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PARITICIPE DAS PRÓXIMAS EDIÇÕES:

EXPEDIENTE
Revista Literária VARAL DO BRASIL

•

Até 25 de MARÇO você pode enviar
textos para nossa edição de maio que
trará o tema PRESERVAÇÃO DA VIDA e onde falaremos da preservação
da natureza e de todas as espécies.

•

As inscrições podem ser encerradas antes se um número ideal de
participantes for atingido.

NO. 27B - Genebra - CH - ISSN 1664-5243
Copyright : Cada autor detém o direito sobre o
seu texto. Os direitos da revista pertencem a
Jacqueline Aisenman.
O VARAL DO BRASIL é promovido, organizado
e realizado por Jacqueline Aisenman
Site do VARAL: www.varaldobrasil.com
Blog do Varal: www.varaldobrasil.blogspot.com
Textos: Vários Autores
Ilustrações: Vários Autores

A distribuição ecológica, por e-mail, é gratuita. A revista está gratuitamente para download em seus site e blog.
Informações sobre o 28o Salão Internacional do Livro e da Imprensa de Genebra e
sobre o stand do VARAL DO BRASIL e

Foto capa: © blessings - Fotolia
Foto contracapa: Google Imagens
Muitas imagens encontramos na internet sem ter
o nome do autor citado. Se for uma foto ou um
desenho seu, envie um e-mail aqui para a gente
e teremos o maior prazer em divulgar o seu talento. Agradecemos sua compreensão.

Informações sobre o II Prêmio VARAL DO
BRASIL DE LITERATURA:
varaldobrasil@gmail.com

Revisão parcial de cada autor
Revisão geral VARAL DO BRASIL
Composição e diagramação:
Jacqueline Aisenman

BLOG DO VARAL
Você pode contribuir com artigos, crônicas, contos, poemas,
versos, enfim!, você pode escrever para nosso blog. Também
pode enviar convites, divulgação
de seus livros, pinturas, fotografias, desenhos, esculturas. Pode
divulgar seus eventos, concursos e muito mais. No nosso
blog, como em tudo no Varal, a
cultura não tem frescuras!
(www.varaldobrasil.blogspot.co
m) Toda contribuição é feita e
divulgada de forma gratuita e
deve ser enviada para o e-mail
varaldobrasil@gmail.com
www.varaldobrasil.com
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A revista VARAL DO BRASIL circula no
Brasil do Amazonas ao Rio Grande do
Sul...

VENHA FAZER PARTE DE NOSSO
CATÁLOGO OFICIAL PARA O 28o

Também leva seus autores através dos

SALÃO INTERNACIONAL DO LIVRO

cinco continentes.

E DA IMPRENSA DE GENEBRA!

Quer divulgação melhor?
Venha fazer parte do
VARAL DO BRASIL
E-mail: varaldobrasil@gmail.com

•

Divulgue seu livro

•

Divulgue sua empresa

•

Divulgue-se!

Site: www.varaldobrasil.com
Blog do Varal:
www.varaldobrasil.blogspot.com

*Toda participação é gratuita

INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE
NOSSO E-MAIL
varaldobrasil@gmail.com

www.varaldobrasil.com

5

Edição Especial Sonhar Ainda Pode - Fevereiro de 2014

Verde é a cor da esperança (que nunca morre)
e os sonhos devem ser de todas as cores porque eles existem em nossa vida e em tudo o
que fazemos: dormindo ou acordados, nós sonhamos!
Pode ser com a loteria, com o príncipe ou a
princesa encantados... Pode ser com o melhor
emprego do mundo, com o sucesso esperado,
a verdade é que nós sonhamos sempre.
E viajando durante o sono ou divagando de
olhos abertos, preenchemos nossa vida com
os mais diversos sonhos.
Há explicações de todos os tipos para a palavra sonhar. Das mais científicas às mais místicas, explicações não faltam. Mas... E quem
realmente quer saber? O importante ainda não
é sonhar?
Então... Sonhemos! Porque sonhar, ainda pode!
Trazemos esta edição especial com este tema
mais do que especial porque percebemos que
em muito do que vivemos (ou imaginamos!) o
sonho está sempre presente. E o resultado
disto é que, quando escrevemos, enchemos
nossas linhas de sonhos.
Reunimos aqui os primeiros que enviaram
seus textos para esta edição especial. Infelizmente não deu para publicar todos os enviados, mas quem sabe realizamos outro sonho e
fazemos mais uma edição sobre este tema?

Imagem by Guardian of Nature

Boa leitura amigos, bons sonhos!

Jacqueline Aisenman
Editora-Chefe
Varal do Brasil
www.varaldobrasil.com
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Variações ao Tempo
Por Ana Lucia Silva
grãos de areia
na ampulheta
formam de um sonho
uma paisagem

www.varaldobrasil.com
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Almas Sutis
Por Yara Darin
Senti o impacto sutil dentro do meu ser
Quando nossas almas se encontraram
O triscar de uma partícula celestial
Resplandeceu por todo o universo.
A forma e a essência do querer
Numa poção mágica e divinal
Refletiu em meus olhos o brilho da tua aura
Prateada e cintilante , luz incandescente.
Mergulhei perdida no sonho ideal
Naveguei sem limites no espaço sideral
Afogada na minha inconsciência noturna.
Busquei teu rosto neste sonhar sem fim
Moldei teu semblante , adornei
Te elaborei em fantasia e te fiz só para mim.
A névoa fina existente , envolvente
Não me deixou ver o teu vulto claramente.
Contemplativa,
Captei o esplendor da tua luz deslumbrante,
Toquei na tua alma!

www.varaldobrasil.com
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O Relógio de Parede*
Por Ana Rosenrot

está partindo.
No medo sufocante que sinto nesses minutos finais e sem perspectiva de salvação, sinto um aperto no peito e uma dor dilacerante,
minhas ilusões se acabam neste instante de
completo desespero, um turbilhão de visões
bizarras habitam minha mente e lentamente somente a imagem do relógio de parede permanece, enquanto minha alma está prestes a
abandonar sua sofrida morada, ele soa em funestas badaladas.
Banhado de suor, com a sensação de
morte ainda presente, acordo assustado, o coração aos pulos, minha cabeça está doendo
horrivelmente, meu estômago se revira em náuseas, chego a esquecer que tudo foi somente
um sonho e fico um bom tempo imóvel, com
medo de sair da cama, um estranho pavor de
estar realmente morto neste quarto tão escuro,
onde só posso ouvir o badalar do relógio. Respiro fundo e procuro abrir bem os olhos, percebendo que o dia amanhecera já há algum tempo, levantei-me rápido, cambaleando, resolvido
a dedicar este e todos os dias que restam de
minha vida a efetuar mudanças radicais e evitar
a qualquer custo que este terrível sonho – ou
premonição, ou pesadelo – possa tornar-se realidade, para minha total desgraça.
Sonhos podem ser tão reveladores, que
mudam nossas vidas completamente.

As batidas compassadas do relógio há
marcar as horas, tão vigorosas e constantes,
contrastam com as de meu coração que a cada
minuto se torna mais fraco, alertando que meu
fim será breve.
Nesta triste cama de hospital, o melancólico relógio que se destaca negro e acusador na
cama à minha frente, infelizmente é minha única companhia nestes tristes instantes de agonia e dor.
Abandonado por todos que falsamente
diziam me amar, deixei-me abater pelos problemas, ficando à mercê de conflitos e desafios
que pouco a pouco flagelaram meu corpo e minha alma. Logo já não conseguia me alimentar
e em menos de um mês meu coração demonstrava indícios de parada prematura; não me importei devido ao enfraquecido estado de espírito em que me encontrava e também não fui capaz de admitir que houvesse me tornado um
viciado, não conseguia enxergar meu estado
mental confuso nem meu corpo cadavérico. Hoje, largado nesta cama de hospital, sinto falta
do nada que deixei para trás, anos e anos de
vida inútil, pessimamente aproveitada; estou
agora prestes a terminar na solidão total de um
leito; somente as batidas do relógio acompanham meu sofrimento e vigiam meu sono perturbado.
*Conto publicado na Antologia “O Sonho” da Casa do Novo
As horas vão passando, a morte está ca- Auto Editora em 1999.
da vez mais perto, posso senti-la em meu sangue; sei que tudo estará terminado antes das
doze badaladas e já está aqui, como um ser
palpável, o sopro frio e as garras afiadas da dama das trevas a tocar minhas carnes, o fim vazio que tanto temi durante a vida se concretiza
e eu estou sozinho, lamentando o triste destino
que busquei para mim mesmo, tantos anos perdidos na desesperada busca por dinheiro, fama
e poder. Obtive tudo o que ambicionei passando por cima de todos que cruzaram meu caminho, roubando, enganando e sempre mentindo.Mas de tudo o que consegui, só me restou o
suficiente para pagar um tratamento digno de
um mendigo; queria tanto me curar para ter outra chance, para poder fazer tudo diferente...
As badaladas parecem aumentar seu ritmo a cada segundo, ou será meu coração galopando em direção ao fim?Desesperado grito
por socorro, mas parece não existir no mundo
alguém que possa me ouvir, meus sentidos estão se tornando lentos, meu cérebro lateja, não
consigo respirar, sei que meu corpo miserável
www.varaldobrasil.com
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em meus caminhos nus,

Tesouro meu!

espraiando-me seu olhar qual enxurrada de luz

Por Maria Cristina Alves Dias

e adornando-me de reflexos brilhantes,
fazem em profusão pegadas de seu amor em mim,
Dormi sobre meus sentimentos fervilhantes

marcas invisíveis de pequenos diamantes,

Sonhei... mergulhei no impenetrável espaço de
sermos eu e você...
Acordei com as sensações flutuando,

rastros dessa emoção de amar, a mais bela e
absurda da vida,
existente por si, de finalidades destituída!

as emoções com jeito de cheio luar, prateadas
tão longes da anestesia indolente do sono,
Acordei com os olhos de encanto...

cenas oníricas enxugaram-me a alma,
resvalaram inebriadas meus sentidos,
parecem ainda navegar qual seivas ebulientes nas
minhas veias,

Porque meus sonhos são como pássaros de asas
abertas,

nos meus nervos e músculos...

que largas, imensuráveis...
Farfalhantes atrevidas...
Lançam-se em desdobramentos de alturas i
inatingíveis

Acordei com o cheiro de amor

De profundezas oceânicas
Com seu fogo de ensolarado calor...
Penetrando-me insistente o avesso do verso,
úmido e precioso aconchego do que jamais se
revela...

E alcançam você em voos solitários, sedentos e
inigualáveis
Nas luzes dos dias, nas sombras das noites,

Tesouro meu de sonhos submerso...

Por esse portal de pacto silencioso, invisível manto
de céu e véu,

Que na ausência de sua aparência,

trespassam despercebidos o espaço sideral,

sem jamais tocar-lhe, atravessam céleres seus
plexos,

percorrem ruas, avenidas, multidões atônitas e
distraídas,

inundam de rio esse nosso encontro de mar..

encostam seu coração ao meu, e lhe injetam sem
dor

Misturando águas, desfolhando peles ,

num gesto consubstancial...

arriscando fendas sem emendas,
descortinando almas e nos degustando, sem nos
ter...

nossa dose viral, indecifrável transfusão de amor...

