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Nesta edição chegamos até você com um tema
bastante complexo, profundo e pleno de sutilezas. Há textos que provocarão o leitor, outros farão seu coração sentir tristeza. Outros ainda poderão gerar controvérsias. Há textos que farão o
leitor refletir e alguns o farão desejar esquecer.
Enquanto uns textos poderão tocar em dores
ocultas, outros proporcionarão certa identificação. Este, afinal, não é um tema simples de ser
tratado e em muitos casos leremos verdadeiros
desabafos, fortes, consistentes, pungentes e dolorosos.
Se há textos aqui publicados que são colheitas
da mais pura imaginação, há alguns que são resultado de lavra pessoal sobre realidades cruas.
Peço a cada um que leia com a mente livre de
preconceitos e com o coração aberto. Peço que
leia e busque a empatia em cada linha. Pense
que para quem escreveu, é bem possível que não
tenha sido fácil a exposição. Imagine que para
muitos, falar sobre a escuridão do ser exigiu força e coragem. Então, peço que não julgue, não
condene, apenas sinta!
Em nossa vida cotidiana, vivemos tempos nem
sempre fáceis, onde assistimos e/ou vivenciamos
situações que deflagram em nós os sentimentos
mais diversos, seja de profunda tristeza, revolta,
dor ou até mesmo uma raiva consequente. Cada
vez mais raros são os momentos vividos que nos
dão o prazer e a alegria de ver a vida e senti-la
com positivas energias. Basta tentar ouvir ou ver
um noticiário numa rádio, TV, num jornal ou na
internet e logo percebemos a imensa massa de
desgraças que assolam o mundo.
Basicamente, lutamos pela luz sob trevas profundas, buscando a paz e a igualdade que em muitos casos tornaram-se praticamente utópicas.
Andamos pela vida como Diógenes em Antenas
em busca do homem honesto, mas nem somente
isto: buscamos também, lanterna na mão, o que
finalmente nos mostrará o caminho do amor.
Grandes desastres ambientais têm acontecido
pelo planeta desfigurando e acabando com o cenário paradisíaco que já foi esta Terra que nos

recebe. Alguns, causados por intempéries cheias
de fúrias, retratam o descaso humano com a natureza e esta, por fim, revidando de forma poderosa. Mas as piores catástrofes ambientais são as
causadas diretamente pelo homem, aquelas que
destroem, assassinam e levam à perda da esperança coletiva e que não tem seus causadores sequer julgados e punidos. Lembremos sempre de
Mariana, em Minas Gerais, o retrato mais doloroso da destruição realizada pelas mãos humanas, onde a morte de um rio é hoje o emblema
do desprezo pela natureza, enquanto os causadores ficam impunes de seus atos.
Enfrentamos também em nossa sociedade
global, problemas sérios de idoneidade na representação popular para questões públicas,
quando, em escala mundial, vemos a sede incomensurável pelo poder tomar as rédeas e tornar-se suprema, acima de tudo e de todos e negando
quaisquer reinvindicações dos cidadãos comuns
que, por voto, ou sob ditaduras, dependendo do
país onde se encontrem, não têm respaldo para
suas demandas ou leis que os apoiem de fato. A
educação, que seria a grande luz capaz de guiar
cada indivíduo, está ainda longe de alcançar
seus objetivos, seja no chamado terceiro mundo, seja no primeiro mundo, já que mesmo neste
último, percebe-se uma crescente onda de conflitos gerados por tensões sociais que tocam desde os mais jovens. São poucos os governantes e
legisladores que hoje em dia ouvem os seus cidadãos, cumprindo a vontade dos mesmos. E nem
vamos entrar aqui no desmérito da corrupção e
da desonestidade começarem seus malfeitos já
no comportamento cotidiano do próprio indivíduo, até chegar a toda sociedade.
Guerras continuam a assolar o planeta destruindo territórios, cidades, países e colocando
abaixo sociedades estabelecidas. Ano após ano,
confrontos causados pela ganância e pela arbitrariedade, onde não cabe o ideal da igualdade e
fraternidade, devastam populações impiedosamente. Pessoas veem-se obrigadas a deixar suas
casas, seus pertences e suas origens, numa tentativa muitas vezes malsucedida de sobreviver
ao ódio dos que fazem a guerra.
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Atualmente, um dos problemas sociais mais sérios, é o dos refugiados de guerra, os quais, espalhados pelos quatro cantos do planeta, levam
com eles a perda não só de seus lares, mas o vazio de suas origens abandonadas. Encontram em
seus destinos, tristemente traçados pelos que
lutam pelo poder, barreiras estabelecidas e um
grande preconceito. Nas fronteiras, mais do que
uma separação territorial, um marco divisor de
culturas.
Outro lado da moeda, os países que têm recebido milhares e milhares de refugiados incessantemente, principalmente na Europa, atingiram um
patamar de saturação nunca antes visto na questão do acolhimento dos refugiados. Hoje, sentem
a dificuldade da inclusão dos mesmos, tendo em
vista o número impensável de migrantes que
cruzam diariamente as fronteiras e as diferenças
culturais que os acompanham. Questões sociais
e econômicas da Europa atual pedem reflexão.
E casos de violência entre cidadãos locais e cidadãos acolhidos chamam a atenção, sendo os
dramas tratados com bastante cautela, devido
ao desconforto que o assunto provoca em todos.
Problema consequente ou sua causa, combate
atual e significativo, o terrorismo vem crescendo
e alardeando a violência de uma maneira só vista
antes nos tempos em que a escuridão tomou a
velha Europa e a levou, numa sede de conquistas inveteradas, ao massacre de povos e à pilhagem de terras em nome da religião e do poder.
Hoje em dia, efeito inverso, alguns dos atacados
de outrora promovem consequentes investidas,
trazendo o terror ao ocidente. Ataques específicos, visando a liberdade vivida pela cultura ocidental, têm sido perpetrados em vários países,
aumentando o medo e gerando graves ondas de
preconceito.
Mas não pensemos que o terrorismo se limita a ações vindas do Oriente Médio através de
homens intolerantes e suas bombas. Vemos,
infelizmente no nosso cotidiano, violentas situações, às quais damos outros nomes, promovendo massacres de gente e ideias pelo mundo
e que sim, podem ser classificadas como terror.

São homens e mulheres de todas as idades que
assassinam sem dó os seus semelhantes. São milícias que sequestram, violentam e matam mulheres e crianças. São os deflagradores da miséria humana que, detendo adultos e crianças,
se aproveitam dos mesmos para exploração de
minérios, confecção em massa de produtos em
fábricas clandestinas, além das mais diversas
formas de trabalho escravo, desde a lavoura até
a indústria. São os que violam a infância descaradamente e que, unidos em seus silêncios, propagam estas agressões com naturalidade sob os
olhos incrédulos de uma sociedade passiva. São
profissionais da imprensa e da comunicação desertando da imparcialidade e fomentando discórdia e desinformação. São grupos que se unem
em torno do preconceito e, através dele, criam
covardes frentes de luta, estabelecendo um verdadeiro caos social. Crimes que acontecem todos os dias. Terrorismo por outros ângulos.
Quando nos voltamos para dentro de nós, percebemos que diariamente lidamos como uma profusão de emoções nem sempre positivas. Diante
das situações vividas social ou individualmente,
encaramos dores que são, inúmeras vezes, difíceis de suportar. Tememos pelo mundo e tememos por nós mesmos. Sofremos por nossos pares
e sofremos no mais íntimo de nós. Descobrimos
a fragilidade de um sistema social que subjuga
os mais fracos e descobrimos que nossas fraquezas, se percebidas, podem ser exploradas. Estamos vulneráveis diante do mal social e interior.
Alguns destes males são feridas que tentamos
curar com o bálsamo do tempo ou são dores
com as quais tentamos conviver pacificamente.
São agressões que sofremos durante a vida; problemas de aceitação e respeito; sonhos que vão
se desfazendo no caminho para a maturidade;
a dura perda de entes queridos que nos deixam
um vazio duramente suportado. São nossos silêncios e nossa falta de ação. Nossa prostração
diante da vida assim como nossos medos e arrependimentos. Todos estes males nos consomem.
Sofremos muito por conta de emoções fortes e
que nos alcançam gerando aflição: a dor de um
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filho, a tristeza de um amigo, a fragilidade de
uma mãe ou de um pai... Tudo nos afeta através
dos inevitáveis laços afetivos.
E de maneira forte e inesperada, causando incômodo e danos, nos chegam também atos e palavras ruins vindos de terceiros e que nos atingem
sem compaixão. Uns chamam a isto de inveja,
olho grande, etc... Outros, de energia negativa.
Além de tudo, acabamos por perceberber que
em nosso interior há também um lado escuro
que se revela em algumas ocasiões nas formas
mais inusitadas, deixando-nos perplexos com
a negatividade de certas emoções que surgem
em nossos pensamentos e coração. Agimos por
vezes impulsivamente e, nestes impulsos, mostramos um lado desconhecido que preferiríamos
não ter em nós. Nosso reflexo no espelho nem
sempre mostra o que gostaríamos de ver... E o
que vemos de nós nos deixa desconfortáveis,
confessando do nosso íntimo o inconfessável.
Este lado escuro do ser, o social e o do indivíduo,
tem sido falado, escrito, cantado e retratado através de várias formas de arte ao longo da história
humana. A literatura é riquíssima em temas que
expõem a escuridão que acompanha o homem e
o obscurantismo gerado por suas ações. Assim,
também as artes plásticas nos mostram, em toda
sua beleza, cenas que descrevem os atos, os medos, fúrias e pecados que o ser humano preferiria esquecer de ter escrito em sua história. Como
a literatura e nas artes plásticas, a música acompanhou o homem e descreve seu percurso.
No cinema são muitos os roteiros que exploram
esta parte escura do homem. Um exemplo bastante atual é o filme Guerra nas Estrelas, o qual
mostra na saga iniciada nos anos 70, o combate
entre as duas forças movendo o universo: “dark
side” ou lado escuro, simbolizado por Darth Vader e outros vilões famosos; e o lado da “força”, a
parte do bem, retratada através do guerreiro jedi
Luke Skywalker e outros heróis mais recentes.
A arte, em cada época e no devido contexto social e cultural, documentou e retratou a história

