? Em que anos estamos? A minha 
livre escolha por tais perguntas me fazia questionar se 
a louca ali não seria eu.

Dei boa tarde e fui logo começando o questio-
nário cuja primeira pergunta era: — Qual a sua idade, 
Dona Alice? Ao ouvi-la, a aflição se desenhou no rosto 
da senhora sentada à minha frente.

Depois de alguns segundos que para ela visivel-
mente foram uma eternidade, ela confessou desconhecer 
a resposta para aquela pergunta. Envergonhada, pediu-
-me desculpas, já cabisbaixa. Ela poderia ter mentido, 
mas preferiu confessar uma brutal verdade que a enver-
gonhava. Então, eu respondi que tudo bem, que nem era 
uma pergunta tão importante assim.

Passadas algumas horas, eu já estava naquela 
audiência correspondente ao reconhecimento de vínculo, 
eis que alguém bate à porta da sala de audiências.

Após a devida permissão, eis que regressa ao 
recinto a Dona Alice de outrora e, antes que alguém a 
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pudesse interromper, vai declarando aliviada:

— Doutora, eu voltei para lhe dizer que eu me 
lembrei: eu tenho 52 anos!

Foi, então, neste exato instante que eu aprendi 
que uma ação na qual se questiona a lucidez de outro ser 
— que é tão humano quanto eu — de singela nada tem!
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— Papai Noel chegou!, anuncia alguém.

Corre pela rua a menina feliz para alcançá-lo o 
quanto antes. Quer compensar o tempo da expectativa da 
espera. Olha-o encantada, corre e corre ao seu encontro.

Os cabelos morenos cacheados, soltos ao vento, 
balançam ritmados. Juntam-se a ela outros pequenos em 
bandos, e ela permanece sendo a mais veloz.

Papai Noel sente-se rejuvenescido no seu cansaço 
vendo a alegria da menina sorridente que se aproxima 
cada vez mais. Vem exultante, já o alcança. O abraço que 
o envolve é grande e tão apertado quanto conseguem 
seus braços aos 4 anos de idade. Os olhos fechados para 
eternizar na memória o momento, as pálpebras maquila-
das com a sombra brilhante que passara com o cuidado 
da vaidade feminina e infantil.

Conta ele mais tarde estar “chegando da Sibéria” 

A menina, o 
Papai Noel 
e a noite 
mágica de 
Natal

Regina Maria
 Medeiros Fabrício
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e que ter visto aquela criança em especial convidando-o 
para entrar na sua casa deu “muito mais significado à 
sua vinda”. Ele entendeu a dimensão da visita quando, 
no pátio da residência iluminada e decorada, viu a mesa 
que ela preparou na casa de bonecas, onde aquela me-
nina recebe personagens encantados dos seus castelos 
de príncipes e princesas.

O tempo corre no relógio, marcando o riso da-
quelas horas. Na alma dos adultos a viagem de cada um 
nas lembranças dos Natais da infância preparados com 
tanto zelo e amor por seus pais. Hoje eles repassam a seus 
filhos a herança recebida sobre uma noite de encanto.

As crianças abrem com pressa os embrulhos dos 
presentes, o sorriso aberto pelo desejo atendido.

A chuva aguardou o tempo certo para refrescar 
a noite. Veio a ceia de confraternização. No coração de 
todos a oração consagrada aos seus amores, qual seja, 
graça recebida do alto, lá onde cintila a estrela mais 
importante, porque faz parte da história desta família 
que está reunida.

Papai Noel se despede. Beija a menina.

Ela pergunta para a tia:

— Meus olhos estão lindos?, fechando-os para 
mostrar a sombra luminosa adornada pelos cílios longos, 
fartos e curvos.

Respondo:

XXXII
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— Sim, estão maravilhosos.

Ela me olha com um brilho sem igual no olhar, e 
nele cintilou a estrela brilhante que ensinou a ser o Natal 
tão mágico, feliz e encantado.

A menina dormiu o sono doce, com o sorriso nos 
lábios que têm todos os inocentes.
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Nunca se haverá de saber
O que se passa no coração de quem,
Por fantasia ou deleite,
Molesta, ofende, bate
À própria mulher desrespeita.

Nunca se haverá de saber
O que se passa no coração de quem,
Imersa em conflitivos afetos,
Da dignidade abre mão
Em prol de ignóbil parceiro.

Nunca se haverá de saber
O que se passa no coração de quem,
Habituado a mentir, a enganar,
Arrepende-se, chora, pede desculpas
E num pestanejar, torna a agredir.

Nunca se haverá de saber
O que se passa no coração de quem,
Na certeza de que nada mudará,
Mas sem perder a esperança
Consente, cala, perdoa.

Nunca se haverá de saber

O preço das 
lágrimas

Rosane Ramos de 
Oliveira Michels
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O que se passa no coração de quem,
Com furtivo sarcasmo,
Navega no choro copioso
Traçando na dor seu caminho.

Nunca se haverá de saber
O preço das lágrimas de quem,
Dia após dia, sem cessar,
Tem o corpo violado, a honra ferida
Indeléveis sentimentos ultrajados.
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Murilo matou Melissa.
Murilo mutilou Melissa por meio mês.