Acordei com o gosto do amor

De lábios beijados,
pele orvalhada de suada flor,
do seu tato impregnado no corpo,
pedaços de minha alma que afagou...
com os presentes que vai deixando por seu passeio
www.varaldobrasil.com
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O sonho realizado
Por Valdeck Almeida de Jesus
Pedrinho, menino pobre e humilde, sempre sonhou em ter uma bicicleta para
poder correr por toda a cidade, sem cansarMse muito e, ainda, poder ir para
o colégio, ir à feira, fazer mandados, sem perder muito tempo...
Sempre pedia dinheiro ao seu papai, pensando que dinheiro foi feito para se
ter em abundância para gastar com o que se quiser. Mas seu querido papai
sempre vinha com a mesma conversa:
- Meu filho, dinheiro não foi feito para os pobres. Papai não tem dinheiro nem
para o pão de amanhã, vai ter para comprar bicicleta? Isto é coisa para gente rica. Não para pobres, como nós.
Logo, logo o coitado do Pedrinho entendeu que através do seu querido papai, jamais teria o seu sonho realizado. E, deste dia em diante, não parou
mais de trabalhar, para todos os que lhe chamassem. No final de algum tempo, já tinha dinheiro suficiente para comprar o que desejava, e ainda sobrar...
Não fez outra coisa, senão correr para a loja mais próxima e comprar uma
bicicleta.
Daí para a frente, não parou mais de pedalar em sua bicicleta. Corria pela
cidade inteira, pelas ruas, fazendo mandados, indo para o colégio, etc.
Seu pai ficou muito feliz em saber do acontecido e ajudou ao filho a comprar
tudo o que fosse necessário para que seu filhote ficasse feliz.
Quem trabalha, Deus ajuda.

www.varaldobrasil.com
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SONHO
Por Marta Carvalho
Sonho, o sonho impossível
Sonho, o sonho inacessível
Sonho, o sonho inatingível
Será mesmo um sonho impossível?
Será inacessível?
E será de fato inatingível?
E se eu sonhar com fé?
E se eu imaginar que ele já é?
E se começar a Deus agradecer,
Pela possibilidade dele acontecer?
E se eu começar a trabalhar
Para o meu sonho se concretizar?
Cada dia é uma batalha,
Para quem incessantemente trabalha.
Cada gotinha de esperança
Vem reforçar a confiança.
Sonho bem sonhado,
Sonho bem trabalhado,
Sonho alimentado,
Sonho acalentado,
Sonho forjado,
É sonho realizado!

www.varaldobrasil.com
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ACORDEI!
Por Marta Carvalho

Hoje eu acordei inspirada, embora meio impressionada!
Sonhei que caminhava por uma longa estrada.
Estrada iluminada em madrugada enluarada.
Sem saber como, era levada, por um vento forte que soprava.
Sentia o perfume que das flores exalava,
E o orvalho frio, que o meu corpo molhava,
Sob meus pés, o chão de folhas secas farfalhava,
E uma estranha sensação de solidão me sufocava.
No meio do silêncio que pairava,
Ouvia o gemido da coruja que piava,
Um vulto aqui e outro ali, eu vislumbrava,
De algum animal assustado que passava.
Como é triste e misteriosa a noite! – eu pensava.
E assim sem saber para onde eu caminhava...
De repente eu avistei um raio de luz que entrava,
Era eu que felizmente, do meu sonho acordava!

Imagem by JunTzu
www.varaldobrasil.com
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SONHO
Fonte: h;p://cybercook.terra.com.br/
•

Massa

•
•
•
•
•
•
•
•

500 gr de farinha de trigo
50 gr de fermento biológico fresco
100 gr de margarina
100 gr de açúcar
2 unidade(s) de ovo
1 colher(es) (café) de sal
quanto baste de essência de baunilha
1/2 copo(s) de Água

•

Recheio

• 1 litro(s) de leite
• 250 gr de açúcar
• 75 gr de farinha de trigo
• 4 unidade(s) de gema de ovo
quanto baste de fava de baunilha

Como fazer:

Massa
Faça uma esponja com 50 gramas de farinha de trigo, o fermento e um pouco de água. Deixe-a descansar por 15 minutos. Após este descanso, adicione o restante dos ingredientes e faça uma massa bem macia.
Espere o crescimento desta massa durante 10 minutos. Após este descanso, faça os modelos em bolinhas de 30 gramas cada uma e coloque em assadeiras levemente untadas. Espere o crescimento coberta com um pano,
até quase atingir o seu dobro.
Após tudo pronto, frite-os em óleo lento, não muito quente.
Recheio
Leve o leite para ferver com a metade do açúcar. Quando estiver fervendo,
misture a outra metade do açúcar com a farinha de trigo peneirada e despeje junto.
Sempre mexendo para não encaroçar. Adicione as gemas de ovo e a fava
de baunilha, cozinhe por mais alguns minutos e está pronto o creme.
Espere esfriar, recheie os sonhos e por cima polvilhe açúcar de confeiteiro.

www.varaldobrasil.com
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Varal dos Sonhos
Por Anna Ribeiro
Presos no varal
Destes esquecidos
Pendurados em sonhos
Os versos de amor
Em fios farpados
Congelaram as ilusões
No quintal da esperança
Presos na indiferença
Ficaram os versos em sonhos
inacabados...

www.varaldobrasil.com
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Do Que São Feitos Os
Sonhos

Abismo de palavras
Versos, lágrimas
Os sonhos são de ninguém...

Por Márcia Christina Lio Magalhães
De ecos, sons
Imagens, promessas
De velas, de sol
De éter, de prata...
De rosas caídas
Folhas secas
Ventania
Telhados de vidro
Olhar de beija-flor...
Os sonhos são feitos de amor!
Eterno deserto
Cilada, trapaça
Pegadas que-o-tempo vai cobrir...
Tolices, meiguices,
Sorrisos, abraços
De um laço, um traço,
Que a pena há de extinguir...
No chão caem estrelas
Murmúrios, silêncio
Suspiros, tormentos
Da mágica poesia...
Que a flecha intrigueira
Traiçoeira, num dia
Feriu, golpeou!
Águias sem norte
Rochedos de Almadêm
Amplexos vagos

www.varaldobrasil.com
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Sonhar ainda pode!
Por Sonia Macedo de Oliveira
Sabe que eu tive um sonho? Sonhei com o
amor que fazem as pessoas sorrirem de verdade - sem verdades fingidas-, sem mentiras vividas. A vida era colorida de flores - quando eu
estava triste, eu escrevia poesia, e pintava o
vazio de histórias incríveis. Enquanto eu dormia, minha alma acordava e voava alto, distante no céu, eu simplesmente voava junto dos
pássaros, tudo era mais interessante, visto lá
do alto. Meu sonho era uma viagem pela terra,
nas montanhas e planícies que meu desejo
alimentava. Tudo isso acontecia, porque um dia
ainda criança -, resolvi dar asas a minha imaginação, e voar como voam os pássaros, bem
longe, no alto das montanhas. Isso acontecia
nas minhas brincadeiras de criança, tudo era
de verdade, inclusive a casinha de boneca. O
sonho não parava por aí, pera uva, maça era a
hora mais esperada, para despertar o desejo
de beijar o menino com quem eu sonhava. Hoje
esse menino aparece no meu sonho de mulher,
sorrindo feliz, desejando amor. O menino do
meu sonho, não tem barba e nem bigode, é
maduro e sorri como o sol. Eu acabei de descobri que o meu sonho, são as minhas fantasias
que acorda a noite, para despertar o meu desejo em noite de lua cheia, porque é um sonho de
amor, de ver o mundo mais humanizado, de ver
as pessoas sorrindo felizes, vivendo sem miséria. Meu sonho não tem idade e é como um
pássaro que apenas voa cantando sua liberdade. Estou encantada de sonhar com a vida, de
ver a palavra sonho, tomar conta na minha imaginação. Até pouco tempo atrás, nem imaginava o sonho ganhando vida, saindo do meu sono
e voando livre... Indo pro mundo. O sonho está sempre feliz, esperando a resposta que precisa para tornar-se realidade. E quando dormimos, ele aparece do nada, trazendo de longe
ou de perto as lembranças dos nossos desejos.
É simplesmente lindo de vê-lo. Estou feliz de
saber que posso sonhar. Não importa se o
meu sonho aparece quando estou acordada, ou
dormindo, eu o deixo chegar com as lembranças guardadas na minha memória, porque eles
ganham vida da fantasia que imaginamos bonita, como imaginamos o amor da gente, nos braços da pessoa amada. Ele ajuda acordar

pode e não paga nada, porque o nosso pensamento é o único lugar do mundo, que ninguém
pode nos arrancar. Ele é todinho nosso, até
que o vento apareça e sopre para longe, para
ganhar outros ares e encher a vida das pessoas de felicidades. E assim, o sonho vai devagarzinho ganhando o mundo. O coração da
gente, mais encantado do que dantes, sorri
feliz de emoção de ver sonho sendo estrela no
coração das pessoas. O sonho é assim: em
verso, em prosa, em conto, ele conta sua história e faz o coração das pessoas pulsarem de
tanto sonhar. Ele precisa estar vivo, de olhos
entre abertos para perceber o mundo a sua volta. Quando vamos dormir, ele deixa o corpo
descansar e atravessa o mundo com suas travessuras, trazendo de longe as nossas lembranças. Ele chega de mansinho, toma a vida
das pessoas de desejo e sonha um lindo sonho, de não desejar acordar jamais. Quem nunca quis acordar do seu sonho, de tão bonito
que era. Quem nessa vida nunca sonhou com
um grande amor. Quem nessa vida, nunca sonhou com um trabalho melhor. Quem nessa vida nunca sonhou com uma viagem dos sonhos.
Quem nessa vida, nunca sonhou com um carro
novo. Quem nunca sonhou com um sapato novo. Quem nessa vida, nunca sonhou com um
vestido bonito. Quem nessa vida nunca sonhou
com a saudade que de vez em quando vem
nos visitar. Quem nessa vida nunca sonhou,
não consegue olhar a vida com sorrisos de
amor, e olhar o irmão que chora por um prato
de comida. Sonhar ainda pode! Então sonhe e
não deixa a vida escapar por esquecer de sonhar as coisas boas da vida, que as vezes só
aparece no sonho, para nos lembrar de que
vale a pena viver e sonhar o amor que desejamos, os livros que queremos escrever, a viagem que desejamos fazer. Não importa se o
sonho aparece quando estamos dormindo, ou
acordada pensando nas coisas da vida, sonhar
ajuda alma a sorrir de alegria constante. Estou
sonhando escrevendo sobre o sonho, porque
eu acredito que sonhar ainda pode!

a vida para as coisas boas, para os bons sentimentos que ajuda a pessoas a sonhar com coisas que desejam pras suas vidas. Sonhar ainda
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SONHO NÃO VEM
Por Juca Cavalcante
Fecho os olhos. O sono não vem. Ligo o rádio. Uma música suave me dá a
fugidia esperança de que o tal sono virá, mas a estática do rádio me frustra
totalmente. Ouço ruídos noturnos. Misteriosos. Inquietantes. O latido do cachorro um pouco mais exagerado. Será que tem algum perigo no quintal? As
horas passam. Nada acontece. Inclusive minha falta de sono não se modifica.
Um barulho na cozinha. O que será? Ah, sim! Apenas o som da torneira pingando. Que alívio. Que alívio, que nada! O sono não chega. De repente a janela bate. E agora? Ufa! É apenas o vento implicando com ela. Quanto tempo já se passou? Uma, duas horas? Que importa, se o sono não vem? Gostaria de ter uma lâmpada mágica e poder esfregá-la, e ao surgir o gênio eu
pediria uma noite inteira de sono ininterrupto. Ah! Mas isso é apenas um sonho. Um sonho? Mas eu não estou dormindo. Ou será que estou dormindo e
isso tudo é um sonho? Por favor! Alguém me responda. Antes que tudo vire
um pesadelo. Socorro!

Imagem by Jo Parry
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"Sonhar Ainda Pode"
Por Clevane Pessoa de Araújo Lopes
Sonhamos sempre, em qualquer idade,
desde as tenras e macias esperanças de menina,
passando pela adolescência em carreira desabalada,
pela fase do namoro e do noivado-mil promessas, esperas,
pela maternidade que se veste de verdes brotos
para rebentar em flores nove meses depois!
Sonhamos , sonhamos, sonhamos, imaginamos,
interpretamos...
Quando no sono acontecem magias, nem queremos acordar...
E se muitos desses sonhares
não podem se realizar,
novamente damos créditos, depositamos reservas a cantar ,
às vezes, a chorar...nossas histórias a desfilar
-e depois, queremos os juros retirar
de um Banco perenal, o das conjunturas e dos desejos diários,
etéreos, líricos, de pés no chão ou de asas poderosas...
As atividades oníricas são telas pessoais
que pincelamos e guardamos, às vezes, expomos...
Uma das mais deliciosas cousas da terceira idade
(a quarta? A sexta idade?)
é a certeza de que...
"sonhar ainda se pode", ad aeternum, para sobre/VIVERmos
e ainda sermos partes de nós mesmos...