e continua sua missão nos dias atuais. E mesmo
se hoje em dia o legítimo grito contra preconceitos históricos ou a exaustiva intolerância de certas religiões tentam suprimir ou adaptar livros
e obras de arte e a cultura em geral, é bom lembrar que não é negando o passado que nos liberaremos dele. Conservando a arte, a literatura, a
música... estudando tudo, aprenderemos mais e
mais. Todas são grandes ferramentas para compreensão dos fatos históricos.
Depois de tanto dito, seríamos também bastante simplistas se separássemos tudo somente em
bom ou mau, bem ou mal, claro ou escuro. Na
verdade, as coisas nem sempre são evidentes e
se fixar nos extremos como referência, nos distancia da realidade. Uma realidade que é feita de
linhas tênues e intrincados laços.
As hostilidades físicas ou psicológicas, o racismo, o extremismo de opiniões ou de ações, o
fundamentalismo político ou religioso, os abusos, os crimes, a raiva, o ódio, a inveja, a sede
pelo poder, a cupidez, o egoísmo.... Tudo não é
simplesmente claro ou escuro. Tudo não pode
ser definido e apontado de maneira generalizada, fazendo amálgamas ou fazendo deduções do
que necessitaria de muita análise para boa compreensão. Não é apenas a opinião de um ou de
outro que leva à verdade, mas a vivência de toda
a sociedade. A imperfeição é a característica que
nos une e sem discernimento e tolerância, não
há como conviver em harmonia.
E mesmo sabendo que a própria luz gera sombra, nunca devemos desistir de buscá-la e nela
tentar viver. A luz é essencial para o caminho de
cada ser humano, seja seu caminho interior ou o
que o une aos seus semelhantes.
Muito obrigada pela leitura, por ter enviado seu
texto, por fazer parte dos amigos do Varal!
Até a próxima!
Jacqueline Aisenman
Editora-Chefe
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DESENCONTROS
Por Diulinda Garcia
Finalmente chegou a sexta-feira tão sonhada por
Lia e pelas crianças. Subir a serra em busca de
um clima mais ameno, do contato direto com a
natureza, das caminhadas na trilha ao som do
canto das cigarras e do murmúrio das águas do
riacho, além dos passeios a cavalo e dos banhos
de cascata, tudo isso planejado por ela, na intenção de passar um fim de semana com o marido
e os filhos, longe da rotina diária e do estresse
massacrante que tanta erosão já havia causado
ao seu convívio familiar.
Na subida o carro parecia um monstro rugindo,
rasgando os galhos das árvores que balançavam
ao vento das primeiras horas da noite que caia
clara sob um céu bordado de cintilantes estrelas,
iluminado por uma lua redonda e nua. As luzes
dos faróis agrediam a natureza adormecida, vencendo as curvas enquanto nos aproximávamos
mais e mais do alto da serra.
Esfriava, o ar era delgado como um véu transparente e o céu um mar azul-turquesa. Lia puxou o
agasalho sobre os ombros. As crianças dormiam,
talvez sentissem frio. Olhou para o marido na
intenção de pedir que fechasse a janela, mas
desistiu ao ver o perfil duro e distante de Fred
iluminado pelo cigarro, com olhos atentos na estrada...Depois de tantos anos, tantas trocas, tantas dificuldades vencidas juntos, sentia-se agora
ao lado de um estranho, embora ainda o amasse
muito.

As primeiras casas da cidadezinha adormecida,
começavam a aparecer, o carro diminuiu a velocidade e as crianças resmungaram sonolentas:
-Chegamos papai?
Por quanto tempo teriam aquele pai? Pensou
desolada. A tentativa de resgatar o tempo perdido, passando um fim de semana juntos, partira dela, Lia. Quem sabe, tudo não voltasse a ser
como antes?
A falta de atenção e de companheirismo do marido, a faziam se considerar infeliz e injustiçada
pela vida, por ele e por Deus, se é que Deus existia... Havia um imenso abismo entre eles, formado ao longo dos anos repletos de desencontros.
Achava que Fred nunca a amou de verdade.
O final de semana tão esperado foi um desastre. Entre brigas e gritos de crianças, a irritação
tomou conta dos dois que acabaram brigando
mais uma vez. Ele a culpava pela falta de pulso,
enquanto ela o acusava de pai ausente.
A situação foi ficando cada vez mais difícil. Seus
diálogos resumiam-se em ofensas mútuas. Ela
só dizia aquilo que não queria dizer e o que de
fato, não sentia, mas prosseguiam magoando-se
mutuamente.... Continuavam juntos, sem coragem de tomar uma decisão. Seguiram vivendo mecanicamente, aparentemente bem, como
tantos outros casais, cada um representando seu
papel em sociedade.

As curvas sucediam-se rapidamente, Fred as seguia com maestria, num ritmo que se assemelhava ao de uma dança, onde o seu corpo parecia
integrar-se ao carro, como se dele fizesse parte,
observou Lia.
Nessa solidão acompanhada, seus pensamentos
voavam longe, num passado distante, repleto
de desejos frustrados. Uma enorme pena de si
mesma a invadiu, como uma vontade estranha
de parar no tempo, de desistir. De que? Talvez
de si mesma. Refletiu...
www.varaldobrasil.com
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ALMA LIBERTA
Por Carolina Ramos
                

Ser livre é poder falar
                                    e seguir livre depois...

A paisagem é rude! E triste e pobre é o mundo
onde o sonho fenece à míngua de lugar!
Onde a Fé e a Esperança habitam caos profundo,
onde o Amor estertora, exangue a agonizar!
Olho o ventre da terra, ubérrimo, fecundo,
a pedir que a semente o venha despertar.
E vejo a fome rir... levando ao colo imundo
as vidas que roubou da indigência ou de um lar!
Clamo! Fechem-me a boca e hei de gritar! Que importa,
seja selado o vão de minha humilde porta,
ninguém há de abafar meu grito, meu lamento!
Clamo! Quebro o silêncio... o vil silêncio imposto!
- De que serve o mutismo a mascarar meu rosto,
se tenho a alma liberta e livre o pensamento!?
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DESAJUSTADO
Por Perla de Castro
O sujeito andava cansado
As multidões o maltratavam
Olhares tortos, a todo tempo
E baixinho eles cochichavam
Sobre aquele maldito bêbado
O sórdido cruzou a Rua Voluntários da Pátria
Seu patrão logo cedo o despejou
Cabeça baixa e cheia de delírios
Chegou em casa, e a raiva lançou
Voltou para rua, esta lhe era melhor
As luzes dos postes traziam conforto
Mas faltava algo, um copo de mágoa
Fora ao bar; reviveu sua alma de morto
E acalmou-se na dor do seu agressor
Planejou o fim do carrasco
Sem pesar o executou
O corpo espatifado, estatelado
Finalmente o acalmou
Libertaram-no de seu casco
Agora não há demissão
Só a disparidade severa
Sarau na carente ruela
Não há mais obsessão
Em paz, vagou de cabeça erguida
As pessoas, agora tornaram belas
Via a diferença, riqueza e miséria
Como a transitividade que aquelas
Esperam ter nessa facciosa vida
www.varaldobrasil.com
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Tachismo
Por Felipe Cattapan
Algum autor
algum dia
em algum livro escreveu
que para se escrever poesia
basta cortar os pulsos sem agonia
e ver o sangue verter sem pudor
				meu sangue vertido
					correndo, escorreu
			recorrendo, discorreu
				convertido no vértice
					desta folha de papel:
						não vi poema, não virei poeta
		
só vejo aqui este borrão sem meta
Algum leitor
algum dia
talvez trace com fantasia
o esboço de um sentido
para o impulso irrefletido
deste meu nada desmanchado
Entretido
		
omito a minha dor borrada
revendo meu borrão sem estética
		
evitando rever a cor
do maior dos borrões sem métrica:
						este branco latente no papel
						permanente na sua ausência de ética;
						inerente às cores de qualquer pincel
						e onipresente em sua abstrata geometria;
						indiferente à nossa mancha assimétrica
						e ao nada de qualquer poesia.

www.varaldobrasil.com
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¿QUIÉN?

Por Yanni Mara Tugores Tajada
¿Quién?
Me robó la risa
me tiró al vacío
me robó los versos
me ocultó la luna
dime si lo sabes…
i¿Quién?
Excavó mi tumba
enterró mi lápiz
me quitó el cuaderno
secuestró mi musa
dime si lo sabes…
¿Quién?
¿No comprendes?
¡Yo ya estuve aquí!

¿Quién?
Apagó el lucero
mutiló la rosa
silenció al jilguero
desnudó la tarde
dime si lo sabes…
¿Quién?
¿Quién?
Acalló los grillos
espinó peldaños
deshojó las flores
embarcó los sueños
dime si lo sabes…
¿Quién?
www.varaldobrasil.com

Vi el llanto del manantial
el ocaso del jardín
el lamento del Jacinto.
Ya amanecí en el silencio
embargada de nostalgias
apartada de la luz.
¿Quién?
Se robó mi vida
sepultó mis letras
me arrancó el coraje
me dejó sin rumbo
dime si lo sabes…
¿Quién?
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Um dos sentidos mais importantes que possuímos é a visão, com ela enxergamos o mundo,
podemos nos orientar com rapidez, captar os
acontecimentos, enfim, tornar nossas vidas mais
fácil...Enxergamos com os olhos, com a alma,
com o coração e muitas vezes nos cegamos (ou
somos cegados), perante a realidade. Mas imaginem o que aconteceria se um dia, de repente
e sem nenhuma explicação, as pessoas fossem
acometidas de uma cegueira branca, luminosa,
opressiva...
Será que a sociedade que conhecemos resistiria?
E seríamos capazes de nos adaptar a essa nova e
assustadora condição? E o resto da humanidade,
como reagiria? A resposta está (de forma avassaladora) no extraordinário filme que trago hoje:
“Ensaio Sobre a Cegueira”.
Baseado fielmente no livro homônimo do grande
escritor “José Saramago” (único autor da Língua
Portuguesa a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1998), que por anos vetou qualquer
tentativa de adaptação desta obra, alegando que
“O cinema destrói a imaginação” e dirigido por
Fernando Meireles, “Ensaio Sobre a Cegueira”
contém uma narrativa única, tensa, angustiante,
chocante, mas, ao mesmo tempo, lírica, emocional e tocante; com uma fotografia maravilhosa,
criada para transformar o expectador em um
dos personagens, é impossível não sentir-se parte da trama, onde o “melhor” e o “pior” do ser
humano aflora.
Com roteiro adaptado por Don McKellar
(que também atua como o Ladrão), e um elenco de primeira que conta com Julliane Moore,
Mark Ruffalo, Alice Braga, Danny Glover e Gael
Garcia Bernal ( tanto os atores principais quanto
os figurantes tiveram que passar pela experiênwww.varaldobrasil.com
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cia de ficar presos e tentar sobreviver num local
desconhecido com os olhos vendados, muitos
desistiram).
O filme, rodado em Toronto, no Canadá, em São
Paulo e Osasco no Brasil e em Montevidéu no
Uruguai, narra a singular história de uma cidade
sem nome atingida por uma terrível epidemia:
a cegueira branca; os primeiros doentes são recolhidos e deixados em quarentena forçada e
conforme a epidemia se alastra sem controle a
sociedade desmorona; em nenhum momento
se fala em desvendar a causa ou procurar uma
cura para a doença, não vemos especulações, governantes, cientistas, doutores, nada, somente o
caos que se instala na humanidade.