Melissa, muito meiga, mencionou manias 
ao moço: merecer massagens, musicar 
miragens, modelar miçangas,  
mania de motivar.

Melissa mobilizava: mulher modelo, 
manejava melhoria às mulheres.
Melissa, maravilhosa, moça mansa e 
melindrosa. Musa de mentalidade madura.

Murilo, muito machista, mirou na meta de 
marginalizar Melissa.
Mentiu muito. Muito mesmo. Manipulou-a 
maliciosamente.
Musculatura morosa, mira mareada, 
método monótono, Murilo era medíocre.
Mesquinho, mediante multifacetados 
modos, manifestou maldade.
Mal-intencionado, moveu-lhe a mão 
miserável, medonho e moralista.
Murilo maltratou Melissa.  
Murilo matou Melissa.

“M” de 
“Mulher”

Sabrina 
Dalbelo

Escritora e 
servidora do 
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À mercê do monstro, à míngua de 
misericórdia, machucada, Melissa foi 
moída. Melissa mofava a medo. Melissa 
mofava à mágoa.

Melissa, maculada, em mazela, mulher 
mucama, merece o mérito de mártir. A 
maneira de mudar foi a maldita morte.

Que as muitas Melissas mobilizem as 
mulheres. O momento é de modificação. 
É de motivação.
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insônia é cama vazia, leito de acordes
é consciência involuntária,  
opereta com trompetes e árias
insônia é som penetrante das temerárias sarjetas
onde bailam operários pernetas
insônia é dos solitários
dos universos adversos
é o trânsito adversário dos que dispersam verbos
e dispensam advérbios
insônia é o inverso
é frio de inverno ou calor do inferno
é queima!
a insônia teima!
implode impérios
é soberba!
sorve sonhos, fantasias
insônia eterna!
onde bêbados, bobos da alegria,
imaginam alegorias ternas
insônia é impropério
é alergia, pretérito da manhã tira do sério sem critério
é total despautério… insônia é o sono em adultério!

InsôniaSimone Mölleke
Arquiteta e Urbanista 

graduada pela UniRitter
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Nem tudo é o que parece. Mais cedo, chorando 
ao telefone, minha amiga dizia: – O assunto é sério.

– O que foi? – perguntei preocupada.

– Eu explico pessoalmente – replicou chora-
mingando – preciso de ajuda. Sugeri que adiantasse o 
assunto, mas ela se negou.

Quando cheguei em sua casa, o sol se punha ao 
longe, sombreando a calçada.

Deparei-me com um baú antigo ao lado da entra-
da, apertei a campainha, a porta se abriu e olhamo-nos 
atônitas.

– De quem é esse baú? – indaguei ainda.
– Entre! – exclamou com voz trêmula.

Tão jovem e a vida já lhe impunha decisões im-
portantes. Na expressão abafada da voz havia súplica.

Recentemente ela recebera uma carta do tio que 
a criou, seu único parente, dizendo que sentia muito, 
pedia desculpas... Enfim, dívidas, era tudo que restava.

O baú!Zeli 
Scheibel

Relações Públicas e 
Pós-graduação
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– Ao menos olhou o que tem dentro?

– Não! – Já sei que são as cinzas dele. É muita 
falta de sorte, em um mês vou fazer 21 anos e finalmente 
poderia administrar a fortuna que herdei do meu pai. 
Agora resta apenas esse baú sem graça – resmungou 
num fio de voz – para que serve um baú velho?

– Guardar tesouros, segredos... Quer ajuda!?

Ela me olhou contrariada; me fiz de desentendida. 
Não podia deixar minha amiga sofrer sem conhecer o 
final da história. Sentia-me na obrigação de ajudá-la, pelo 
menos no emocional; um conforto, uma palavra. Afinal 
não é para isso que servem os amigos? Sem pensar duas 
vezes, arrastei o baú de madeira maciça, que parecia 
estar cheio de pedras, para dentro da casa.

– Olha só, abra de uma vez e acabe com essa aflição.
– E se...?
– Vamos, abra logo!

Encolheu os ombros, com jeito de tanto faz, pe-
gou a chave de dentro do envelope que encontrara junto 
ao baú, apertou os lábios e me entregou.

Abri, lá estava a urna com as cinzas do tio, e junto 
um bilhete: jogá-las no cânion. Ao lado, embrulhado num 
papel de seda, um canudo. Desembrulhei. Para nossa 
surpresa, eis que surge uma obra de arte; reconheci logo 
ser de um artista famoso, valeria uma fortuna!

Arregalou os olhos – o quadro favorito do meu 
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pai! Enfeitava a sala do escritório dele; muitas vezes, 
após as aulas, segurava-me pela mão e ficávamos em 
silêncio com os olhos fixos na imagem, e era como se 
aquela moldura nos unisse.

Sentou-se, estendeu-a à sua frente. – Que loucu-
ra! – Mais loucura ainda seria abandonar a gravura, as 
lembranças da infância, junto às cinzas do tio.

Se preparou para resolver o indesejável.
– Um passeio ao cânion me fará bem!

XXXVI
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