Imagem by
Mel Clark
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SONHO DE PADARIA
Fonte: h/p://www.bellapaulista.com/
INGREDIENTES
Massa:
4 xícaras (chá) de farinha de trigo
3 colheres (sopa) de açúcar
3 colheres (sopa) de manteiga
2 gemas
1 pitada de sal
2 tabletes de fermento para pão
1 xícara (chá) de leite morno
óleo para fritar
açúcar para polvilhar
CREME:
2 xícaras (chá) de leite
3 colheres (sopa) de amido de milho
4 gemas
1/2 xícara (chá) de açúcar
raspas de limão ou baunilha a gosto
PARA O RECHEIO:
½ lata de leite condensado
½ medida (da lata) de leite
½ colher (sopa) de maisena
1 gema
200 gramas de creme de leite
óleo para fritura
Canela em pó e açúcar para polvilhar
MODO DE PREPARO
Esfarele o fermento e junte o sal. Misture até obter um líquido. Reserve.
Coloque a farinha de trigo (reserve um pouco), o
açúcar, as gemas, a manteiga e o fermento reservado misturado com o leite morno em um recipi-

ente. Mexa com uma colher de pau.
Sove sobre superKcie lisa, polvilhando com a farinha reservada. Deixe descansar por aproximadamente 10 minutos.
Em seguida, abra a massa grosseiramente com as
mãos e modele os sonhos com cortador redondo
(pode ser pequeno, médio ou grande).
Coloque em uma assadeira retangular polvilhada
apenas com farinha. Cubra com um pano e deixe
dobrar de volume.
Frite em óleo não muito quente. Escorra. Abra ao
meio com o auxílio de uma tesoura. Coloque o
recheio. Passe pelo açúcar.
CREME:
Coloque o leite (reserve um pouco), o açúcar, o
amido de milho dissolvido com o leite reservado e
as gemas levemente baLdas.
Cozinhe até engrossar (aproximadamente 5 minutos). ReLre do fogo e adicione as raspas de limão.
Mexa.
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Quimera
Por Maria (Nilza) de Campos Lepre

Sou um gavião pairando por sobre nuvens de algodão...
Meus olhos observam o mundo como parte de um tabuleiro...
Ali em baixo tudo parece limpo, lindo e em paz...
Agora sou um navegante dos mares de minha alma...
Meu veleiro segue sem rumo ao sabor das correntezas...
Uma brisa refrescante acaricia minhas faces...
Meus cabelos dançam alegres ao sabor dos ventos...
Estou feliz... Sinto-me em paz... Meu corpo não tem peso...
Não caminho... Apenas flutuo como um balão de gás...
Estou num paraíso, aqui nada me fere, nem me atinge...
Mas, que tristeza... Abro os olhos e o sonho se desfaz...
Quem sabe na próxima noite, o sonho continue de onde parou?...

Imagem by B1nd1
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Sonho
Por Maria (Nilza) de Campos Lepre

Muitas vezes em sonho sou um pássaro.
Pairo no espaço, sem bater as asas.
Deixo-me levar ao sabor do vento.
A sensação de liberdade é alucinante.
Não há limites, o mundo é todo meu.
Sou poderosa, soberana...
Aqui a maldade não me alcança.
Mas, como tudo dura pouco...
O dia raia.
O sol entra pela janela.
Meus olhos se abrem vagarosamente.
Aos poucos vou tomando consciência...
Vou retornando ao mundo real.
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minha mãe, na corrida para me tornar mulher.

OS SONHOS

Meus pais me deram um nome. Gosto dele e
Por Elisa Alderani
procurei o significado, pois sou uma pessoa
Sexta feira. A semana está terminando. muito curiosa.
Acordo serenamente e depois do desjejum, eu
Meu signo é de peixes. Sou sonhadora,
programo meus afazeres rotineiros. Começa
muitas vezes ando nas nuvens; meus sonhos
assim meu dia. Absorta nesses pensamentos,
podem demorar um pouco, mas sendo eu otide repente o telefone toca. Uma voz do outro
mista, tornam-se realidade. Talvez seja por isso
lado me anuncia ser eu a vencedora de um
que, de vez em quando, viajo com a fantasia.
concurso. Fico muito feliz, e levanto os braços
Além das tarefas corriqueiras, gosto muito de
e soltando um grito de alegria. Ninguém está
ler e de escrever. São minhas tarefas diárias.
em casa para dividir comigo a bela notícia do
Felicidade não é só uma palavra para

dia. Mais um sonho realizado!

mim; eu escolho ser feliz. O sorriso para mim é
Aproximo-me da janela e recolho os prifácil, simplesmente brota nos meus lábios como
meiros raios de sol agradecendo a Deus pela
uma flor na primavera. Não me importo se em
vida por mais uma vitória e por tudo que Ele me
minha volta sinto a indiferença alheia.
doa a cada dia. Parece que ouço um sino tocar
em minha cabeça... Paro e faço uma revisão
repentina do percurso de minha vida; de como
ela foi passando até agora, e como eu sou de
verdade. Com acertos e atropelos descobrimos
aos pouco como somos na realidade. O caminho foi comprido, mas valeu à pena. Sinto-me

Paciente eu sei que sou até um determinado limite. A vida me ensinou ter autoestima.
Sei falar também: agora chega! Faltando o respeito, sei virar o jogo com classe, não gosto de
discussões. Aprecio o diálogo.
Aprendi que a vida é um permanente re-

realizada por ter tido a coragem de avançar começo. Com a ajuda da Fé, recomecei com
sempre, perseguindo meus sonhos, lutando pa- coragem muitas vezes... sem perder de vista
ra que se tornassem reais. Puxo o fio da me- meu sonho!
mória e minha história desenrola o novelo de
minha vida.

(Segue)

Venci a primeira batalha no ventre de
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Não deixo a solidão me pegar de surpresa. Talvez a encontre, mas ando com ela de
mãos dadas, e juntas caminhamos em boa
companhia, e assim sigo em frente.
Meus trajes dependem das circunstâncias, são simples, e discretos.
Sou caridosa e companheira; amo as
pessoas idosas e as crianças.
Gosto de silêncio, de orações. Sei que
tenho Fé, e a pratico com coração sincero. Tenho também defeitos, perfeição só os santos a
alcançaram.
Sei cultivar as amizades, elas são as flores que rego cada dia. Amo minha família, respeito às opiniões das pessoas, pois cada uma
tem seu jeito de ser.

ENVIE SEUS LIVROS PARA
EXPOSIÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO NO
28o SALÃO INTERNACIONAL
DO LIVRO E DA IMPRENSA DE
GENEBRA E ESTEJA EM NOSSO CATÁLOGO E NUMA DAS
MAIS PRESTIGIADAS VITRINES LITERÁRIAS DA EUROPA!
INFORMAÇÕES:

A janela ficou aberta e o barulho de um

varaldobrasil@gmail.com

ônibus brecando me acorda do devaneio, olho
em minha volta. O tempo passou, o dia me espera. Tenho que virar mais uma página de minha vida, ninguém pode fazê-lo por mim, sou a
responsável do resultado final do meu trabalho.
Minha escolha é livre, mas tenho que seguir a
reta de ser eu mesma a protagonista até o fim,
na luta continua para realizar sempre meus sonhos!

www.varaldobrasil.com
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SONHOS?!
Por Marli Freitas

Da vida?
Ah...da vida creio nos sonhos,
Destruo uns medos medonhos
E sigo triunfante ao final.
Com as ternura de uns sorrisos
Passos firmes ou indecisos,
Escolhas entre o bem e o mal!

Da morte?
Ah...da morte eu respeito o segredo,
Mas dela não tenho medo,
E isso não é um sarcasmo.
Se doer vou chorar com certeza
Mas o gemer de tristeza,
Transformarei num de orgasmo
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O QUE SONHEI SEM DORMIR

Pois fui feliz ali e aqui
É bom do tema nunca fugir
E na praça de Eventos Oliveira Rocha um dia
poder subir

Por : Lenival de Andrade

Foi tudo o que sonhei sem dormir

Amigos e amigas
Por fora das brigas e intrigas
Humanos terráqueos Patuenses ou não
Escutem com atenção
Receber este convite muito nos honra
O secretário de Cultura, Juventude e Turismo
Genival Cosmo dos Santos Junior nos convidou
E aqui estou
Nesse sarau poético
Procurei ser bastante ético
Estar com vocês fiz questão e faço
Escrevi e escrevo sem nenhum embaraço
Pois hoje é dia 14 de março
Dia da poesia
Fiz tudo com grande alegria
No momento o meu maior desejo
Canto, risco, insisto e pelejo
Para ver chover no sertão nordestino
Acabando com essa seca terrível
Que nos devora e assola
Vou por aqui revelar
Nasci e sai daqui ainda menino
Vencer é o meu destino
E tudo que sonhei um dia
Foi ter valor em minha cidade
Agora ou em qualquer idade
Para nossa felicidade
Com a mulher que amo ao meu lado
As famílias vivendo em união
Todos tendo guarida, água, trabalho e pão
Escrevo nesse refrão
Com DEUS em comunhão
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O MUNDO QUE SONHEI
Por Lenival de Andrade
Amigos e amigas
Vou lhes contar em versos
Tudo o que sonhei um dia
Não importa a coragem e valentia
Digo com toda pureza e firmeza
Pois o pior da vida já topei
E o melhor também provei
O mundo que sonhei
Com certeza
Não é esse mundo imundo
De batalhas e perseguições
Guerras, desamor e corrupções
As famílias em desuniões
Os casais envoltos em separações

Como diria o rei da MPB Roberto Carlos
“O mundo que eu queria não é esse
O meu mundo é só de sonhos”
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A MULHER DOS MEUS SONHOS

Por Lenival de Andrade
Olha aqui meu bem
E veja bem também meu amor
Te dou mais uma flor
E à noite será nossa, em baixo do cobertor
Pois foi DEUS que colocou você em meu caminho
Não ficarei mais sozinho
Ficarei para sempre contigo
Serei mais que seu simples amigo
Vivo a sonhar contigo
Dentro do meu abrigo
EU TE AMO
Do fundo do meu coração
Sonho contigo
Quero este sonho poder realizar
E sentir a maior emoção
Dentro do meu coração
Aproximastes o máximo de mim
Estou cada dia mais afim
Marcaste a minha vida
Você é a preferida
Minha eterna querida
Curou e tratou muito bem da ferida
Nunca será por mim esquecida
Tornaste meus dias sempre risonhos
Pois você
É a mulher dos meus sonhos
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A escola que sonhamos...
Por Guacira Maciel
Partindo da escola que temos hoje na realidade brasileira, notadamente na Região Nordeste,
em que as ausências e carências são as mais elementares, nos propusemos a expor, tomando
como referência a realidade virtual – Second Life – a representação da escola que vive no imaginário, principalmente do professor de escola pública, mas que, diante de todos os avanços da
ciência e da tecnologia, tem amplas possibilidades de vir a existir. Aliás, sabe-se que essa visão
que há pouco tempo era de futuro, já chegou ao requinte de construir comunidades reais, tendo
como modelo a realidade da Second Life que é tão fortemente presente em nossas vidas na
contemporaneidade.
Para tornar esse sonho factível, um dos pontos fundamentais é estimular o interesse dos educadores em realizá-lo. Para tanto, sabendo-se que há os que não desistem e que, mesmo na maior escassez fazem um bom trabalho, seria fundamental começar por estimular a infância e a juventude a sonhar também e a não desistir. Podendo-se pensar, inclusive, que o que os move a
cada dia em que se levantam para um recomeço é imaginar que estão seguindo para mais um
dia de trabalho na escola dos seus sonhos. Mas isso só não basta; é preciso diariamente construir condições, ainda que pequenas, através da busca do melhor que podemos oferecer pedagogicamente, de forma a ir minando as resistências dos jovens, dos colegas, dos gestores, da
sociedade, até chegar ao ponto, partindo desse micro mundo, de influenciar as políticas amplas
voltadas para a educação que sabemos ser possível.
Já conhecemos a fundamental importância da mudança de consciência – toda mudança se inicia na mente – para mudar o que não queremos em nossas vidas. Em sua obra Realtragismo, o
jovem escritor, Hiago Rodrigues Reis de Queirós, afirma que a “origem de toda tragédia é o descaso da sociedade frente a uma realidade que apela para ser mudada”. E por acaso, a escola já
não se encontra em estertores? O que ainda precisamos esperar que aconteça, o que há de
mais trágico que um “professor que finge que ensina e um estudante que finge que aprende?” A
nós, professores, cabe grande responsabilidade, porque ainda temos sob nossa influência mentes limpas, puras, algumas das quais, especialmente na escola pública, ainda nos têm como
referência (positiva ou negativa...) e, muitas vezes, como única possibilidade de encaminhá-los
a uma realidade menos dura e menos restritiva.
Amplamente, a escola que sonhamos começa por respeitar a vida, as identidades dos sujeitos
que transitam seus espaços, sabendo-os diferentes como seres com culturas, origens, grupos
sociais, histórias, conhecimentos, bandeiras e sonhos, intrínsecos a essas identidades e ao fenômeno em que se constitui a juventude. A escola que sonhamos reconhecerá o direito de todo
ser humano a ter igualdade de oportunidades, significando que “ ninguém pode ser impedido pelo poder político ou jurídico de desenvolver suas faculdades, tendências e personalidade, constituindo-se, assim, uma afirmação das diferenças nas atividades dos indivíduos e em reconhecimento explícito das diferenças econômicas e sociais que emergem da identidade dos homens
aos olhos da lei”. Assim, pelo respeito ao direito a ter direitos, e ao pleno desenvolvimento humano começaria esse sonho a tornar-se realidade.