A sociedade como conhecemos deixa de existir,
perdendo tudo aquilo que considera civilizado,
mostra como o egoísmo, a falta de solidariedade, o comodismo, a facilidade com que deixamos
aflorar nossos piores instintos em momentos de
crise derruba os frágeis pilares que sustentam a
“ordem” das coisas.

Com mais de duas horas de duração “Ensaio Sobre a Cegueira” é um filme difícil de assistir para
algumas pessoas, cheio de simbolismos, humor
negro e violência, mas que te fará refletir sobre a
fragilidade, a solidariedade, a hipocrisia e a importância de valorizar mais as pequenas coisas
da vida, um filme que te “abrirá os olhos”, uma
experiência inesquecível que todos precisam ter,
assistam e comprovem!!
Nos “vemos” na próxima, obrigada!!

Mas um grupo de internos em quarentena, abandonados pelo Estado e entregues a própria sorte,
lutam para sobreviver, tentando reencontrar sua
humanidade em um meio dominado pela barbárie e a degradação máxima dos que já foram “cidadãos comuns”; esses personagens sem nome,
conhecidos pelo que são ou fazem, se igualam na
tragédia; fisicamente cegos, mas iluminados por
uma nova percepção, vão tentar manter a todo o
custo, o mínimo de dignidade e sanidade.
Uma única pessoa não perde a visão, a “Mulher
do Médico” (Julianne Moore), que tenta de tudo
para ajudar o marido e as pessoas a sua volta, o
horror que ela presencia prova que o antigo ditado “Em terra de cego quem tem um olho é rei”
é o maior equívoco já dito.

Para contato e/ou sugestões:
anarosenrot@yahoo.com.br

https://www.facebook.com/cultissimoanarosenrot

www.varaldobrasil.com
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ENSAIO SOBRE A
CEGUEIRA
(Blindness – 2008 –
Brasil, Canadá, Japão).
Dirigido por Fernando Meireles, conta a história
de uma cidade cinza e sem nome atingida por
uma inédita e inexplicável epidemia de cegueira.
Chamada de “cegueira branca”, já que as pessoas atingidas passam a ver apenas uma superfície leitosa, a doença surge inicialmente em um
homem no trânsito e, pouco a pouco, se espalha
pelo país.
À medida que os afetados são colocados em quarentena e os serviços oferecidos pelo Estado começam a falhar as pessoas passam a lutar por
suas necessidades básicas, expondo seus instintos primários. Nesta situação a única pessoa que
ainda consegue enxergar é a mulher de um médico (Julianne Moore), que se junta a um grupo de internos para tentar encontrar a humanidade perdida. Classificação: 16 anos. Duração:
1h58min.
www.varaldobrasil.com
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ENTRE A LUZ E
A SOMBRA
por Elizabeth A. C.
Mendonça Fontes
Entre a luz e a sombra está a noite. Os silêncios.
Grilos debaixo das folhas aguadas de chuva e
ventos.
Entre luz e sombra estão as sobras da alma. A
solidão dos anos.
Estão os gritos nas rugas da face de palavras
adormecidas.
Estão os olhos cansados e as mãos trêmulas.
Entre a luz e a sombra está um velho, de alma
tão antiga e de cansaço tão continuado.
Estão as letras embaçadas do livro usado, lido,
relido e empoeirado de tempo e de longínquas
memórias.
Está uma cadeira rota e uma mesa sem graça.
Um papel em branco e um vidro de tinta seca.
“Vidas secas”.
Entre a luz e a sombra está a vida em preto e
branco. E uma esperança torpe e fria. Um silêncio de noite carregado de penumbras e consciência, de remorsos e temores. De passado.
Entre a luz e a sombra estão os anos todos lanhados de lembranças em carne viva.
Ausências.
Sós, a mesa e a cadeira mudas. Testemunhas da
historia e tempo. Dos contos escritos loucos de
febre e vazio.
Madeiro é amparo das mãos tremulas e do corpo

cansado. Entregue. Onde debruçados estão os
sonhos e os óculos rotos. Onde dormem lágrimas e desafetos em cinza.
Onde não repousa comida, nem pão, nem água,
nem historias, nem amores.
Entre a luz e a sombra estão os desejos mais secretos de um amor não amado que passou estrela cadente e morreu em “suspiros poéticos e
saudades”.
Entre a luz e a sombra estão os sons dos violinos plangentes de um rádio apagado, ressoando como ecos e dor no pensamento e nas flores
amarelecidas, descuidadas de outono numa gaveta.
Poeira e esquecimento, um castigo contínuo.
As flores não falam e possuem o tempo. O livro,
esta absurda e absoluta companhia, também é
mudo, e cala consigo os suspiros dessa alma entregue.
Nada mais cintila. Nada mais reluz. Nada mais
é encanto e poesia. Nem sorriso.
Nada mais vale. Nem as velas, nem a luz, nem
as sombras.
Quiçá a morte lenta valha.
Tudo é amorfo, insípido, insosso, intacto, tênue, ínfimo.
Entre a luz e a sombra, só essa morte de estar
vivo é infinita.
Porque longos demais são esses anos.
Estes “cem anos de solidão”.

(Inspirado em Gabriel García Marques - “Cien
años de soledad”)
Imagem by Elizabeth A.C. Mendonça Fontes

www.varaldobrasil.com
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SADISMO
MODERNO
Por Urda Alice Klueger

Eu tinha um vizinhozinho, de uns quatro ou cinco anos, que era um torturador de cachorros.
Ganhava um cachorro atrás do outro, tenros cachorrinhos que eram entregues ao seu algoz sem
nenhuma piedade.
Nunca duravam muito: o menininho achava um
jeito ou outro de acabar com a vida deles o quanto antes, dotado de finos requintes de crueldade.
Teve ele um cachorrão, bicho do seu tamanho,
mais difícil de matar, mas não de torturar. Como
não conseguia acabar com o animal, dedicava-se
ele a torturas refinadas, como a de afundar os
olhos do cachorrão com seus dedinhos que pareciam tão inocentes!
Nunca ouvi dos pais dele nenhuma bronca, nenhuma censura ao seu procedimento. Eu perdi
o contacto com esse meninozinho. Hoje ele deve
estar um homem feito, e talvez seja um ser humano normal, mas talvez ande por aí procurando a oportunidade de queimar um índio. Se o fizer, os pais levarão o maior susto - como se o seu
menininho pode fazer uma coisa dessas?

Eles já não devem mais se lembrar
dos cachorros da infância dele, e da
impunidade em que viveu.
Vivemos, aqui em Santa Catarina, de mãos dadas com a mais abjeta das escolas de violência,
essa violência tão a gosto do homem moderno,
essa violência gratuita contra os indefesos. Falo
da Farra do Boi, essa institucionalização do sadismo que é confundida com cultura. Dizem alguns antropólogos que ela deve ser mantida por
ser um costume - ora, costume tivemos muitos
que não foram aprovados.
Se devêssemos manter todos os costumes, então
seria tempo de voltarmos a importar africanos
para serem nossos escravos. Foi costume fazer
isso; por que não voltarmos a fazê-lo? Para os

antigos romanos, era costume jogar-se cristãos
para serem comidos por leões. Por que não continuamos a fazer isso?
Eu já assisti à Farra do Boi, e vi muito bem como
e que as coisas funcionam. Homens bêbados,
mulheres, crianças, bebês nos colos, velhos e velhas se comprazem juntos em torturar o animal
até a morte, soltando todas as asas da imaginação para descobrir alguma novidade no seu ritual de sadismo.

(Há umas poucas localidades que
melhoraram a Farra, onde ela já
não é tão cruel, mas são apenas
algumas).
Daí fico pensando: como é que uma criança se
cria vendo o espetáculo da tortura de um animal indefeso passa a ver o mundo? O que pensa
essa criança que tem como escola a crueldade?
A princípio, fazem elas o que a imprensa já noticiou: Farra-do-Gato, Farra-do-Cachorro, Farra-da-Cabra, animais mais adequados ao seu tamanho. Exercitam a crueldade despertada pela
crueldade dos adultos: tem-na como exemplo.
Imagino como ficarão as suas cabeças depois de
adultas: se se pode fazer com o boi, por que não
fazer com gente? Queimar índios pode ser um
passatempo tão interessante quanto qualquer
outro.
Os garotos de Brasília não tiveram a escola da
Farra do Boi, e fizeram o que fizeram. Tiveram
o azar de queimarem um índio - eles só queriam
queimar um mendigo, não haveria problemas parece que já queimaram outros por lá, e sequer
ficamos sabendo. Mendigos são queimados à
média de um por mês em São Paulo, e ninguém
noticia. Pobre pode ser queimado por rico - boi
pode ser torturado por farrista. Quem for indefeso que se cuide!
O que farão os garotos do litoral de Santa Catarina quando encontrarem índios para serem
queimados? Eles têm uma escola muito mais especializada: cresceram no cangote dos pais, correndo atrás de um boi indefeso, vendo os pais
quebrarem os chifres do boi, arrancarem o rabo
do boi, furarem os olhos do boi, quebrarem as
pernas do boi, e por aí afora. A crueldade, para
eles, é coisa de rotina, nada tem de nova.

www.varaldobrasil.com
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Imagino que os garotos das comunidades de
farristas do litoral de Santa Catarina são capazes de botar os garotos de Brasília no chinelo. E
que nosso Estado, por enquanto, que ainda tem
poucos mendigos, e os índios não se reúnem,
aqui, para homenagens e negociações. Coitados
deles, se aparecerem! Temos excelente material
humano, no nosso Estado, especializado em tortura. Não há muita distância entre torturar um
animal e torturar um homem. A deformação de
alma está muito próxima - é tudo questão de começar. E as nossas autoridades não estão nem
aí!
Blumenau, 23 de abril de 1997.

po pequeno formado no Facebook, iniciou e deu
continuidade a trabalhos, exercícios, oficinas, ou
como melhor quisermos chamar nossas divagações literárias.

Somos pessoas diferentes em
muitos sentidos, da idade à
cultura, dos pensamentos aos
estilos de escrita. E justamente
foram essas diferenças que mais
somaram a cada exercício que nos
propusemos a fazer.
Falamos de temas atuais e de temas bastante intimistas. Em todos eles, há um toque especial,
um tempero único: o amor pela literatura.
Fizemos prosa e verso (muito mais versos). Com
capa linda feita por Neyde Bohon.
Tivemos as mãos de fadas (e magos!) de vários
membros que organizaram cada um dos exercícios. Agradeço, aqui, a todos os autores e também escritores que, voluntariamente, organizaram os textos para que estes finalizassem numa
coletânea.
Publicamos, primeiramente, uma revista especial do Varal do Brasil. Ela contou com vários
dos nossos trabalhos e foi distribuída digitalmente por e-mail, blogs, sites e redes sociais. De
lá, saltamos para as páginas deste livro.