Imagem by
h;p://www.glogster.com/
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SONHAR
Por Luiz Carlos Amorim
Gosto de sonhar, viajar,
a bordo do teu sorriso.
Ele me embala,
me enleva, me leva,
de encontro ao teu coração.
E se pego uma carona
nas asas de outro sonho,
quando volto te encontro,
mais que sorriso, ternura,
pedaço de mim que faltava.
Se embarco numa saudade,
numa lágrima, numa dor,
que falta sinto de ti:
me perco pelo caminho,
à procura da passagem,
à procura do meu sonho,
a janela do sorriso,
o sorriso da chegada.
Teu sorriso é calmaria,
é carinho, é aconchego,
é a minha parceria
para sonhar e ser feliz.
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Utopia
Por Maria (Nilza) de Campos Lepre

Que sensação divina é esta que me invade?
Sinto águas frias acariciando meu corpo.
Não consigo entender o que acontece.
Percebo, porém a presença de alguém,
abraçado a mim,
formando um só corpo,
uma só alma.
Abro os olhos e te vejo meu amor :
- Veio me visitar, amainar a falta que faz?
Sei que estou navegando pelas águas do rio Miranda,
sem barco, sem piloteiro.
Sem motor, e sem remos.
Simplesmente descendo ao sabor da correnteza.
Não falamos nada, somente olhos nos olhos.
Simples, assim...
Continuamos descendo as águas, calmos e felizes.
Aos poucos meu ser vai se harmonizando com o universo.
A saudade se acalmando...
A distancia se encurtando...
Aí... Desperto.
Minha alma canta de alegria, novamente o meu eixo se endireitou.
Posso continuar por aqui por mais algum tempo sem você.
A visita que me fez,
mesmo que em sonhos,
renovou minhas energias.
Obrigado, querido, sei que em breve nos encontraremos.
Saudades.
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O que é o Sonhar
Por Flávia Assaife
O que é o sonhar?
Desejar algo, ter vontades, imaginar?
O que é o sonhar?
Viajar sem receios do que encontrar
Liberar a imaginação para voar
Deixar a alegria contagiar
Combustível que faz a vida caminhar...
O que é o sonhar?
Se entregar sem medo
Desvendar os mais íntimos segredos
Mergulhar num oceano de fantasias
Desvencilhar as idiossincrasias
O que é o sonhar?
Uma experiência inconsequente
Uma realidade inconsciente
Um conflito indiferente
Uma vontade consistente
O que é o sonhar?
Ninguém sabe exatamente
Estudos possuem opinião diferente
Compensação, psique, delírio
Longe de ser um martírio
O que é o sonhar?
Para mim é alforriar a alma...
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Ingredientes
. 1/2 xícara (chá) de leite
. 2/3 de xícara (chá) de açúcar
. 1 colher (chá) de sal
. 1/3 de xícara (chá) de manteiga
. 2 tabletes de fermento biológico fresco (30 g)
. 1/2 xícara (chá) de água morna
. 3 ovos
. 3 3/4 de xícara (chá) de farinha de trigo
. 150 g de chocolate meio amargo

Modo de preparo
1. Aqueça o leite.
2. Retire do fogo, junte 1/3 de xícara (chá) de açúcar, o sal e a manteiga, misture e deixe amornar.
3. Dissolva o fermento na água.
4. Separe 3 gemas, reserve 1 clara e descarte as demais.
5. Misture as gemas, 2 xícaras (chá) da farinha de trigo e a mistura de leite. Bata na batedeira por 2 minutos.
6. Aos poucos, junte a farinha de trigo restante, batendo com 1 colher de pau até a massa ficar leve.
7. Cubra e deixe dobrar de volume.
8. Amasse rapidamente. Com um rolo, abra a massa na espessura de 0,5 cm.
9. Com um cortador de biscoito de 7 cm de diâmetro, faça 48 discos.
10. Quebre o chocolate em 24 pedaços.
11. Coloque um tablete de chocolate no centro de metade dos discos.
12. Pincele a borda com a clara.
13. Cubra com outro disco e aperte bem as bordas.
14. Coloque em assadeiras enfarinhadas. Deixe crescer por 30 minutos.
15. Aqueça bastante óleo em fogo baixo.

Fonte:

16. Frite os sonhos, um a um, virando-os, até dourarem.
h;p://mdemulher.abril.com.br/

17. Escorra em papel-toalha.
18. Polvilhe o açúcar restante e sirva.
www.varaldobrasil.com
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Sonhar ainda pode
Por Ana Maria Gazzaneo

Das coisas todas do mundo
Sonhar, ainda se pode...
Desejar, poço fecundo!
Construir outras imagens
Usando a imaginação
E colorir mil desertos...
Povoar o campo aberto
Maltratado por descuido
Com o verde da esperança...
Enfeitar a noite escura
Com mil estrelas brilhantes
Uma lua em diamante...
Crianças fazendo roda
Sorridentes a florir
Anunciando amanhãs...
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Sonhar Ainda Pode
Por Arlete Trentini dos Santos

Sonhar ainda pode...
Sim sonhar sempre pode e depois, tudo pode acontecer, e acontece mesmo.
Sonhar e ter fé no sonho.
Tem coisas que acontecem que parece um pesadelo.
É nestas horas que devemos sonhar, sonhar acordados.
Cá estou eu vivendo um melhor sonho.
Em novembro tive um AVC , por causa dele um tombo e um traumatismo
craniano.
Ufa ...depois soube que a coisa foi séria mesmo.
Meu sonho maior, era jamais perder a fé.
E assim melhorar, sair desta.
Recebi cuidados especiais, carinhos e nem sei o quanto de orações.
Elas vinham da família, parentes, amigos, eram daqui e do mundo todo.
Então sonhei e meu sonho afastou o pesadelo. Estou a cada dia melhor. Estou
muito bem.
" Sonhar Ainda Pode"
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O Claustro
Por Tânia Barros

Desperta e senta-se à cama. Estica o braço a fim de pegar a xícara sobre a mesa de
cabeceira ainda com as imagens do pesadelo na mente. Ao tocar o pires percebe pedaços
de papel rasgado. De imediato sente um formigamento no braço e desperta.
Senta à cama. Estica o braço a fim de pegar a xícara sobre a mesa de cabeceira ainda com as imagens do pesadelo na mente. Ao tocar o pires percebe pedaços de papel rasgado. Acende o abajur. Tenta juntar os pedaços. Refeita a montagem do quebra-cabeça,
lê: isto é um pesadelo. Desperta.
Acende o abajur. Pedaços de papel e pesadelo estão espalhados pelo quarto. A angústia é única companheira na insólita noite. É sonho ou não? Pergunta-se, mas responde, angústia.
Umidade, confinamento. Sede. Ânsia. Sair, urgente, do sonho de um quarto só, uma
xícara só, de um só. Correr, rápido, noite a fora.

Mini conto incluso no livro, Coisa Café, ou De Infectados e Rebeldes – Tânia Barros –
TLBB, 2013.
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Sonhar os “sonhos de Deus”
Rogério Araújo (Rofa)
Sonhar não custa nada. É de graça. Ter ou não sonhos é mais
uma questão de projetos mais ínLmos escondidos em nossos corações do que propriamente de condições ﬁnanceiras.
A Bíblia relata vários exemplos de servos dedicados ao Senhor
que sonharam algo impossível aos seus olhos, mas que, ao colocar-se
nas mãos do Senhor que tudo pode, Ele acabou sendo realizado.
Deus, com certeza, tem planos maravilhosos para as nossas vidas. A começar pelos “sonhos espirituais” que movem toda a nossa
vida. É deles o ponto de par da até mesmo para conquistas materiais.
Muitos sonham somente coisas humanas como se estas fossem mais importantes que tudo. E até “esquecem” de ter sonhos no
campo da fé que podem, sim, mover montanhas e realizar grandes
feitos.
Entregue os seus caminhos em 2014 ao Senhor e tudo ele fará
em sua vida (Salmo 37.5) porque, sem sombra de dúvidas, grandes
coisas ele tem feito a cada um de nós e por isso estamos e seremos
mais alegres do que nunca (Salmo 126.3).
Sonhe muito. Não deixe de sonhar. Mas, ORE e MEDITE NA PALAVRA DE DEUS para esses sonhos também sejam os “sonhos de
Deus” para sua vida!
Quando esses sonhos se sincronizarem, os do Senhor e os nossos, veremos sua glória em nosso viver com o maior privilégio do
mundo: ser canais de bênçãos por onde passam e são realizadas.
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O gol

A bola bate na trave, cai sobre a linha, toma o
efeito contrário e entra.
Gol.

Por Marco Lisboa

A torcida enlouquece. É o gol do campeonato.
Essa é a história de um velho que vive em um

Beija o escudo do Nacional e corre para abra-

apartamento com um gato. Ele está sentado

çar os companheiros.

numa poltrona, com um pedaço de papel na

Olha para o relógio.

mão. Algo muito importante, algo que ele não

O relógio está errado. Marca uma hora que ele

pode esquecer, está escrito nesse papel. O ve- não consegue ler. O gato o atormenta o tempo
lho confere a hora no relógio.
todo, não quer que ele se esqueça de nada.
Toca a campainha.

Quando isso acontece, o gato adianta o reló-

Ele sabe que é uma coisa importante, uma coi- gio. Agora o gato estragou o relógio.
sa que ele não pode esquecer. Olha para o pa- A campainha não toca mais.
pel e, quando ia se lembrar de levantar da poltrona, lembra-se do gol.

Olha para o pedaço de papel, onde está escrito
uma coisa que ele não pode esquecer. O papel

O estádio está cheio e o jogo empatado. Está

está errado, rabiscado com uma letra que ele

sozinho, bem aberto pela ponta. O armador

não consegue entender. O gato estragou o pa-

lança a bola, que domina com classe. Imedia-

pel.

tamente vê a defesa fechando sobre ele.
Toca de novo a campainha.

Mas o gato não sabe que ele se lembra do gol.
Isso ele não esquece.

Não se lembra como, mas já está de cara para Uma história aparentemente trivial, salvo pelo
o gol, com dois zagueiros pela frente e o lateral imponderável - ele nunca foi jogador.
correndo ao seu lado.
E, inevitavelmente, toca a campainha.
Ele só pensa no gol. O goleiro surge à sua
frente, fechando o ângulo. Bate embaixo da
bola, que o encobre, faz a curva perfeita e vai
caindo, caindo...
Inexoravelmente, toca a campainha.
www.varaldobrasil.com
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Sonho e Realidade
Por Alexandra Magalhães Zeiner

A mãe observava a pequena de longe, a menina brincava sozinha, dialogando com os brinquedos…Subitamente ela interrompe a brincadeira e pergunta preocupada:
-Mamãe, sonho vira realidade?
A mãe responde ternamente:
-Vira sim, meu amor.
-Para quem mamãe?
-Para quem sonha, meu amor…
-E se você está no sonho, vira realidade para você também?
-Creio que sim…
-Então, hoje a noite, vamos sonhar juntas?
-Vamos! - concordou a mãe com os olhos cheios de lágrima.
Ela corre para a genitora, abraçando-a carinhosamente. Minutos depois sussurra:
-Estou escutando seu coração, vamos sonhar que o coração do papai voltará a bater?
Em silêncio a mãe apertou a pequena no peito e deixou suas lágrimas escorrerem pelo rosto…Abraçadas ficaram, esperando as sombras da noite, entre o sonho e a realidade.
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Imagem by isac goulart

Sonhos...
Por Marilu F Queiroz
O que são sonhos...
Senão mera ilusão, paixão
desmedida e monótona,
do que era para ser e não foi.
O que são sonhos...
Senão a intenção, inclusão,
conclusão de conversas,
sem resposta nem razão.
O que são sonhos...
Senão a vaidade, ilusão
de satisfazer vontades
e querer simplesmente viver.
Portanto, sonhos...
São o alimento da alma,
a esperança que motiva
e aplaca as dores do mundo!
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A Editora Catitu, que o publicou, disse sobre
REALIDADE E SONHOS: é um livro como
uma colcha de retalhos mas não só com diferentes estampas e tecidos, é como se a autora
estivesse trabalhando com sementes, conchas,
penas, pedras e outros tesouros corriqueiros e
cotidianos que tornaram este livro uma majestosa obra de arte.

Sonhar ainda pode?
Por Norália de Mello Castro

Sonhar ainda pode.

Uma preciosidade rara

Claro, Jacqueline, sonhar ainda pode. Não só
pode como deve.
A evolução da humanidade se fez pelo sonhos.
Sonhando por soluções a Humanidade avançou, cresceu e floresceu. Estamos numa época
de alta tecnologia e nossos sonhos de melhor
convivência devem alcançar alturas para melhores dias: Mais do que nunca precisamos sonhar.
Sou uma sonhadora nata e meus últimos livros,
escritos intuitivamente, me colocam diante de
meus sonhos e de sonhos alheios, que são
nossos. São livretos com reflexões baseados
em pequenas histórias .
No Realidade e Sonhos encontra-se o seguinte
poema:
Assim, sonhando, sonhar,

REALIDADE E SONHOS foi lançado em
2012, na Biblioteca Luiz Bessa, em Belo HoriVai a mulher estrada afora.
zonte, junto com outros autores, numa tiragem
Sonhar. O sonho impossível.
mínima, e está sendo preparado outro lançaSonhar.O canto cantado. Sonhar. Colocar-se mento de maior porte. Tem ilustração da artista
plástica Iara Abreu.
em pé. Sonhar. O desejo de viver. Sonhar.
No caminho da vida. Sonhar.As flores vividas.Sonhar desejos vivos. Sonhar.

Das várias historinhas que estão no livro, Nossa Senhora da Saúde é reverenciada, pois nas
Os pés fincados na terra. Sonhar.
minhas andanças encontrei N mulheres com o
Explosão de viver. Sonhar. Concretizar. Rea- nome de Maria da Saúde por causa desta Noslizar. Sonhar.
sa Senhora, que é cultivada em todo o mundo.
Ela traz nos seus braços, o seu filho pequeno,
Permanência constante:
com muita ternura e zelo.
Terra de mineradores,suores vermelhos de
enxadas cortantes.
Apresento agora uma das historinhas que conto
em Realidade e Sonhos:
... não mais marasmo: realidade.
Não dá para ficar remoendo casos tristes
assim. ... Acelero mais o meu carro, quero
mais movimento. Tem que ter tantas contradições. O tempo tem de passar. Preciso voltar ao colégio e ver o que a Diretora quer comigo.
www.varaldobrasil.com
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Antes chego à casa da Saudianja.

O segundo livro intuitivo recebeu o título COMO
Encontro-a sentada no quarto em penumbra NÃO SONHAR? Está no prelo e deverá ser lançado ainda este ano. Também é um livreto de
com o recém-nascido faminto a sugar-lhe os
seios: e os seios de Saudianja estão maravilho- reflexões e poemas, e traz lindos desenhos da
samente cheios. No rosto da mãe, total prazer. artista NEYDE BOHON, nossa colega no Grupo
do Varal. Até a capa foi inspirada em desenhos
Ela me apresenta o bebê.
da Neyde. É um livro de oração à MÃE TER- Viu? Nasceu. É uma menina.
RA.
Aproximo mais para ver melhor a criança:
Na contra capa entrou parte de um poema que
uma linda menina com cabelos pretos, que su- conduz o tema. Está escrito lá:
ga esfomeada o seio da mãe.
Carlinhos está ao lado da irmã e da mãe
que alimenta a filha.
Eu digo então:
- Saudianja, você é a madona. Está igualzinha à Senhora da Saúde.
- Que exagero! – responde ela, - Deixa de
ser exagerada, amiga.
- Não é exagero, não. Você está uma Madona, alimentando assim sua filha.
Ela está bela, muito bela nesta segunda gravidez.
O marido se aproxima da mulher e dos filhos, todo sorriso de felicidade.
Uma família feliz, num dia excepcionalmente
feliz.
Nessa casa, hoje, tem um ar primaveril, que
Como não sonhar
só a Primavera pode dar.
se o vento aí está me acolhendo,
- Tudo está bem, não é?
- Tudo maravilhosamente bem, - me responde ele.

a exigir o movimentar.

- Como se chamará o bebê?

Como não sonhar

Saudianja diz:

se as estrelas aí estão convidando

- Se chamará Saudiana, igual à madrinha.

a alumiar.

- Ah! Nome forte, nome muito forte...
Saio feliz desta visita.
***

Como não sonhar
Se tudo que me alcança
Me faz contemplar.
Sou parte integrante desta Terra
que, com braças estendidos,
me acarinha e me chama de filha.
Mais do que nunca preciso sonhar...
(Ilustrações de Iara Abreu)
www.varaldobrasil.com

51

Edição Especial Sonhar Ainda Pode - Fevereiro de 2014

VESTÍGIO
Por Cláudio Hermínio
Nos meus sonhos,
os Unicórnios carregam à noite
com seus chifres a tiracolo,
se passam por Alazões e trepidam
lentamente por entre as folhagens,
dissipando...

Imagem by Ren Chang
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SONHOS CASEIROS

Fonte: http://multticlique.com.br/
Ingredientes da massa:
4 ½ xícaras de farinha de trigo
1 xícara de leite morno
2 colheres de sopa de açúcar
2 colheres de sopa de manteiga
2 ovos inteiros
2 gemas
2 tabletes de fermento biológico
Raspas de limão
1 colher de chá de sal
Óleo para fritar
Ingredientes do recheio:
1 lata de leite moça
2 gemas
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de essência de baunilha
3 colheres de sopa de suco de limão
Modo de preparo do recheio:
Em uma panela misture bem o leite moça as gemas e a
manteiga. Leve ao fogo baixo por cerca de 10 minutos,
até obter consistência cremosa.
Retire do fogo e junte com a essência de baunilha e o suco de limão.
Modo de preparo da massa:
Em uma panela desmanche o fermento e açúcar no leite.
Junte todos os ingredientes menos a farinha e misture
bem juntando a farinha.
Sove e deixe descansar por 10 minutos.
Forme as bolinhas de tamanho médio e deixe descansarem no mármore polvilhado de farinha e cubra até dobrarem de tamanho.
Frite os sonhos em forno brando, em óleo não muito
quente e depois corte-os ao meio (sem dividi-los totalmente) e recheie a gosto.
Bom apetite!
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Sonhos
Por Grecianny Carvalho Cordeiro

De que são feitos os sonhos?
De uma centelha de esperança
De um brilho refulgente de amor
Das cores do arco-íris
Seja como for...
Sonhos precisam ser cultivados
Arados numa terra a nunca repousar
Semeando grãos de ilusão
De emoção, da mais pura paixão
Sonhos descuidados
Ficam embotados
Sombreados pela amargura
Da mais infinita tristeza
Sonhar é viver
Mais que isso, é se perpetuar
Perdurar por toda a vida
No calor de um abraço
Da mais intensa paixão.
Passaste do amor para a paixão,
Tiraste pés do chão
Sob asas de Cupido.
Para esse voo não há preço,
Vai te botar pelo avesso
Em loucuras do não vivido.

h;p://electricmind.daynalynn.com/
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Interpretação literária da obra
Quando Nietzsche chorou

vida, passando a beneficiar-se da cura através
da conversa.
Para Nietzsche, o envolvimento com as

Por Jeanne Cristina Barbosa Paganucci

pessoas de sua época, no desenrolar do romance, é uma perda de tempo. Assim, despese de sua atuação como cidadão para tornar-se
apenas um pensador, um filósofo, empregando
seu tempo em escrever suas obras, que considerava um parto muito complexo.
O filósofo chorou quando procurava
tratar os medos e inspecionar os sonhos do
seu médico, visto que este o fez visitar sua própria dor e curar a si mesmo. Reconheceu que
os sonhos significam muito e que lá moram
nossas maiores verdades, aquelas de que não
conseguimos nos desvencilhar.
Em uma passagem do livro, Nietzsche

Strϋmpell apud Sigmund Freud
(1900) afirma que “Mesmo no
sono, a alma está em constante contato com o mundo extracorporal.”

responde finalmente às perguntas sobre sua
vida e seus sonhos ao seu médico:

Para tratar a respeito dos sonhos, não somente o sonho experimentado pela ação biológica e quem sabe espiritual, mas também, o
sonho acalentado por uma ação humana e indescritivelmente o carro que conduz a maior
parte do nosso cotidiano, vale a pena ler ou reler a obra Quando Nietzsche chorou do psiquiatra Irvin D. Yalom.
Na obra analisada, que se trata de um romance de ficção, Friedrich Nietzsche sofre de
enxaquecas terríveis e relata sonhos que lhe
ocorrem durante o sono. Numa tessitura envolvente, o filósofo aceita tratamento médico de
um dos pais da psicanálise, o Dr. Josef Breur.
Contudo, o médico ao tentar analisar Nietzsche

(Segue)

é envolvido por suas indagações a respeito da
www.varaldobrasil.com
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- Aquele sonho tanto me incita
como me atormenta. Sou como
você. Quero me aquecer à lareira
de uma família. Mas me assusta
entregar-me ao conforto. Isso seria
abandonar a mim e a minha missão. Para mim, seria um tipo de
morte. Talvez isso explique o símbolo de uma pedra inerte se aquecendo. – Nietzsche se levantou,
andou por um ou dois momentos e
parou atrás de sua cadeira. – Não,
amigo, meu destino é procurar pela
sabedoria, mas sua única companhia será uma águia. Será o homem mais solitário do mundo.
(YALOM: 2000, p.401)

com esperança, sobretudo empenho. Em Nietzsche os sonhos correspondiam à liberdade,
ao pensamento, ao passo que a humanidade
sonha muito, mas para que os sonhos não se
conectem apenas com o egoísmo infiltrado em
cada um de nós, é preciso saber se os nossos
verdadeiros sonhos estão alimentando um
mundo melhor, alguma obra, algo que realmente sirva para um futuro na terra. Os sonhos não
morrem e não devem desaparecer, apenas se-

O sonho de que a obra trata difere dos rem reavaliados.
sonhos acalentados com fins de realização plena humana. A esse respeito, Josef Campbell
(1990, p. 42) afirma que:
o sonho é uma experiência pessoal
daquele profundo, escuro fundamento que dá suporte às nossas vidas
conscientes, e o mito é o sonho da
sociedade. O mito é o sonho público,
e o sonho é o mito privado. Se o seu
mito privado, seu sonho, coincide
com o da sociedade, você está em
bom acordo com seu grupo. Se não,
a aventura o aguarda na densa floresta à sua frente.

REFERÊNCIAS
CAMPBELL, Josef. O poder do mito. – São Paulo: Palas Athena, 1990.
FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos. Obras completas. Buenos Aires: 1900:1990. V. IV-V.
YALOM, Irvin D. Quando Nietzsche chorou. – Rio de Janeiro: Ediouro,
2000.

A partir dessa análise, observa-se o
sonho público como mito, sonhos de consumo,
sonhos onde moram desejos e que muitas vezes movem a vida de muitas pessoas, das nações. Nesse aspecto, os sonhos podem tornarse reais, quando tratados com objetividade,
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A VIRGEM SONHADORA
Por Inês Carmelita Lohn

Olhava para o infinito
E sonhava com um amor
Que surgisse de trás dos montes
Num altar de rezas e flores.
Suas vestes eram brancas
E esvoaçavam na ventania
A transparência dos seios
Os longos cabelos cobriam.
Quando a lua surgia lá nas alturas
Seu corpo ardia em sonhos e desejos
Uma louca malícia pedia carícias
Afagos, carinhos, abraços e beijos.
O clarão do luar que brindava às noites
Era de uma pureza insana
Dançava ao som do silêncio sagrado
Numa sedução ardente e profana.
A sonhadora continuava imaculada e pura
Depois que a lua cheia se escondia
O altar nunca foi enfeitado por flores
E nele, a virgem nunca rezou uma Ave-Maria.
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Sonhos, Céu e Estrelas

Por Silvana Brugni
Estrelas são olhos na escuridão,
que observando caladas
revelam segredos do coração.
Fecho os olhos e adormeço.
Sonho com flores a derramarem-se em mim
como gotas de chuva, que suaves
nos deixam com a alma orvalhada
e no chão um tapete de pétalas,
feitos da beleza, dos perfumes e das cores
espalhadas.
Deito-me e me aconchego a elas
e assim permaneço observando a escuridão.
Dormindo como se estivesse acordada
num lugar sem paredes ou janelas,
estou ao mesmo tempo só e do infinito
acompanhada!
E como num desdobramento de mim
desbravo num voo alado,
e num breve espaço de tempo e instante
chego bem perto e junto-me a elas
atraída que sou por seu encanto brilhante.
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IMPROVISANDO SONHOS
Por Gaiô
Palavras???
Encontro- as por aí
Improvisando sonhos
Que em mim ensaiam
Passos, (mesmo os inventados)
Os fora de compasso,
Performances, ritos,
Imensuráveis gritos,
Êxtase ou conflito
Doces ou aflitos,
Encantados,
De tudo o que já vivi.
Sonho é sonho,
Alimento de que disponho.
Pouco importa
Do que disse,
(Sei que sonhei)
Se ganhei
ou perdi.
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DESEMBRULHANDO O MISTÉRIO