VOANDO EM BANDO:
O livro do Grupo Literário
Varal do Brasil
Uma vez, eu disse, num lançamento de uma antologia, sobre escrever em grupo: É muito bom
voar, mas o melhor mesmo é voar em bando! A
frase ficou solta por aí, simbolizando a alegria de
escrever entre amigos.
E é exatamente o que trazemos neste livro: um
voo em bando de muitos pássaros que, num gru-

Não espere muito. Espere tudo.
Porque aqui você vai encontrar
tudo: todo o amor, toda a emoção,
toda a força de um grupo unido
em torno da literatura e que, mais
ainda, aprendeu a conviver com
amizade e união.
Agradecemos a você, que nos acompanha e convidamos a, quem sabe, juntar-se a nós no Grupo
Literário Varal do Brasil no Facebook.
Seja bem-vindo à nossa casa!
Veja as autoras do livro aqui:
http://varaldobrasil.ch/varal-antologico/voando-em-bando/

www.varaldobrasil.com
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CIÚMES

perdem este complemento, serão infelizes, daí
esse medo constante de perder o outro para alguém mais jovem, mais atraente, rico, bonito,
inteligente, charmoso. Para alguém capenga
emocional haverá muitos outros “mais” a lhe
causar temor.

Independente de idade dos envolvidos, o ciúme
é um sentimento que está presente em inúmeras
ocasiões. È bom, é mau? Creio que o determinante desta avaliação será aquilo que ele possa
produzir de bom ou danoso para as pessoas e
para as relações.

Por isso muitos resultados trágicos, muitas horas perdidas, muitas noites insones, por fantasmas criados em mentes incoerentes, ou em pessoas que não conseguem se sentir como pessoas
completas. Quem está bem consigo mesmo, pleno, terá muito mais a oferecer do que cobrar,
logo menos motivos para que esse sentimento
se propague ou se intensifique.

							
Por Isabel C. S. Vargas

Fazendo uma retrospectiva daquilo que já observamos ao longo de nossa existência, sem medo
de errar, podemos dizer que existe ciúme do
bebê com relação à mãe, do pai em relação ao
bebê que lhe rouba a atenção da esposa, de uma
criança com relação ao irmão que lhe impede de
ser o centro das atenções. Mais tarde, ciúme do
colega que se destaca na escola, da namorada, e
inúmeros outros casos corriqueiros.

Nesse posicionamento dá para perceber também falta de maturidade psicológica.
Os resultados serão tanto mais danosos, quanto mais o indivíduo o alimentar ao invés de se
amar mais e confiar em si e no outro.
Mais amor e confiança geram menos ciúme.

Mas porque este sentimento é despertado nas
pessoas? Por amor? Terá relação com a inveja?
Poderá ter, mas nem sempre é o caso.
Creio que o ciúme está relacionado à posse. Sim
posse, pois não é raro encontrarmos pessoas que
tratam os outros seres como objeto de sua propriedade e, portanto sobre o qual exercem certo
domínio. Isto os faz sentirem-se poderosos. Alimenta o ego. E se é seu objeto, acha-se no direito de determinar tudo com relação ao mesmo.
Quando isso não acontece, em nome do ciúme
são capazes de atitudes nada honrosas. O ciúme
poda, cerceia, traz aborrecimentos, mágoas, cria
fantasmas em uma relação que poderia ser saudável e feliz.
O ciúme está relacionado também à falta de autoestima ou a uma baixa autoestima, ou seja,
o indivíduo se acha tão insignificante, tão sem
atrativos, incapaz de manter uma pessoa consigo por aquilo que ele é ou apresenta para o outro,
que se deixa tomar pelo medo de perder alguém.
Projeta no outro sua insegurança.
É comum as pessoas colocarem sua felicidade
no outro. Procuram alguém que lhe complete,
ou seja, não se sentem completos. Estão sempre
dependentes do outro para serem felizes. Ora, se
www.varaldobrasil.com
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PRESENTE
CRÔNICO

presente, reconhecendo apenas essa dimensão
de temporalidade restrita, acredita vencer o futuro, anulando a possibilidade de sofrer outra
vez a mesma dor.

Por Guacira Maciel
Na verdade, mesmo se comportando como um
sultão, era como se sentia, ele, como nenhum homem, tem poder de vida e de morte real, mas o
tem de forma subjetiva, pois após esse frustrado
casamento em que se considerou traído – o que
merece uma análise mais criteriosa – criou um
delírio ao exigir da vida uma relação homem/
mulher absolutamente perfeita. O seu não desejo de viver plenamente uma relação constitui-se
sua forma de morrer e de matar.
E, embora não tenha conseguido morrer fisicamente, simbolicamente matou a mãe, aquele
útero que ainda o aprisiona, e a ex-mulher, pois
ambas o traíram nas mulheres com quem se relacionara apenas no tempo presente; um presente crônico em que sempre experimenta um
amor fugaz, sem futuro (dimensão onde poderia
ser outra vez traído), ou seja, estando sempre no

Entretanto, eu, como aquela outra, venci o meu
sultão e venci o tempo. Eu o encantei, e enquanto estivemos juntos um forte sentimento
nos uniu no presente que vivemos e, embora
também temesse viver um futuro comigo, esse
presente esteve, sim, no futuro, ou aquele irrealizável futuro foi vivido no presente...
Sei que até hoje não buscou apenas o presente
em mais ninguém, ou seja, eu criei um tempo
novo; eu venci aquele futuro onde costumavam
morrer suas relações. Há poucos dias me telefonou e disse: você é diferente; continuo apaixonado por sua sensibilidade; será sempre a
mulher da minha vida, aquela que ainda me faz
vibrar e traz ao meu coração a saudade de amanhecer abraçado a alguém”.

www.varaldobrasil.com
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DESASSOMBRO
Por Jacqueline Aisenman
A linha tênue que faz do escuro
o conforto ou o medo.
Ela se desenha e nos deixa livres
para ver monstros ou anjos.
Há escolhas entre partir e sonhar
e entre o despertar e o ruir.
Há pessoas vivendo em sonho profundo
e caminhando sonâmbulas pelas ruas...
Outras estão nuas e perfazem seus caminhos
sem muito questionar o mundo.
Pensamentos viajam, dão voltas na escuridão
e trazem do vazio inexistente
as respostas muitas vezes baldadas
pelo consciente amanhecido...
Se foram anjos ou monstros
que nos visitaram na escuridão...
Se foi somente o vazio que era a escuridez..
Olhos fechados, ouvidos amando a surdez
o que viu e ouviu nosso coração?
Anjos de bondade a zelar por nós?
Anjos de maldade a só rir de nós?
Noite, a noite está dentro de nós.
A luz, a luz está dentro de nós.
Apagar ou iluminar é apenas
um estado de coisas
um momento de ser anjo ou monstro
enquanto ainda houver o dia ou
tiver chegado a noite.
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À DERIVA
Por Suely Traver
Estou à deriva em um barco
no mar onde dormem os sonhos
e quero que você me leve
porque eu preciso voar.
Seja minha metade, meu avesso
brilho que me cega e me revela,
última chance,
e eu mostrarei aos seus braços o meu abandono.
Apesar da tempestade
eu deveria apenas te seguir,
mas ouço o vento que sopra através da saudade
e me sinto paralisar
à beira de algo muito profundo.
No escuro dessa noite infinita
grito por dentro
mas não consigo ser ouvida.
Na torre onde o amor abre os braços
te entrego tudo o que tenho
até não existir mais eu.
www.varaldobrasil.com
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DESPEÇO-ME
AQUI...
Por Rosangela Calza
é tarde,
é frio...
Onde está o fino véu
que cobre o dia
escondendo o azul do céu?
Hoje o dia anoiteceu
diferente de como sempre aconteceu...
A noite não chegou lentamente
com seu suave e escuro manto
transformando vagarosamente com sua mão
a claridade em escuridão...
Não, chegou como chega a morte,
num supetão... chegou forte
como o estrondo de um trovão.
Chegou fria, insensível,
num estado de abatimento e depressão.
Hoje a noite anoiteceu diferente...
impassível, impiedosa, indiferente...
nem se importou de parar meu coração.
Despeço-me aqui...
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UM DIA
QUALQUER
Por Rosalinda Pessoa Mildner
Ao abrir a janela
vi que a pressão era profunda
o povo na rua;
gritavam,
cantavam,
ansiavam,
clamavam,
justiça!

Não, não era uma ditadura
ou será que era?
Não, não era uma democracia
ou será que era?
Não, não consigo pensar em que país estamos
Finalmente acordaram?
Ou apenas ligaram suas antenas,
num canal de TV.
Pasmem meu estado psíquico!
Tomei uma caipirinha
e sai para rua
Quem sabe vejo os rostos das pessoas
estampadas em minha ótica visionária
uma realidade momentânea...
E sinto que o sonho acabou!
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HISTÓRIAS
PARA NÃO
DORMIR
Por Rita de Cassia
Santana dos Santos

Ele tinha uma vida doce e inimiga
onde o amor era um psicopata,
a esperança era esquizofrênica.
A família vivia no facebook,
tinha um “lar” que não refugiava!
A vida real não se encaixava.
Ele morreu infeliz para sempre...
www.varaldobrasil.com
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São os ninguém que vagam na escuridão sobrenatural de uma lua escondida entre viadutos,
prédios e fumaça de poluição. Andam em bandos estranhos, gemem, e fogem a cada barulho
suspeito.
Um Opala 72, esculhambado, passa por mim estrebuchando nas calotas sem pneus. À sua passagem espirais de poeira levantam-se sugando
em seu epicentro a sujeira que rola no ar, e que
some como o Opala, na bruma da noite.

Os bandos desintegram-se e por
momentos restam as ruas vazias.
Não sou assaltado, nem ameaçado.
Agora aqui é o meu lugar, sou um
dos andarilhos da noite escura.

UMA NOITE
COM
MARILYN
MONROE
Por Nilza amaral Souza

Caminho pelas ruas nevoentas e escuras de minha cidade contemplando cenas que somente os
notívagos e os boêmios têm o privilégio ou a infelicidade de presenciar.

Vultos esgueiram-se pelos vãos
das ruas esburacadas procurando
refúgio para o desespero incontido
de todas as noites.
Minha gente destruída pela loucura e pela fome
desfila na parada macabra: passam anjos loiros
de caras sujas com olhos brilhando nas olheiras
fundas - faces que se mascaram e que de repente
tiram as máscaras e transformam-se em atores
da peça de horror encenada no palco da desilusão.

Quando temos tais crises tento renegar meu lado
gente e perambulo dentro do pesadelo das drogas, dos labirintos vazios dos corredores pichados e soturnos do metrô, cumprimento o mendigo que restou bêbado, dou-lhe um cigarro e de
tanto complexo de culpa, doo-lhe meu casaco de
couro.
Continuo o percurso do nada para o lugar nenhum, subo a escada do metrô da Praça da República e chego na Consolação. Dirijo-me a um
banheiro público para vomitar o que quero esquecer. O meu analista, que tenho dinheiro para
pagar, diz que metade da população de uma cidade grande morre de fome e a outra metade de
complexo de culpa.
Subo a avenida na noite insólita a que me proponho. Passo por bares com nomes estrangeiros,
entro no Melodie. Um pianista, vítima da noite
como eu, tenta tocar “It had to be you”, peço um
fernete, afinal é noite de expurgação. A garota de
minissaia e corpete apertado aproxima-se com
o sorriso automático e as mãos cheirando a perfume barato. A escuridão a transforma em atriz,
o cabelo brilha à luz opaca, a boca carnuda de
batom vermelho fala qualquer coisa.
Os dentes pequenos, duas fileiras de pivôs pagos
pelo dono da espelunca, entreabrem-se no sorriso de cinquenta reais e permanecem ali durante
o nosso entrevero. Vamos ao seu quarto no subsolo do bar, travestis dão-lhe sorrisos de silicone
e cedem o lugar.
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Abraço a garota pela cintura magra, sinto os ossos salientes, dispo-me hipnotizado pelo brilho
do anúncio em neon que manda os reflexos coloridos até o submundo do sexo. Antes do abraço
final vislumbro o pôster amarelado pelo tempo
estampando a figura nua e linda,”uma vela ao
vento”, de Marilyn Monroe.

Os reflexos do neon mais a fumaça
do cigarro, o abajur lilás (por
que sempre há um abajur lilás?),
lembra-me outros abraços em
lugares tão recomendáveis como
esse.
A garota vira-se e oferece-se num “faço de tudo”,
e ao abraçá-la, estou abraçando todas as garotas
que abrem armários vazios em busca de feijão
e fantasia, que passam pelas prateleiras dos supermercados, saciando a vontade do chocolate
proibido e sendo surpreendidas pelo segurança, que depois de seviciá-las nos quartinhos dos
fundos, dão-lhe um tapa na bunda e um “some
daqui senão ponho você em cana”.
Então ela toma um banho frio em um chafariz
qualquer da praça, que será o seu batismo para a
entrada no exército de uniforme de minissaias e
meias pescador que ronda os turistas nas grandes metrópoles.
Levanto-me zonzo. Já é dia em meu relógio embora nesse poço fundo as horas morram, a vida
inexista.

A garota diz um tímido “não tenho
nada pra te oferecer”.
Deixo-lhe umas notas sobre o caixote-estante e
saio para a minha vida não sem antes dar uma
última olhada para a Marilyn tão gasta na parede suja.
Volto para minha casa, meu lar santificado onde
minha esposa me espera solicita depois de um
dia de trabalho árduo, como sempre com o jantar pronto e uma bela sobremesa.
Não se vive só de Marylins Monroes vida afora.

O QUE VOCÊ
ENCONTRA NO
SITE DO VARAL DO
BRASIL?
- Você encontra todas as informações sobre
como funciona o Varal e como participar da revista;
- Você encontra a seção de perguntas feitas com
mais frequência e lá estarão as respostas que
você espera!
- Você encontra fotos e vídeos de nosos eventos
e de eventos onde estivemos presentes;
- Você encontra nossas antologias impressas e
distribuídas;
- Você encontra todas as edições da revista para
baixar/ler;
- Você encontra tudo sobre nossas participações
no Salão do Livro de Genebra - Suíça;
- Você encontra crônicas de nossa editora na rubrica Reflexões Literárias;
No nosso site você encontra todas as informações para conhecer melhor nossas atividades e
assim poder participar também!
Em caso de dúvidas, não esqueça de ler a seção
de Perguntas Frequentes (FAQ).
Visite o site do Varal!
www.varaldobrasil.com
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TRISTEZA
Por Lenival nunes de
Andrade
Por aqui inicio meus versos
Na vida não tenho alegria
Quando o assunto é amor
Numa profunda utopia
Nunca tive sorte enfim
Dá saudade e até agonia
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AS FACETAS
DE MIM
Por Izabella Pavesi
Para viver foi preciso metamorfosear-me!
Foi preciso vestir e me despir... A roupa de
bailarina não me servia, nem de hippie, de
artista de circo também não, de modelo de
algum escultor famoso menos ainda, e muito menos das matronas gorduchas de antigamente. Não tive tempo de ficar suspirando ais.... Não me deram esse privilégio.
Falaram-me de liberdade, de livre-arbítrio. Mas, qual a dimensão dessa palavra:
liberdade? Quais os contornos do livre-arbítrio? O tamanho do espaço a tua volta,
onde podes pisar, depende de descobrires (e
permanecer distante) de onde estão os que
manipulam e governam a sociedade, os que
passam impunes e os que detém o poder.
Foi preciso reinventar-me a cada fase da
vida. Ensaiei e segui os códigos éticos do
mundo. Afinal, a sociedade te dá as rédeas do sucesso, e se não souberes pra quê
usá-las, ou seja, em torno de “quem” deves
fazê-las girar, elas te serão suprimidas na
calada da noite. Em síntese, saiba te virar
com o que tens ao teu alcance... seja forte!
E tive de sê-lo! Umas noites achei que meus
pés se encontravam justo na entrada da
porta dos loucos, e aí meu leitor, que duro
foi achar as saídas, as veredas da salvação!
Ah!... Os códigos éticos!... Nem sempre são
fáceis de assimilar. A vivência é o ensaio da
peça da tua vida e sem chances de voltar
pra consertar os estragos. Não fui presenteada com um ensaio antecipado. Portanto, foi preciso me recompor seguidamente,
e depois de tantos tombos, tantas desavenças, tantos incidentes, pouco a pouco, desfolhei-me e vesti-me de novas roupagens....
Descobri um certo glamour e desenvoltura
olhando a pose das grandes vencedoras, em
momentos que talvez fosse melhor fechar o

depósito de ilusões.
Bom, apareceram estranhezas... mas, se
o destino me reservou guinadas insuspeitadas e abismos a minha frente, esta mulher enigmática que me habita tomou-se de
coragem, construiu pontes, e enfrentou os
leões da selva de pedra. Fui buscar um estilo próprio, com desembaraço.... Sobraram,
claro, umas nervurinhas aqui e ali, e uns
deslizes... isso faz parte! Uma nova aparência surgiu nas solidões e silêncios do meu
ser, no descascar da matéria bruta que
guardava em seu ventre essa minha forma
magistral.
Como num caleidoscópio jorrando vida,
minhas facetas se integram. Uma é extrovertida, segura, elétrica; outra é contida,
insegura, fleumática; e outra ainda, é só
meio-termo: meio evasiva, meio moderna,
meio saudosa, meio triste e meio euforia.
Todas se movem com suavidade, entrelaçadas uma a outra, numa simbiose perfeita. Foi preciso perdoar, perdoar muito, e
esquecer as dores de outrora, as quedas,
as derrapadas morro abaixo. E preencher
os vazios com afetos, laços, amigos, e com
novos momentos de desafios, motivações,
sensações, pessoas... Vida!
Hoje carrego algumas certezas... guardadas
num cofre de cristal. Talvez tenham sobrado alguns amores, ou muitos... é possível!
Na dúvida, sempre sorrio. Melhor rir dos
meus desacertos. Sei que de nada adianta
medir forças com a sorte, pois ela vem pra
você ou não! Ela até, talvez, me aguarde –
persuasiva, ali na última curva do destino.
Quem sabe?!
Mas, por fim, nunca como hoje ultrapasso
o limiar da porta que se abre tão determinada e confiante, tão esperançosa e alegre,
tão desejosa de mais vida. A vida pulsa em
mim ardorosamente! Certa que valeu o investimento numa boa dose de gentilezas e
elegância. E no brilho contagioso das minhas retinas.
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ARTES DE SACI
por Ana Flores
Desde pequeno ganhara esse apelido. Tinha as duas pernas, não fumava cachimbo nem usava gorro
vermelho. Mas como escondia bem as coisas! Era só alguém sentir falta das meias, do cachorro ou do
tacho de goiabada, que já se sabia que era arte dele. Saci não afirmava nem negava, só fazia aquela
cara alegre-safada que dizia tudo. E de nada adiantava apressá-lo: cinco minutos ou um mês depois,
a coisa perdida aparecia. E tudo voltava ao normal, até outro sumiço.
Saci só não conseguiu devolver a Florinda, que ele escondeu no poço do terreno abandonado, quando a mãe dela a procurava pra lhe dar uma sova por ela ter ido pra rede com o Zecão, um dos peões
da fazenda. Logo depois, Saci foi acometido de um dos ataques que o pegavam de jeito, e nunca mais
se lembrou de onde havia escondido a amiga.
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AUSÊNCIA
Por Walnélia Corrêa
Pederneiras
Se “um copo vazio está cheio de ar”,
uma pessoa também pode estar...
Aqui, agora, é a trilha que alcança
a Arte de viver com Poesia e Arte
Mesmo repetido, tudo é diferente
porque o que conta é o momento,
tempo diluído em outros tempos
Calendário, relógio em rosários
onde a prece aprecia de forma peculiar...
O artista termina a obra e sai de cena
tal qual o poeta, músico, escritor ou pensador,
perpetua a ideia para ser concebida
além da forma, rima, tema ou cor,
prenúncios de imortalidade...
Alcança mensagem plena
concebida em detalhes, beleza, luz
ou seja como for, desde que predomine
“a habilidade humana de pôr em prática
uma ideia, pelo domínio da matéria”
que se estende no pensamento
e transforma em Conhecimento...
Sai de cena o homem para incorporar o todo
e pela Arte, fica pra sempre, mesmo ausente.
Afinal, existe fonte mais revigorante?
Inspiração, é presença revelada e eternizada...
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SETE SONETOS PARA
SETE PECADOS CAPITAIS
Por mário rezende

Imagem by Gabriel S. Delgado C.