Por Gaiô

Velado enigma pelos cantos da vida
Desafia cores desfalecidas em desbotada
harmonia.
Sonhos, teias sombreiam,
Incompreendidas,
Consomem incertezas,
Medos, dúvidas chicoteiam
Cada fissura que entranha a vida,
sondando saídas.
Na mente, no peito,
Algo de dor.
De soslaio a Arte os olha (os sonhos) ,
Torcendo pra que resistam,
Não se deixem consumir,
Persistam, mesmo enfadonhos
Em novo saber, mirante do fazer,
acontecer.
E silentes, gestam s estado de gravidez
Quem sabe, talvez pura
Em numinoso advento,
prometendo cores, cura,
Desembrulhando o mistério
Nos cantos que iluminados se abrem,
De escancarada vida
Em nova conjuntura
E pintura.
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A VIDA NUM SONHO

ao último lance do jogo
de uma vida atrevida

Por Suzete Carvalho

que se acreditou bem vivida
realizada e soberana
mas que na verdade

“Embora o prazo de validade já

transcorreu insana

se aproxime de seu termo

sofrida e manipulada.

e as páginas amarelecidas

Acordo sobressaltada

mal suportem novos carimbos

teria eu viajado

tento honrar o passaporte

ou meramente sonhado?”

que me foi concedido
para atravessar a dimensão
do tempo mera passagem
de formas a projetar

*Publ. na Antologia “A Vida num Sonho”, Lisboa, Portugal:Lua de Marfim Editora, 2013,
p.88/80.

incompletudes entre si.
Foto já um tanto obscurecida
minhas vistas obnubiladas
não mais a reconhecem
pouco importa porquanto
sei que restam apenas
poucas fronteiras a cruzar
muitas doações entretanto
ainda serão necessárias
até que eu consiga
me desfazer das tantas
quinquilharias acumuladas
lembranças arraigadas
na volúpia do apego
dolorosas penas.
Firmei propósito no entanto

Imagem by bellaLna

de atravessar com leveza
e humildade a última aduana
que me levará de volta ao lar
qual filha pródiga carregarei
tão somente as peças necessárias
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VENEZA
Por Maria Aparecida Felicori (Vó Fia)
De repente estava em Veneza
Um gondoleiro cantava
Eu ouvia e me enchia daquela beleza.
Nos canais na gôndola eu deslizava
Sonhando de olhos abertos
Na água fria a mão eu molhava.
A Ponte dos Suspiros eu via
E em coisas antigas eu pensava
Nos amores crimes e sofria.
Deixei a gôndola na Praça de São Marcos
Entrei naquela catedral majestosa
E rezei contrita sob seus arcos.
Voltei para a gôndola e deslizei
Nos canais iluminados
O gondoleiro cantava...que pena acordei.

Imagem by emre kaansezer
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Sonhos desmedidos...
Por Ediane Souza
...Meus quereres apontam em tua direção.

[Imagem by Art of Woman]

Há em mim uma ruma de sonhos, de aspirações angustiantes, de desejos sem medida.
Há em mim uma vontade de banhar-me na chuva, de correr pela rua, de muita coisa na vida.
Há em mim um anseio de estar, de ser, de sentir, de te tocar, de me entregar, de viver.
Há um mim uma cobiça de ser tua, de te amar à luz da lua, de nos teus braços me perder.
Sonho com teu calor que aquece meu corpo sedento, que cala meu lamento, que inunda
minha’alma.
Quero teus beijos ardentes, que saciam minha fome, aliviam meu cansaço, me trazem calma.
Sonho com as tuas mãos meu corpo percorrendo, elevando a minha libido com o teu suspirar.
Quero os teus sussurros ao pé do ouvido, vibrar com teu gemido, quero em ti me embriagar.
Há em mim um sonhar desassossegado, uma vontade de chamego, de carinho.
Há em mim lua cheia em pleno dia, uma saudade, uma agonia, um querer-te em nosso ninho.
Há em mim um desespero por não te ter, uma gana que me faz entorpecer, me leva à
exaustão.
Há em mim um sol ardente de paixão, uma montanha de volúpia, um mar inteiro de emoção.
Sonho viver o que sinto, quero champanhe, vinho tinto, quero ternura e a tua voz em melodia.
Sonho varrer teu corpo inteiro, roçar a tua pele, sentir o teu cheiro, acordar em tua companhia.
Sonho beber a água de tua boca, despir-te inteiro, rasgar tua roupa, quero alimentar-me do
teu sorrir.
Sonho mergulhar contigo nesta fantasia, ter felicidade todo dia, te amar sem ter que me
despedir.

www.varaldobrasil.com

66

Edição Especial Sonhar Ainda Pode - Fevereiro de 2014

SONHO
Por Tania Diniz

Os sonhos dentro do baú azul
As saudades
Do ano passado
Tudo em celofane
Muito bem embalado
As alegrias poucas
As esperanças
loucas
As amizades
(no meu sem-jeito
aceito)
a fome de paixão
as dores da incompreensão
em tantos embrulhos
remexo e vasculho
reviro meu baú
e meio sem graça retiro
meio feridos, meio tristes
minha alma guerreira,
(a meio pau sua bandeira)
e o meu corpo nu.
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Sonhos
Por José Hilton Rosa

São tantos sonhos sem fim
na sombra do anoitecer.
São claros, lindos, eternos e vivos
na luz do amanhecer.
São como brisas que sopram,
na noite clara do luar.
São verdes dentro dos olhos, que correm
no rio que vai desaguar.
Vai meu rio
despertar o amor,
deste sonho
para onde for!
Eles são chorões de estrelas,
na luz da escuridão.
São sombras de um luar no aflorar,
da vida no meu coração.

Os sons daqueles que acordam,
na voz do meu despertar.
Minhas lembranças que existem e ficam,
no querer de sempre amar.
Vai meu rio
despertar o amor,
deste sonho
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Sonhar ainda pode!
Por Lourdes Hofstetter

Ainda pode? Quem foi que disse isso? Sonhar devemos, pois somente os sonhos podem movimentar o mundo.
Tudo que vemos, sentimos, percebemos, pegamos, é ou foi um dia fruto de um sonho
absurdo, impossível que só se realizou graças a força de seu sonhador.
Sonhar é mais que do que um dever, é um compromisso assinado entre todos seres
pensantes e o criador que os envia ao mundo pra cuidar e continuar desenvolvendo sua
obra.
O sonho é um ato individual e solitário. Um momento único e só nosso de comunicarmos com o universo. Tornando –se assim a sua realização e divulgação de responsabilidade única daquele que o sonha.
Mas quando um sonho parece impossível ás forças de um só indivíduo. O universo cuida de reunir sonhos de vários sonhadores semelhantes e torna-lo em uma força poderosa capaz de mover montanhas, transpor rios e mares, diminuir distâncias em obras
fascinantes realizadas por vários homens.
Por isso meus amigos, sonhe alto, sonhe longe, sonhe além de seus sonhos.
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O Maior Sonho da Minha Vida
Por Jacqueline Aisenman
Sonhos? Eu tive muitos. Alguns passaram, de outros nem lembro mais. Suas
importâncias foram relativas ás épocas, idades e tantos outros fatores. Se foram realizados? Não sei. Mesmo. Não sei. Alguns tenho a impressão que
deixaram de ser sonhos ao tomar o rumo da realidade, outros passaram a
fazer parte dos contos noturnos; outros ainda temo ter esquecido pelo meio
do caminho.
Talvez os sonhos sejam esperanças. Talvez necessitemos deles para não esquecer de dar um passo a mais na direção do futuro. Em todo caso, mesmo
mudando de faces, nomes, formas, os sonhos continuam a ser aquilo que
nos faz desejar que o dia de amanhã chegue.
Porque os de ontem, como os da padaria, já passaram do tempo. Ficaram
duros, o sabor mudou, o recheio (se tinha) talvez tenha azedado. Então,
avante!
Feche os olhos e pense: qual o seu maior sonho? O maior de todos? O verdadeiro? Aquele que quer mesmo que se torne realidade o mais rápido possível para com isto dar eco a esta batida aí no peito que implora por uma
emoção que aflore a pele?
Eu vou ser sincera com vocês. Sei que já tive e já passei por eles. Muitos.
Volta e meia penso em alguma coisa que "bem que eu gostaria que". Mas a
realidade é que se for responder a esta pergunta ali de cima, vou perder o
ritmo e o gosto... Vou ficar parada, pensativa e sem graça. Muito provável
que passe um tempo indefinito ali, alienada, olhando para o nada, tentando
completar...
- Meu maior sonho na vida é...

Dreaming II

© copyright 2010

Kristin's Fine Art

h;p://www.ozmagoddess.com/
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FELICIDADE
Por Carmen Di Moraes
Procurei a minha vida inteira...
Por algo que se diz: - Felicidade...
Sem saber que ela me abençoaria;
Indiferente ao tempo e a idade...
Realizando sonhos,
Da minha mocidade...
Derrubando as barreiras,
Até as de, entre as idades...
Com um amor
Tão cheio de sinceridade...
Agora não é mais um sonho;
É uma felicidade...
E posso até pecar...
Na vaidade... de ser... só feliz...
E sem a culpa... de não ter mais...
Os meus vinte e poucos anos...
Mas, capaz de amar... e ser amada...
Assim é a Felicidade...
Que vence até... as impossibilidades...
Que a vida nos oferece...
Indiferente... ao tempo... e a idade...

Ousei Escrever 100 Poesias - pag. 67

Imagem by ﬁcLonchick-
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MEDITAÇÃO
Por Gilberto Nogueira de Oliveira
Subo os milhões de degraus
Da inteligência humana.
E, sem nada perceber
Apareceu em minha frente
Uma linda mulher.
Era a sabedoria,
E me disse coisas estranhas.
A princípio mandou-me embora
Eu insisti em ficar,
E perguntei por que deveria sair,
Porque deveria retornar.
Ela me respondeu:
É porque nenhum homem
Pode ser um sábio completo,
E era arriscado eu ser,
Descobrindo o grande segredo
Que envolve o ser humano.
Seria cedo demais?
Seria tarde demais?
Seria o mistério, prejudicial?
Era difícil decifrar,
Neste momento
Em que pensava e duvidava.
Mudei-me de lugar.
Eu agora voava
Para onde, não sei dizer.
Era algo que me levava
Também, não sei dizer o que.
Me levava, talvez
Para o infinito.
Tudo era paz, nada ouvia,
Nada sentia, nada pensava.
Gostei daquilo imensamente.
E, à proporção que ia gostando,
Mais longe eu ia.
Agora, sem saber por que,
Eu retomava da viagem.
Fiquei triste de repente
Ao perceber que retornava
Para o mundo do barulho.
A meditação perdia o efeito
Cada vez mais, e mais...
E voltei a mim, meu ser bruto.
Voltei para onde não queria,
Voltei para a terra dos homens,
O lugar mais barulhento do universo.
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Eram sonhos bem precisos que vinham se juntar aos outros, mais peculiares da sua idade de
mocinha romântica. Eram sonhos pelos quais
ela iria lutar: estudaria francês, viajaria, conheceria outros países...