A AVAREZA
O pecado sempre se opõe à virtude
Numa intricada trama inconsciente
Com habilidade a pessoa ilude
Agindo sempre de maneira diferente
Desordenado afã de ter e ter mais
Juntar incontrolavelmente para ser
E reter sem querer se desprender jamais
Como se para sempre pudesse viver
Quem comigo passa a vida a flertar
De pão-duro e de mesquinho é chamado
Pois nem consigo se atreve a gastar
Sofrendo a patologia do reter
Passará consumido por medos e culpas
Num poço de insegurança a viver

A GULA
Assim como uma mulher linda de morrer
E de corpo escultural, sou bem desejada
Bela e harmoniosa pra você querer
E nunca pensar em me abandonar por nada
O que seus olhos veem eu lhe faço querer
Muito mais do que necessita possuir
feito saco de vaidades você vai encher
E com voracidade mais vai consumir
Não admite que perdão você não merece
Para tudo que deseja, embora em excesso
E continua a obter o que apetece
Sou pecado capital,trabalho discreta
Transformado por impulso alheio à razão
Escravo do querer você será, na certa
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A INVEJA
Da história do homem eu faço parte
Desde o início da sua evolução
Em qualquer lugar sempre viverei com arte
Amiga do sofrimento e desilusão
Do ganho ou sucesso que qualquer outro obtém
Nem preciso que seja eu a desfrutar
Procuro reduzir sempre e com desdém
E minha mágoa eu consigo compensar
Meu trabalho, diz a crendice popular
É cobiçar, pôr olho gordo ou mal-olhado
Naquilo que o outro conseguiu conquistar
Eu sou o mal secreto, pecado capital
Muitos indivíduos comigo convivem
Mas poucos admitem. Isso é natural.

Imagem by Shutterstock

A IRA
Nascida de desgosto e desilusão
Permaneço no seu íntimo escondido
Posso causar sofrimento e aflição
Provocar a explosão do afeto contido
Eu sou o impulso que permite atacar
Paixão que incita agir contra alguém
Desejo descontrolado de se vingar
Ódio e raiva são forças que me mantém
Quem comigo vive muita intimidade
Deixa de controlar com rigor os impulsos
E sempre vai perder a racionalidade
Corrosiva e destrutiva emoção
Propulsora frequente de más decisões
Firo sujeito e objeto da ação

Imagem by rudall30 - Fotolia
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A LUXÚRIA

A SOBERBA

Vivo para satisfazer uma paixão
Com a impulsividade desenfreada
Para buscar a almejada satisfação
Que será, prazerosamente, conquistada

Se vive na certeza que é o máximo
Um símbolo de valor e importância
Nem admite se comparar ao próximo
Esbanja orgulho, altivez e arrogância

Procurando fugir do convencional
Desfruto do doce poder de dominar
Sou excêntrica, libertina e sensual
Pervertida é só como eu sei atuar

Se você não admite a humildade
Venera a sua própria existência
Sem se conscientizar da realidade
Pensa que é centro e circunferência

Desvirtuar o homem é o meu ofício
Paixão, amor, exacerbação de desejos
Sou a fuga do amor em compulsão, um vício

Por mim, mais alguns vícios virão
Pois o pecado que a você domina
É, também, hipocrisia e ambição

Pecado capital, falta de harmonia
Prazer que desordenadamente alucina
Sentimento intenso, mas pura fantasia

De inocente sempre passo ilusão
Porém, da pessoa que contamino
Sou ainda seu algoz e perdição

A PREGUIÇA
A primeira pedra poderá atirar
A pessoa que nunca comigo flertou
E deixou-se pelos meus encantos levar
Mesmo tendo consciência de quem sou
Com desânimo de se relacionar
De não ouvir o que os outros querem dizer
De sentir de pensar e de realizar
De deixar pra depois, não querer aprender
Lerdeza na vida, tédio de viver
Nunca será um herói ou um vencedor
Aquele que por mim se deixar convencer
Com lentidão no pensar e sem perceber
Sou pecado capital, lhe deixo assim
Não aproveita nem conquista, nunca vai ser
www.varaldobrasil.com
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O MARTÍRIO DA
VISITA
Por José Hilton Rosa
Ouvindo as estrelas
Sem saber se era dia
Pedindo sua casa
Sem saber onde mora
Como um bicho selvagem
Falando em gritos
Sem saber o que é
Sem nenhuma mensagem
Um louco falando
Para outro louco
Disperso como o outro
De louco para louco
Querendo ditar normas
Falando de hora em hora
Querendo tudo agora
Não era dia nem noite
Tempos de outrora
Querendo a filha
que não teve
e nem conheceu
Sempre triste
Sem sorriso
Sem carinho para doar
Sem amor para dar
Talvez um sonho que não teve
Talvez reflexo da idade
Talvez um mal incerto
Talvez um mal de alzheimer
Mal de parkinson já era notado
Bondade para alguns
Maldade para os de casa
Sempre feroz
Mania de posse
Sem saber como chegou
Sempre falante
Nunca se apegou
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QUEM SOU?!
Por Jania Souza

A tarde envolta em dourado
Esvai-se languidamente no horizonte
Escapulindo lentamente da clareza abundante
Que esculpi os contornos precisos
Das formas que enchem a vida!
Nesse universo infinito... existo! Ou subsisto?!
Questiono a grandiosidade do universo
Comparada a minha sutil pequenês:
- Será que o universo está dentro de mim
ou ser[a que estou dentro dele?!
- Será que não somos um só?!
Pois sem mim, eu não o perceberia
E sem ele, eu não existiria?!
-

Quem sou?! – pergunto-me aos prantos
Parte do universo... ou parte de mim?!
Único! Infinito! Definitivo!
Ou, talvez, quem sabe?!
Nem único, nem infinito
Muito menos definitivo.
Quedo-me a refletir sobre o destino:
Sou um Eu forte! Presente!
Só por ser apenas Eu!
Sou o universo dentro de outros universos.
Pleno! Por vivenciar o estar aqui!
Único por ser indivíduo!
Definitivo! Pois, se não existir...
O perfume passa sem odor
O pássaro canta sem ouvinte
O sol brilha no vazio!
Nada tem valor
Pois não existo para o amor!...
O adeus do cepúsculo
Passa deixando um rastro de melancolia
Tingindo de saudade o azul do horizonte
Que fica no esquecimento do espaço vazio!
www.varaldobrasil.com

38

Varal do Brasil - Edição 41B - Junho/2016

O CADEIRANTE
Por Raphael Miguel
Mais um dia, mais um vintém. O trabalho foi
exaustivo, cheio e tumultuado, mas é dia de pagamento. Bem, todo este dinheiro já tem um
destino. Finalmente termino o expediente e hoje
a noite promete! Estou extremamente ansioso
para concretizar a programação que construí a
semana toda para esta sexta-feira. Nada melhor
que iniciar um final de semana com novidades.
Alguns colegas do trabalho me convidaram para
sair após o turno, o que é uma verdadeira bobagem. Isso estragaria toda minha programação.
Para me livrar do inconveniente, invento uma
meia-verdade, ou seria meia-mentira? Digo que
tenho um encontro, o que é verdade, mas afirmo
que é com uma mulher, o que é mentira. Recebo
incentivos de pura conotação machista de meus
“grandes amigos” para meu pretenso encontro.
Idiotas!

Pelo menos, a manobra me livra
de ter que acompanhá-los em uma
socialização chata e desnecessária.
Apesar de toda ansiosidade que acumulo dentro
de mim, gosto daquela sensação de espera. A estranha confusão que ataca nossa mente quando
estamos aguardando por algo. Assim, me permito uma pequena tortura. Poderia sair correndo
do trabalho diretamente para meus objetivos,
mas prefiro ir devagar. Apreciando cada minuto
da ansiosidade, cada segundo da expectativa.

É verdade que o tempo me permitiu
este capricho. O lugar para onde
estou indo costuma fechar às 18h00
em ponto aos dias comuns, um
horário incompatível com minha
saída do serviço.
Mas com o tempo, o dono do lugar percebeu o
tipo de cliente que sou e se permitiu a me aguardar toda primeira sexta-feira do mês com as
portas entreabertas. Sou aquilo que chamam de
cliente exclusivo.

Calmamente chego ao estabelecimento de Joaquim Braga. Com sorte, encontro uma vaga bem
na porta do lugar, algo raro. Fico completamente satisfeito ao estacionar minha caminhonete
de forma quase perfeita.

Verifico que a caçamba está
limpinha. Isso é ótimo!
A porta do lugar está encostada, mas basta empurrar com alguma força para ceder. Joaquim
me recepciona com um sorriso escancarado no
rosto velho e enrugado. Creio que o comerciante já estava praguejando contra minha demora,
mas agora me sorri. Não estou ali para ver o vendedor senil. Quero suas mercadorias.
Com desembaraço, ignoro o aperto de mão oferecido pelo dono do lugar e me aconchego em
uma cadeira de madeira lisa e brilhante, com um
belo assento vermelho escuro. Era tudo o que
queria no final daquele dia.
O velho Joaquim já me conhece bem o bastante para entender meus sutis recados. Com leves
tapinhas em minhas costas, o comerciante tradicional se afasta para me deixar à vontade. Como
não ficar à vontade naquele ambiente?
Desfruto de cada precioso momento no estabelecimento. Aquilo tudo é como um sonho para
mim. Verifico cada detalhe com atenção em
busca de alguma imperfeição. Não encontro. A
mercadoria de Joaquim é de ótima qualidade.
Na verdade, sinto uma pontinha de tristeza ao
constatar que não existe nenhuma imperfeição.
Entendo que pequenos detalhes imperfeitos tornam as coisas únicas. Por exemplo, um cãozinho
sempre é algo que gera comoção às pessoas, mas
um cãozinho com um dedinho a mais em alguma
patinha é algo extraordinário.

No entanto, a ausência de
imperfeição torna a mercadoria de
Joaquim fina. Difícil explicar, mas
me parece que, neste caso, o charme
é mesmo a perfeição em não haver
imperfeição. Pura mágica!
Não sou louco. Se o fosse, deixaria meus impulsos falar alto e compraria dezenas dos produtos
comercializados pelo velhote. A responsabilidade fala mais alto. Apesar da vontade em gastar
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todo o salário de uma vez, tenho um mês inteiro
pela frente e outras despesas como alimentação,
transporte e vestimenta.

Não importa. Outra ocasião, quem sabe. Chegou
o momento que espero há dias e nada vai estragar meus planos.

Houve um dia em que fiz estripulias
na loja e fiquei sem dinheiro pelo
resto do mês. Hoje controlo melhor
meus impulsos.

É verdade que o apartamento está bagunçado,
roupas jogadas ao chão, lixo acumulado na sala
e na cozinha, louça suja e quebrada. Alguns insetos percorrem o chão e a sujeira com perninhas
ligeiras. Tudo muito emporcalhado.

Mesmo assim, saio com muitas novidades, conforme programei. O suficiente para encher a
caçamba de minha camionete que, por sinal,
comprei especialmente para poder transportar
tantas coisas para o apartamento onde moro.
No caminho, mais ansiosidade. Agora, a ânsia é
de chegar e desfrutar de minhas compras. Que
alegria, terei o final de semana inteiro pela frente. Demora para descarregar tantas coisas, uma
a uma, de minha camionete.

O fedor é perceptível, mas nada que
não se acostume. Tudo escuro, pois
não pago a conta de luz faz meses
e me viro com uma lanterna quase
sem bateria. Isso tudo não importa.

Nem me preocupo com coisas supérfluas como
jantar. Quero apenas chegar e me sentar em algo
confortável e macio. Difícil encontrar um lugar
ideal para acondicionar os novos componentes
do apartamento comprados.

O que importa é que tenho novidades e nada vai
estragar o meu momento. Vou passar o final de
semana inteiro desfrutando de minhas novas cadeiras, estas que se somam às centenas de outras
que disponho em meu apartamento. Isso... Isso é
felicidade, meus caros.

Perco algum tempo empurrando algumas cadeiras aqui e acolá, me livrando de algum objeto
inútil que impeça de desfrutar de minhas novas
aquisições. Não sei como ainda não aprendi a
lição. É sempre assim: quando chego com algo
novo, tenho que me desfazer de alguma coisa
para ceder lugar.
Irritado com a falta de espaço, arremesso um
abajur que ganhei de minha tia-avó pela janela do apartamento. Trato de tirar dezenas de livros de uma estante velha e me desfaço do móvel
também. Os livros ficam muito bem sobre uma
cadeira.

Um pouco relutante, mas ciente de
que preciso de espaço, desmonto
a rack da sala e coloco a TV sobre
uma cadeira dupla de dois lugares.
Fico satisfeito com o espaço adquirido e, por alguns minutos, divago sobre a possibilidade de
ir à loja de Joaquim fazer mais compras. A esta
hora o velho já deve ter fechado o estabelecimento de vez. Uma pena.

SE NÃO PUDER ADOTAR...
Seja criativo, ajude da forma que você puder!
Há muitos lares de apoio, gente que vai aos
abrigos para passear com os animais ou simplesmente para dar um carinho. Há também
aqueles que levam comida aos abrigos ou que
alimentam e dão água para os bichinhos de rua.
Você também pode, se for possível, ajudar na
importante missão da castração dos animais
abandonados, para evitar que nasçam cada vez
mais sem controle e apoio e passem pelo sofrimento inevitável das ruas! Um mínimo que você
faça para eles será tudo!
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VÍRUS
por Ivanise Mantovani
Foste possuído por um anjo igual a ti,
conjugaste com ele o verbo sob a sombra
da cruz que não te pertencia.
Começou a dor, tua agonia.
De repente desnudo, inocularam
o vírus no tecido exposto.
Do sangue órfão veio a gota letal.
Nasceram rosas pelo teu corpo
no sexo o signo do mal.
Ossos agonizaram defronte do espelho.
Quem te gerou apagou sorriso,
libertou o grito.
Agora é enterrar a vida
e renascer na morte
pois um número foi escrito
no céu da tua boca aberta ao espanto.
Tatuaram também tua alma.
Proscrito, não te deram passagem
nem bilhete de volta.
Perdeste a calma, a guerra, a garra.
Sem forças para carregar a bagagem
tudo deverás deixar.
imprescindível é reservares
uma lágrima para a mãe que fica,
um lenço para cobrir o crânio nu
e para não chorares só
leva tua guitarra..

Varal do Brasil - Edição 41B - Junho/2016

HONESTIDADE:
DA LEGITIMIDADE
E SUCESSO DO SEU
CONTRÁRIO
Por Jacqueline Aisenman

Tenho pensado muito na questão da honestidade
e no que nos resta de seus valores, não somente
porque a atualidade nos remete diretamente ao
assunto, mas também porque observo que em
todos os setores da nossa sociedade atual é o que
tem acontecido: a desonestidade está em alta,
virou coisa comum e é até mesmo sinônimo do
sucesso de muitos. A desonestidade tem hoje um
tal charme que, como dir-se-ia antigamente, adquiriu aspectos nobres para seus adeptos. Triste
fato a constatar, a legitimidade concedida à falta de honestidade pelas pessoas que compõem
nossa sociedade, é alarmante. No limite da estranheza para quem insiste em combater ou não
conviver com a desonestidade.

Difícil de compreender e de aceitar,
a falta de honradez é hoje mais
popular do que se imagina.
Assim, vemos a ascendência dos personagens de
filmes e séries de televisão, onde o personagem
mau-caráter torna-se rapidamente o favorito do
público, que passa a torcer por ele e por sua vitória nas histórias narradas. E na TV ou na realidade, assistimos, pávidos, ao engrandecimento
e a subida ao poder do personagem político que
age com a categoria de um ladrão de casacas e
que ainda assim recebe apoio popular e revereciamento de seus pares.
Não consigo perceber com clareza se há má fé,
muita inocência ou se seria a conivência, que faz
com que alguns justifiquem a desonestidade (ou
a aceitam sem questionamentos) ou ainda se é
a desonestidade que virou um conceito abstrato
ao ponto de não despertar mais o interesse das
pessoas em geral.
O desonesto hoje não é mais somente o sujeito
mal-encarado, malvestido ou mal posicionado
socialmente e que desperta de forma imediata

a suspeita quanto à sua idoneidade, levando-o
à marginalização. Este tipo aqui citado é comumente chamado de bandido, pertence à classe
mais pobre e em geral aprendeu a roubar e matar nas ruas, não tendo referências positivas que
o levasse a enxergar outras opções. Na grande
maioria das vezes são pessoas sem família, apoio
ou educação. Pessoas que em geral não tem uma
refeição todos os dias e muitas das quais acabam
no sistema do abandono, drogas e crime. Estes
são os criminosos condenados por antecipação.
São os bandidos que, se oportunidade a justiça
tiver, por ela serão encarcerados e esquecidos na
prisão. Para este tipo de marginais não há julgamento em grandes instâncias: o que eles fazem é
mau. O que eles fazem os torna maus. Desta forma, cadeia é pouco. Se houver a menor chance,
serão mortos, eliminando-se assim de vez o problema. Há os que afirmam, de boca cheia, que
“bandido bom é bandido morto”.

O desonesto do qual falo no título
desta crônica é o sujeito bemapessoado, bem vestido e, em geral,
bem posicionado.
Ele (ou ela, que aqui serei sempre genérica), é a
pessoa que apesar do mau-caratismo, das concludentes provas de seus crimes, ainda carrega
consigo o respeito de grande parte da sociedade,
sendo alguém que goza de total liberdade de palavra e de ação. O desonesto de hoje faz e acontece (sempre em benefício próprio) e é até mesmo
venerado, estando presente em altos cargos públicos e privados.
Podemos falar deste desonesto padrão a começar pela política. Ele existe numa quantidade absurda de representantes populares no executivo
e no legislativo ao ponto de tornar-se tão comum
que ninguém mais o reconhece ou quer reconhecê-lo como criminoso. Políticos indiciados, acusados, processados, pelos mais diversos crimes
que vão desde os chamados “colarinho branco”
às mais escancarads falcatruas, desvios de verba pública, evasão fiscal e outros mais, chegando
até, em alguns casos, à suspeita de conspiração e
assassinato. Incluem-se aqui os fascistas declarados, propagadores de preconceitos e de instigadores de ódio.
Mas também no terceiro poder da nação eles
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abundam, fazendo do judiciário um outro palco
de artimanhas notórias, onde decisões arbirtrárias são tomadas, processos de intersse vital são
engavetados e lutas são travadas única e exclusivamente em benefício próprio.
Não fiquemos tão somente nos três poderes da
pátria-mãe, que a desonestidade faz seu ninho
por todos os meandros sociais, estando já ancorada nos mais diversos meios profissionais,
onde verdadeiras máfias são formadas e agem
pelo bem de seus comparsas e contra o bem-estar geral da população.

A mídia, esta que deveria ser
imparcial e justa, já perdeu-se na
desonestidade há muito tempo.
De forma geral, não é mais confiável, exercendo uma verdadeira ditadura no meio televisivo
e jornalístico, onde se apresenta através de um
conjunto de meios de comunicação servindo única e exclusivamene o senhor da desinformação.
Mérito certamente teriam estes profissionais se
exercessem o jornalismo com honestidade, mostrando a veracidade dos fatos sem neles inserir
unicamente seus verdadeiros interesses: o poder
e o dinheiro.
Na religião, como na política, a desonestidade
também vive à galope. Igrejas não pagam impostos à nação e isto é visto como norma, sendo que recebem dinheiro de seus frequentadores, patrocinadores e representantes públicos.
E tudo se passa na legalidade. O setor religioso
cavalga em direção à destituição do estado laico,
promovendo caça às bruxas, apontando do dedo
grupos de pessoas e incentivando as diferenças.
Em um outro lado, repreentantes religiosos absolvem seus membros de crimes hediondos, cometidos contra crianças e jovens, como se para
isso tivessem legitimidade. E acabam tendo, já
que o silêncio social impera diante da situação.

No meu próprio meio de trabalho,
a literatura, a desonestidade
já fez morada e os desonestos
têm proliferado como insetos
repulsivos. E, pasmem, os
ludibriadoes fazem suceso!

Mercenários literários, que usam e abusam de
falsos títulos, falsas circunstâncias e falsas experiências profissionais para amealhar quem
possam manipular. Sem levantar suspeitas, estes indivíduos interesseiros e gananciosos vão
enchendo os bolsos de dinheiro e a vida de fama,
às custas daqueles que aceitam pagar pelo que
lhes deveria ser oferecido por mérito.

Vindos do nada, surgem agentes
literários, editores e editoras,
produtores culturais e de eventos
literários, que se promovem às
custas de propaganda enganosa e
informações sem fundamento.
Sem experiência real, sem profissionalismo e
tantas vezes sem um mínimo de conhecimento
até da própria Língua, estabelecem-se no meio e
garantem seus lugares graças ao que se poderia
chamar de círculos inescrupulosos que se formam. E tudo isto com o aval incondicional de
alguns escritores que, vendo a possibilidade de
receberem mais e mais prêmios, deixam-se ludibriar e dão credibilidade a verdadeiros trapaceiros.

É a cultura da mentira
abocanhando os tolos que se
deixam levar pela vaidade pessoal
relegando a literatura verdadeira a
uns poucos profissionais.
Em todos os planos, observe-se atentamente a
desonestidade que acompanha o cidadão desde
seu cotidiano. Ele é desonesto quando comete
pequenas infrações que nem mesmo são consideradas por ele como más ações e segue-o na
convivência social, onde o hábito de levar vantagem em tudo já se tornou um comportamento
aceito como normal. Assim, se o indivíduo não
vê mais a diferença entre o honesto e o desonesto nem mesmo em seu comportamento, como
poderá ver então o que está acontecendo em
grande escala pelo mundo?
Sim, porque a desonestidade já se alastrou por
tudo e a falta de punição é um fator que contribui para o crescente aumento desta perda de valores. O cidadão não consegue mais saber o que
pode/deve ou não ser feito dentro das normas.
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Da impunidade do cidadão comum que vive dando jeitinhos à impunidade de seu representante
municipal, estadual ou federal que “rouba, mas
faz”; passando pela impunidade do religioso que
flerta mais com os pecados capitais do que com
a santidade; passando também pela impunidade
nas diversas profissões e ações sociais e culturais
que desmerecem os verdadeiros profissionais...