Sonhar ainda pode
Por Stella Maris Rosselet

Conseguira alcançar todos esses objetivos e
agora, ali, naquele apartamento em que moraSentada na cadeira de balanço, aquela senhora va, podia recordar, reviver sonhos e sonhar node semblante tranquilo, lambuzava-se com ale- vamente, sonhar ainda.
gria, comendo um sonho que sua neta mais ve- Se, durante a sua juventude despreocupada,
lha lhe havia trazido.
sonhava mais de olhos abertos, agora, com
Que gostoso aquele açúcar fininho que ficava certa frequência, as lembranças do passado
grudado no queixo e na ponta do nariz, e o re- surgiam no seu espírito, desordenadamente:
ora quando tinha os olhos abertos, ora com os
cheio então?
olhos fechados, numa cadência irregular. Às
Ainda gostava de conversar com as palavras, vezes ela não poderia ou não queria mais disdecifrá-las, procurando entendê-las, como sem- tinguir a realidade do sonho.
pre o fizera quando estudava e lecionava.
Recordações, lembranças, recordar, lembrarAgora, na idade mais avançada, passava um se... lá vinham as palavras suas amigas. E elas
bom tempo, remexendo na sua memória pala- puxavam a palavra saudade!
vras bonitas que aprendera em diferentes idiomas, comparava-as, ressaltando as diferenças Será que ela poderia colocar essas palavras
entre elas, como se estivesse diante de uma nos grupos dos sonhos, do sonhar? Com sua
bela vitrina, admirando modelos e cores de ves- mente cansada, não estaria confundindo o significado de tudo?
tidos lindos!
Sonho! Quem será que teria tido a brilhante - Sabe de uma coisa, Dona Bela, deixe-se emideia de batizar com esse nome aquele quitute balar pelo balanço da cadeira, tire aquela sonequinha de final da tarde, fofinha, saborosa, cofofinho, com recheio tão saboroso?
mo aquele doce gostoso que ganhou hoje da
Interessante que esse doce, bem conhecido em sua neta! Certamente ela e seus outros entes
outros países não tenha recebido o nome cor- queridos irão também povoar seus sonhos de
respondente à palavra sonho, que poderia ser: olhos fechados.
rêve, Traum, dream, sueño, sogno.
O nosso sonho tem nomes tão diferentes nos
outros idiomas!
Até na Suíça, os nomes são mais prosaicos:
boule de Berlin, em francês, Berliner, em alemão.
Será que foi um português ou um brasileiro sonhador que assim nomeou aquela delícia de
doce?
Pronto, lá estava ela divagando novamente.
Daí, falou consigo mesma:
- Pare, Dona Bela, pense em outra coisa!
Ainda com aquele gostinho "exquis" na boca,
ela começa a pensar na palavra sonhar...
Lembra-se de quando menina, sentada numa
outra cadeira de balanço, da sua querida avó,
sonhava que estava em Paris, subindo sozinha
na Tour Eiffel, para depois lá de cima, admirar
aquela paisagem que a fascinava e que via tanto nos livros de francês da escola, como nas
revistas de moda, da sua mãe costureira.
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Nave dos Sonhos
Por Gladis Deble
Abertas todas as comportas
a alma sai a voar,
Sem o limite do claustro
angústia some no ar...
Não mais a alma fechada
e nem os braços vazios.
Viaja rumo as estrelas
que fulgem no seu olhar.
Vazam pedaços de astros
e uma asa a balançar.
Ancora anjo nos versos
forma portal com planetas.
As mãos tateiam desenhos
como mosaico de sonhos.
E o encanto dessa noite
viaja pela amplidão.
Como uma nave pra lua
tem poesias e tem ode
essa mandala de formas,
Pois sonhar ainda pode.
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DE SONHO, MENINOS, DE SONHOS!
Por Jacqueline Aisenman
Sonhos, meninos, sonhos!
Meninos, eu vivo de sonhos!
Espero a noite cair e deleitada
Me deixo cair sobre a cama
e nela me deixo sonhar sem limites...
Não dou avisos
parto para todas as viagens
sem a preocupação
dos bilhetes
e os distúrbios normais
e anormais
dos trânsitos impessoais...
Bem que eu poderia também
passar as manhãs e as tardes
a sonhar longe das limitações
Mas... e é para isto que existem
os mas...
Há que se responder quando
nos chamam e cumprir as
muitas tarefas madrastas
enquadradas no fator
realidade.
E depois aguardar novamente
a noite, ah, noite!...
mesmo se aí já se escaparam
um ou outro sonhos...
Sonhar... voltar a sonhar...

Imagem by zano
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Inscreva-se!
Inscreva seu livro para o
28o Salão Internacional do Livro de Genebra!
Há duas modalidades de participação:
- Estando presente para autógrafos e
- Somente enviando os livros (nós representamos o autor).
Inscrevendo-se em qualquer uma das modalidades você
fará parte de nosso catálogo.
Informações:
varaldobrasil@gmail.com
De 30 de abril a 4 de maio de 2014!
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ATINGIR METAS... REALIZAR SONHOS
Por Isabel C.S.Vargas
Há um tempo atrás, tive oportunidade de assistir uma palestra motivacional,
na qual o palestrante enfatizava a importância de ter sonhos, pois são eles que nos projetam para o futuro.
Para mim foi muito importante, um motivo a mais para me empurrar para
frente.
Os sonhos não estão ligados à idade. Não são privilégio nem prerrogativa da
infância, adolescência, juventude ou idade adulta.
Qualquer pessoa, independente da idade, pode ter sonhos. Aliás, deve ter
sonhos. Muitas vezes esses sonhos são esquecidos pelas necessidades que surgem ao
longo da vida, pelas escolhas que temos que fazer em função de momentos e situações
vividas. Mas em determinada época da vida ,quando certas etapas já foram cumpridas,
quando há mais tempo disponível, e já podemos pensar mais em nós e não só nos outros,
porque não podemos realizar sonhos que ficaram adormecidos em algum canto do passado?
Sonhar revitaliza, dá novas energias, evita acomodação, afasta o medo porque a pessoa estabelece metas, se empenha em alcançá-las, amplia seus horizontes, conhece seus limites e ainda tem a oportunidade de superá-los. Isto proporciona autoconhecimento, dá mais confiança, faz com que se estabeleçam novos objetivos a serem atingidos.
Não é necessário que sejam sonhos grandiosos, às vezes são coisas mais
simples, que por uma circunstância qualquer não puderam se concretizar em outra época.
Porque não resgatá-los, porque não se dar esta satisfação? Mas, também podem ser sonhos grandes, porque não? Qualquer pessoa pode sonhar alto. Então é necessário preparar-se , aprimorar-se, lutar, empenhar-se muito, correr atrás daquilo que almejamos. Enquanto estamos empenhados em algo, o tempo passa , as dificuldades vão sendo superadas gradativamente, as barreiras transpostas e aquilo que poderia parecer inatingível cabe direitinho em nossas mãos, como um prêmio ou um presente divino, fruto de um esforço pessoal, de aprimoramento ,muitas vezes exterior e interior , causando uma emoção
muito grande e dando-nos a certeza que com trabalho, dedicação, fé, coragem e muita
determinação podemos conquistar o que desejamos. Tudo aquilo pelo qual lutamos, ao
conseguirmos tem um sabor muito especial. São emoções únicas, que nem o tempo pode
apagar.
Viver é muito bom. Sentir-se vivo melhor ainda.
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SONHO ASSADO
Por Maria Oliveira
Fonte: http://www.comidaereceitas.com.br/
Ingredientes
Massa

•
•
•
•
•
•
•

4 tabletes de fermento biológico fresco
1 xícara (chá) de água morna
6 xícaras (chá) de farinha de trigo
1/2 xícara (chá) de açúcar
1 colher (chá) de sal
2 ovos
2 colheres (sopa) de margarina sem sal

Recheio

•
•
•
•
•

6 xícaras (chá) de leite
2 1/2 xícaras (chá) de açúcar
1/2 xícara (chá) de amido de milho
5 gemas
5 colheres (sopa) de margarina sem sal

Cobertura

•
•

1/2 xícara (chá) de margarina sem sal
1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

Modo de preparo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dissolva os tabletes de fermento biológico na água morna.
Adicione os demais ingredientes e sove a massa até que fique lisa e macia.
Cubra e deixe descansar por 20 minutos aproximadamente.
Enquanto isso leve os ingredientes do recheio ao fogo médio até levantar fervura.
Deixe esfriar.
Abra a massa com rolo em superfície enfarinhada até a espessura de 2cm.
Corte em rodelas com a boca de um copo e coloque numa forma levemente untada com óleo.
Deixe crescer até dobrar de volume.
Asse em forno pré aquecido (180º) por aproximadamente 25 minutos ou até ficarem dourados.
Corte na lateral e aplique o recheio com o auxílio de um saco de confeitar com bico pequeno.
Passe o sonho na margarina derretida, escorra o excesso e polvilhe com açúcar.

Dica

•

Se preferir, recheie com doce de leite, goiabada, brigadeiro ou geléia de frutas.
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Esperança
Por Júlia Rego
Queria poder acreditar num futuro em que houvesse sempre dias claros e luminosos.
Queria varrer a injustiça e a desigualdade que dilaceram o ser humano a cada minuto.
Queria ter em mim o poder de um furacão, mas um furacão bom, que passasse devastando tudo de ruim para renovar vidas que permanecem intocáveis, vendo a poeira levantar.
Queria caminhar sem medo do meu próprio irmão que me enfia a violência na cara em
cada esquina da vida.
Queria sorrir de alegria toda vez que encontrasse uma criança.
Queria amar sem medo do depois.
Queria acender a luz da esperança para todos os desesperados acreditarem no amanhã.
Queria vencer a arrogância dos poderosos que riem da nossa cara.
Queria gritar para o mundo que a miséria não dignifica o homem.
Queria entoar um canto de felicidade a cada amanhecer.
Queria poder contar com a colaboração do tempo para concretizar os meus ideais mais
bonitos.
Mas dias vão, dias vêm, e o mundo permanece no mesmo caos, obscuramente nublado
pela insensatez humana que insiste em nos roubar a capacidade de ainda sonhar.
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O INTERIOR DE CADA ALMA
HUMANA

equilibrada entre todos os seres humanos, está
atuando indefinida, embora definitivamente, no
meio de nós.

Por Odenir Ferro

Enquanto vamos, cada um de nós, avançando
pelos rumos do futuro afora... Tecendo e criando as realidades resultantes dos nossos mais
lindos e profusos atos do sonhar... Inspirandonos com os encantos dos entre tantos, e dos:
todavia, porém, mas, contudo... Do mas, do por
que, enquanto vamos assim, nos complementando-nos, nos diversificando-nos... Nestes entre tantos atos de sonharmos que a vida pode
prefigurar-se, através e atravessando todos os
abstratos dos amores... Realizando-nos, dentro
de todos estes encantos! Dos quais, somos e
nos somamos, dentro e em torno da totalidade
que se assoma indefinidamente, dentro deste
nosso imenso teor humano, que designamos
de Nós, enquanto potencializamos e acreditamos na imensurável força que se eleva ao Sagrado, através da nossa fé!

Desejo muito, crendo com a máxima fidelidade
que está contida, dentro dos espaços do meu
coração amante, todas as proezas mais felizes,
que se concentram dentro do saber humano.
Ciente de que ainda estamos todos, motivados
com as mais inspiradoras fontes de felicidade.
E que acontecem, dentro das mágicas que se
concentram e se esparram de nós por nós, para nós, e em torno de nós. Fazendo a vida caminhar, acontecendo de formas evidentes e
transbordantes de pura energia de satisfação
pessoal. Em vivacidade de encanto, entre nós e
o meio em que vivemos. Estendendo esta magia para todos os lugares, até aos mais inusitados, recantos do planeta. Fazendo acontecer
todo o esplendor da crença da realização dos
frutos de todos os nossos sonhos; conquistados com a mais fidedigna primazia, de ações
acalentadas pelos impulsos emotivos dos nossos corações.
Eu me satisfaço bastante, dentro do ato contínuo do meu viver. Enquanto vou desejando intensamente, continuar acreditando nas crenças
de que tudo é possível acontecer, a partir do
momento em que vamos sintonizando-nos com
as purezas exaladas pelo Éter do Amor Divinal!
Creio que ainda podemos sonhar – ao tecermos em torno de nossas vidas – aquele manto
invisível, e indivisível, do tecido espiritual criado
através do teor da nossa fé pessoal e incondicional, a toda esta magnífica força protetora vinda para nós, através do amor também incondicional, de Deus. Dentro desta força receptiva
que é construída através das nossas orações
elevando-se até ao encontro do encantado paraíso celestial atemporal – aonde se situa a
Eternidade, que é mais do que perfeita, situando-se além das nossa tão sonhada e inspirativa
imaginação.

Evoco os meus melhores sentimentos – através
da alma translúcida das histórias compostas no
interior da minha alma residente nas reminiscências das minhas memórias emotivas – enquanto vou me apaixonando indefinitivamente
pela vida – aos sons incríveis e melódicos e
perfeitamente harmoniosos, dos Anjos Celestiais... Refazendo-me de todo o cansaço que esta vida produz... Orientando-me para que resista, persista, e caminhe avante ao futuro – pois
o sol ainda é o mesmo! A lua é a renovada anciã, igual há muitos milênios atrás... E as estrelas, brilham consteladas... Através deste abobado céu tecido de tons pérola-negras...
Nós somos seres humanos que podemos viver
na tranquilidade da força gerada pelo respeito
mútuo – enquanto a simpatia, a cordialidade, a
amabilidade – fazem com que os nossos olhos
brilhem de pura gratidão e respeito mútuo... Será? Será que ainda é assim mesmo, ou é somente mais um daqueles sonhos meus, dentro
deste sonho que é tão nosso...
Mas, apesar de tudo, ainda creio que ainda é
possível sonharmos... Mas, muito mais ainda
importante, é podermos gerar estas forças positivas, para realizarmos o potencial inenarrável
destes nossos sonhos...!

Aquele manto imaculado que nos protege e nos
fortalece espiritual e física e emocionalmente,
enquanto, por aqui, vamos vivendo e vencendo
os desafios, as agruras e as amarguras dos desafetos, além dos muitos desafios que a vida Insisto em dizer, e em sonhar, que a Paz existe
moderna nos impõe.
e perdura-se no meio de nós, indefinidamente...
Sinto que ainda ha tempo para sonharmos. Enquanto percebo, nas nuanças mais sublimes,
Imaginando e acreditando, que aquela tão ido- das muitas sensibilidades que se desfilam pelo
latrada e esperada bela realidade, aonde os planeta afora...
sentidos humanitários se fazem presentes no (Segue)
interior de cada alma humana, e onde os corpos vibram uma perfeita ordem da harmonia
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Ciente de que ainda há entre nós, os inumeráveis casais apaixonados... Que ainda dizem sim no
altar,... Amando os acalantados sonhos... Enquanto trêmulos, emocionados, sensibilizados,...
Trocam das mãos, as alianças... Formalizando assim, uma nova família, dentro da mesma, e tão
antiga e ainda muito preconceituosa, sociedade...
... Enquanto isso, através dos entre tantos, ainda ha e atua em nós, um tempo para sonharmos
que todos os rios, todos os lagos, as imensas lagoas, assim como todos os mares do nosso querido Planeta Terra, foram definitivamente, despoluídos... E não estão mais contaminados por nada do que seja não natural entre nós! Enquanto que a flora e a fauna deixaram de serem agredidas pelo caos causados pelas ganâncias e os inescrupulosos humanos... E voltaram a crescerem e se multiplicarem em exuberâncias de cores e variadas espécies... E o ar, este também,
tornou-se despoluído!
O amor, este, muito mais, ainda mais, além da paz, está reinando entre todos os Continentes...
Abençoando todas as raças, unificando-as numa só, através da única semente de todos os credos: O Amor Universal!
Ainda temos forças e plenos poderes para sonharmos que as inumeráveis corrupções e todas as
contraindicações dos seus malefícios, foram aniquiladas do Planeta... E que, apesar de tudo, a
vida prospera em todos os sentidos...
... Sonhar é acreditar neste nosso imenso potencial de querer e poder projetar a realidade de
que somos capazes de realizarmo-nos perante tudo o que sonhamos. Pondo em prática, todas
as benfeitorias de gerarmos os sonhos, produzindo-os em benefício da Sociedade Mundial.
Penso, sinto, e admito: mesmo que apenas para mim for, de que é possível sonharmos... De que
podemos estabelecer a harmonia em nosso convívio social, em benefício de todo o conjunto da
Sociedade Mundial.
E nós, devemos sonhar... Para reconstruirmos entre nós, as belezas indescritíveis, geradas pelos poderes do altruísmo, do amor ao próximo... Além de cultivarmos em nós, a realeza do nosso
amor próprio! Sem vínculos com as seduções do mundo materialista. E assim, equilibrarmo-nos,
entre uma sociedade mais saudável, correta e justa!... E, condizente de se ser denominada de
Sociedade Humana!
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O RENASCER DOS SONHOS

Por Marilina Baccarat de Almeida Leão
Ao parar de ser condescendentes, com nossas fraquezas, abandonamos, por
medo de fracassar, os nossos sonhos... Pensamos em desistir, jogar tudo para o
alto e, mesmo assim, nos sentimos isolados, pelo medo, que temos de sonhar.
Pois é, todos nós já passamos por isso, mas não devemos desanimar. Aconteça o que acontecer, temos que buscar sonhar.
Quando nos dispomos abandonar as fraquezas, e lutar pelos sonhos, o medo
cede lugar à coragem, fazendo com que ela encare os sonhos como parte, realmente, importante em nossas vidas... Não existe idade certa para sonhar... Pessoas, com a idade bem avançada, se enchem de orgulho, arregaçam as mangas e
vão à busca dos sonhos.
Temos que confiar em nossos valores e propósitos e nos dar o direito de seguirmos em busca dos sonhos. Assim, caminhos vão se abrir para que possamos,
sem medo de enfrentar as dificuldades, sonhar, tanto com os olhos fechados,
quanto com eles abertos.
Bons momentos surgem para quem, mesmo após haver tido um pesadelo, se
levanta com o brilho da vitória nos olhos... Assim, logo que despertamos, temos
que experimentar a chance de buscar novos olhares, para novos sonhos.
Triste não é falhar em nossos objetivos, mas abandonar os nossos sonhos...
Mesmo que as lágrimas atrapalhem o nosso sonho, que os pesadelos apareçam,
que a manhã deixe de ter o azul do céu, que o vento sopre para outra direção,
mesmo assim, não podemos desistir de correr em busca de nossos sonhos.
A vida não é um mar de rosas. Podemos nos machucar com os espinhos, mas,
se apostarmos na força enorme, que há dentro de nós e ultrapassarmos as dificuldades, não nos abateremos com os problemas e correremos em direção aos nossos sonhos. Não haverá segredo. Conseguiremos, assim, alcançar os nossos ideais.
Quando temos um pesadelo, logo vem o sonho e ameniza tudo. Então, com coragem e persistência, é chegada a hora de mantermos a cabeça erguida e os
olhos bem abertos, para sentir a grandeza dos sonhos em nossas vidas.
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Janelas
sonhando acordada
Por Sonia Medeiros Imamura
Quando estou na telinha do computador, vejo muitas
fotos de janelas em lindas vivendas, em palácios, esculpidas com esmero e
arte.
Mas também vejo as que pertencem as casinhas no campo ou nos vales.
São janelas simples, quadradas, pintadas de azul ou verde mas que são quase
sempre
emolduradas por flores de diversos matizes.
É numa dessas eu gostaria de estar agora.
Não desmerecendo a minha que é a minha janela.
Fecho os olhos e transporto-me.
Estou agora no campo, dentro de uma daquelas casinhas.
Esta tem como vizinha uma montanha, é por trás dela que o sol se esconde;
às vezes ao amanhecer ela está tingida de branco pelas geada acontecida na
madrugada.
Desta janela colorida, embevecida, vislumbro:
o céu que está azul, bem azul com algumas nuvens brancas, passando ligeiras.
lembrando aquele algodão doce que adoçava também a minha infância
ou aquele com que minha mãe limpava minhas feridas.
A brisa suave toca a minha pele, sinto um breve arrepio.
Sentidos aguçados.
Existe muito verde; verde na relva e na mata ciliar.
Ouço o cantar do córrego, traçando seu caminho em ondulações
e de centenas de pássaros numa sinfonia angelical!
Os frágeis e coloridos colibris, beijam flores lilases, em troca recebem o néctar.
Borboletas coloridas azuis, amarelas, brancas bailam por sobre as flores.
Sinto um inebriante perfume de jasmim ou será dos lírios do campo...
Brilhando sob os raios do sol, ainda tênues,
na relva rasteira, pousam florezinhas amarelas,
como um tapete, completando o cenário de meu sonho.
Por favor, não me acordem.
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Viver é sonhar
Por Leni Andre

Se eu morrer de repente não morrerei descontente
não tenho do que lamentar.
Nem estranharei a morte,
pois tantas vezes morri,
tantas foram as vezes que tive medo da sorte
e me proibi de sonhar.

Hoje, até esse momento, já vivi o bastante, em tempo
de descobrir
e levo comigo em mente
que não se pode viver sem sonhos.
É como viver doente.

Se eu morrer de doença
levo comigo a crença de que
quem se cura nem sempre tem sorte,
pois que a doença só na vida é mais forte.
Morre com a minha morte
e eu ainda volto semente.

www.varaldobrasil.com

85

Edição Especial Sonhar Ainda Pode - Fevereiro de 2014

Sonhos de criança
Por Atanázio Lameira
Laguna de meus sonhos,
da infância, do futebol de rua.
Laguna das lindas praias,
da matriz, Museu, da lua
Laguna, de meus filhos,
da brincadeira e viver à toa.
Laguna, da fonte da carioca,
do farol, da vida boa
Laguna, do povo simples,
da juventude, de lembranças.
Laguna da Anita,
dos olhos das crianças
Laguna, da pedra do frade,
molhes da barra, morro da glória.
Laguna, do pescador, carnaval
e muita história
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MEUS 60 ANOS
Por Clara Sznifer
Aproximo-me da realidade-espelho:
No rosto, mais uma mancha, outra ruga...
Nos olhos, pálpebras insistem em turvar a visão...
No corpo, músculos flácidos, pele esmaecida.
O médico sentencia:
Falta cálcio, falta hormônio, falta vitamina;
Falta...falta...falta
Mas eu insisto na preservação,
Mais do que nunca solicito da máquina
Vamos! Força! Regeneração a todo
custo!
Há muito a ser trilhado.
Muitas batalhas a serem vencidas,
Emoções a serem descobertas,
Belezas a serem descortinadas.
Não há tempo a perder
Esta ansiedade se intensifica um
pouco mais!
Na juventude não houve pressa,

Imagem by Naive Minds

Tudo parecia fluir com calma,
As lutas apenas começavam...
Os dias se sucedem e cresce o amor à vida.
A minha imagem incorpora os antepassados,
Cria-se uma força interior indomável,
Que parece conter num microcosmo,
Toda a riqueza espiritual da humanidade
E a morte que espreita sorrateira,
Não me intimidará tão fácil.
Pois, como dizia o poeta:
“Meus sonhos sobreviverão em outros corações”.
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Sonhador
Por Stela Victório Faustino
Brincar de soletrar
é até superior.
Com quantas letras eu digo
SONHADOR?
São oito as letras
que formam uma palavra.
E veja,
de palavra em palavra
pode-se fazer um
SONHO.
Não que ele seja
sem A DOR,
mas sobrevive
para quem SONHA.
O SONHADOR,
se é feliz,
fez do sonho sua raiz.

Imagem by mysterykid
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PAVÊ DE BOMBOM SONHO DE
VALSA
Fonte: http://acritica.uol.com.br/

Em uma panela, misture todos os ingredientes. Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar.
Reserve.
Cobertura
Bata as claras na batedeira em velocidade
máxima até ficarem bem firmes. Junte o açúcar e bata por 10 minutos. Acrescente o creme de leite, mexendo delicadamente.

Ingredientes
Para o creme de gemas
1 lata de leite condensado
A mesma medida (da lata) de leite
3 gemas
2 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (sopa) de amido de milho

Montagem do pavê
Misture o leite com o chocolate em pó e umedeça os biscoitos. Forre com eles o fundo de
uma fôrma refratária ou 8 taças individuais.
Coloque o creme de gemas, espalhe os bombons picados, coloque o creme de chocolate e
cubra com o suspiro. Decore com raspas de
chocolate. Leve à geladeira por 3 horas antes
de servir.

Para o creme de chocolate
2 xícaras (chá) de leite
6 colheres (sopa) de açúcar
3 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 colher (sopa) de amido de milho

Dica: é possível substituir o bombom Sonho
de Valsa por 1 caixa de Bis picado.

Para a cobertura
3 claras
6 colheres (sopa) de açúcar
1 lata de creme de leite (gelado e sem soro)
Para o pavê
1 xícara (chá) de leite
3 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 pacote de biscoito champanhe
10 bombons Sonho de Valsa picados
Raspas de chocolate para decorar
Modo de preparo
Creme de gemas
Em uma panela, misture todos os ingredientes. Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar.
Reserve.
Creme de chocolate
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CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM
ZURIQUE
Stampfenbachstrasse 138
8006 Zürich-ZH
Fax: 044 206 90 21
www.consuladobrasil.ch

Revista Varal do Brasil
A revista Varal do Brasil é uma revista independente, realizada por Jacqueline Aisenman.
Todos os textos publicados no Varal do Brasil
receberam a aprovação dos autores, aos
quais agradecemos a participação.
Se você é o autor de uma das imagens que
encontramos na internet sem créditos, façanos saber para que divulguemos o seu talento!

Licença Creative Commons. Distribuição eletrônica e gratuita. Os textos aqui publicados
podem ser reproduzidos em quaisquer mídias,
desde que seja preservado o nome de seus
respectivos autores e não seja para utilização
com fins lucrativos.
Os textos aqui publicados são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.
A revista está disponível para download no
site www.varaldobrasil.com e no blog
www.varaldobrasil.blogspot.com
Contatos com o Varal?
varaldobrasil@gmail.com

A responsabilidade dos artigos assinados é exclusiva de seus autores e os
mesmos não refletem necessariamente
a opinião da revista Varal do Brasil.
Para participar da revista, envie um e-mail para a revista e enviaremos o formulário.
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VOLTAREMOS EM MARÇO!
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