Tanta impunidade acabou por
mitificar os estelionatários, os
ladrões, os mentirosos, os cafajestes
e até mesmo assassinos que de
heróis da literatura vieram ser
heróis também na vida real.
Enfim, os piores entre os piores, que em determinadas épocas e em outras circunstâncias, seriam sinônimo de vergonha máxima e dignos
das mais duras punições, hoje são respeitados
e considerados dignos pela sociedade. Ser desonesto praticamente virou uma simbologia de
sucesso, já que o que se vê nos cinemas, na televisão e no dia a dia é o apogeu da indecência, da
imoralidade e do crime sem punição.
O corrupto comprovado, na política, por exemplo, consegue legislar ou executar ações sem o
menor problema, abrindo mão da vontade popular em prol de uns poucos interessados (ou interesseiros). O desonesto do judiciário processa
um profissional justo unicamente por tê-lo descoberto em infração e recebe para isto o apoio de
seus pares e aval de muitos cidadãos. O religioso
desonesto tira dos pobres, enriquece sem peso
na consciência e ainda é reverenciado por eles.
O médico desonesto violenta pacientes inconscientes e depois é liberado sem consequências.

Vamos resumir e dizer que sim, em
todas as profissões e em todos os
setores sociais, a desonestidade é a
estrela que brilha e se destaca.
Definitivamente, a falta de honra alcançou o glamour e a legitimidade necessários para permanecer no topo da vida social e ali permanecer. A
lucidez foi jogada às traças em prol da promessa
cega de sucesso e da fácil ascensão.
A realidade que muitos não estão vendo é que
a desonestidade é uma espécie de monstro com

múltiplas cabeças que está engolindo tudo a sua
volta. Ela devora consciências e se alimenta da
ganância e da ambição desmedida. E se insistirmos em não ver, talvez um dia, ao abrirmos os
olhos, nos depararemos com um mundo onde
não saberemos mais como agir.

Uma sociedade onde na prisão
estarão os honestos, incapazes
de transgredir leis em benefício
próprio ou de passar por cima de
outras pessoas.
Eles estarão presos e não receberão sequer o benefício da dúvida para ter uma defesa contra os
crimes pelos quais foram condenados.

Acusando, prendendo, julgando e
condenando estarão os desonestos.
Porque eles estarão munidos da
confiança do povo, do dinheiro dos
grandes investidores privados e da
canalhice que lhes é tão peculiar.
Papéis invertidos, a sociedade viverá globalmente uma nova e especial ditadura, que será aquela
onde ninguém que não seja desonesto suficiente poderá permanecer em liberdade, atuando e
exercendo alguma função útil para si mesmo e
para o bem-estar social.
Bem-vindos ao admirável mundo novo!
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O GRANDE
DESAMOR
HUMANO
Por Lenival nunes de
Andrade

DEUS um ser supremo e soberano
Num grande gesto de amor
Fez a humanidade
Criou o homem à sua semelhança
Deu-lhe sabedoria e raciocínio
Mas apesar de tudo
O ser humano só quer ser o que não é
É egoísta aos extremos
Faz tudo sem amor
Faz sexo sem amor
DEUS já mandou um grande alerta
A AIDS
Mas o ser humano continua a fazer sexo sem
amor
Um não respeita o outro
Nós ainda nos iludimos
Pensamos que temos amigos e amigas
Mas na em que você mais precisa
Quando falta-lhe dinheiro
Você está mal
É que você vê o Grande Desamor Humano
Ninguém lhe procura mais
Não dizem nem uma palavra amiga
Bastava uma só palavra
Pessoas que num passado até recente você
ajudou
Esquecem daquilo
E viram-lhe as costas
É preciso muito cuidado
Pois não existe mais amor
Existe sim
O Grande Desamor Humano
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NOITE NEGRA DA ALMA
Por Suzana Villaça

Os místicos a definem como um salto quântico que permite receber um aprendizado marcado por
dúvidas, dificuldades intensas próximas ao desalento total.
Os que sofrem esse estado de perplexidade sentem-se desamparados e nem sequer compreendem
uma lógica nesse processo angustiante, como se a vida lhes virasse ao avesso. Com tanta desesperança, ficam à mercê dos ventos de uma triste realidade.
No lado escuro da alma, tudo é motivo de angústia e estagnação.
Mas, como tudo no Universo é regido por leis instigantes que trazem a realidade entre o positivo e o
negativo, faz-se um momento de reflexão e aprendizado.
Tudo vai clareando quando se exercita a paciência na busca da sabedoria tentando encontrar soluções.
Uma energia silenciosa acontece como a vontade de exercer o livre arbítrio, apontando uma sequência de oportunidades para vencer o desafiante momento.
Criatividade como ponto de partida, seguida de sensibilidade, pode cristalizar uma vertente capaz
de iluminar novas conquistas: a de vencer a si mesmo como forma de alcançar um patamar em dimensões inimagináveis, onde estão os valores humanistas.
A partir daí, o sol brilha no horizonte, a cada raio vai surgindo a magnitude da alma e o coração
entoa uma canção de bem-aventurança, como a mostrar o brilho da fé para fortalecer um cenário
singular de que tudo valeu a pena nessa insólita caminhada, quando o egoísmo será substituído pelo
altruísmo e o perdão será a linguagem do coração unindo as diferenças.
As vertentes com conceitos pacíficos poderão derrubar muralhas da ignorância que promovem o
lado escuro da humanidade, que também atravessa, em todos os pontos do planeta, a noite negra,
com guerras e disputas de poder efêmero, cabendo às consciências pulsar o AMOR como a magia
transcendental para vislumbrar a PAZ que os místicos, ao longo das eras, profetizaram como um
passo seguro para toda evolução planetária.
Resgatar a máxima “PAZ NA TERRA AOS HOMENS DE BOA VONTADE” vai construir um novo
tempo de temperança para os jovens e crianças guardiões da LUZ nas mentes e corações.
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MEDO...

Por Rosangela T. Calza
Esconde tudo em tudo o que é lugar onde não possa encontrar...
anda devagar, com medo de chegar,
não joga... assim, não corre o risco de não ganhar...
não dorme, com medo do que vai encontrar quando acordar...
não vive, com medo de ver a hora da morte se aproximar...
Não se olha no espelho...
com medo do que seus olhos possam lhe revelar.
E a vida a passar...
e o seu medo sua vida a paralisar.
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À TARDE
por francisco saulo costa
oliveira
Sobre o carvalho antigo lançou-se inclinadamente uma mecha translúcida de luz misturada,
parada e viva, quase uma carícia.
Ao lado, um xadrez docemente confuso, pequenos espaços luminosos, outros sombra, numa
geometria imprevisível, própria dos poemas
nascidos à tardinha.
Poderia mesmo falar de meus ressentimentos,
quando os vejo descer, cambaleantes, uma escada de fábula revestida de hera antiga? (Solidão
Shakespeareana).
Minha filha o olha diagonalmente, numa luminosa ceia ao meio dia, observando fixamente a
dificuldade de seus olhos em manipular o talher
de modo a levar à boca o que realmente quer.

Uma vez pensei em fazer uma pequena lista com
alguns assuntos novos, para preencher os vazios
da conversa, pois de tanto ficar em casa, simplesmente lhe faltam novidades, ficando preso a
meia dúzia de papos, cuja repetição já quase me
tirou a paciência por algumas vezes.
O que vem havendo com as áreas escuras do rendilhado desenhado à sombra do velho carvalho?
Acho que se vêm derretendo ao calor de certas
fogueiras nascidas em nossos corações quando
tornados em docemente melancólicos.
Uma guitarra doce e surrealista (necessariamente azul) parece me estar emocionando ao longe,
num sussurro longínquo que se apodera de minha alma sentimental e me recita um poema de
amor delirante.
Um beijo na testa do velho carvalho!
Imagem by Me Nit (Own work) [Public domain],
via Wikimedia Commons

Onde aquela determinada mágoa que tanto se
demorou, da qual nem mais me lembro direito?
Como dela se lembrar se ele derramou café
quente sobre si mesmo em pleno passeio no
Shopping?
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48

Varal do Brasil - Edição 41B - Junho/2016

VIAGEM DO INCONSCIENTE COLETIVO
Por Maria Zulema Cebrian
A zona do inconsciente é o centro da organização psíquica e, como tal, comanda os impulsos de
nossa vida. A dinâmica da vivência diária desperta em nós forças específicas, desconhecidas, aciona
o movimento interno, responsável pelo estímulo e pela evolução de nossa percepção diante da vida,
aguçando o centro criativo da imaginação criadora.
Na rede dinâmica dessa força criativa em que nos envolvemos diariamente, a inteligência se alarga
e projeta... Para onde? Para quê? Para quem?
Iluminemos nossos instintos! Afastemo-nos, como humanos da animalidade, comandando e criando uma solução para os problemas que apontam como desditas a evolução dos humanos com humanidade. Nesse centro criamos “ações de censura”, que o inconsciente reprime, sem permitir-nos
comiseração com outrem e, mais preocupante, conosco mesmos. Vivenciar a realidade torna-se um
exercício dolorido, informe e as deformidades provocam sensações de desagrado fazendo-nos abandonar os valores em nossa inconsciência entorpecida. Freud percebeu e denominou de superego
da consciência. No entanto, deveríamos ligar o censor que apresenta zonas puras e cristalinas do
inconsciente, e não no consciente como Freud queria. No entanto, enfraquecemo-nos, não estamos
preparados para as deformidades e descalabros com que somos assoreados ininterruptamente. Uma
avalanche de desmandos, fúria.
Aristóteles percebeu o valor da catarse mental quando estudava as emoções da alma humana. “Afirmava que as tragédias gregas, resultado de um fluxo de emoções dramáticas, substituía, por um lado
os atos destruidores e antissociais e, por outro, efetuava a drenagem das emoções através da piedade
e do medo.” Estamos todos paralisados!
Jung era consciente quando falava dos arquétipos como raízes profundas de um psiquismo coletivo
que precisa de manifestações nas zonas conscientes. A alma pede socorro! É preciso que a trivial
ideia de que o inconsciente é a consequência deste fosso onde escondemos paixões, baixezas, vulgaridades, barbáries e crimes seja consciente e nos empenhemos a não viver como meros expectadores.
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...realmente um sentimento de dó duplo: escrita
incorreta e crença!!!
O correto é: creem ( sem o acento)
Regra fácil e conforme a Nova Grafia:
Paroxítona é uma palavra cuja sílaba tônica
(pronunciada mais forte) é a penúltima.
Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes da palavra.
Separando as sílabas, fica bem evidente (as maiúsculas indicam a sílaba tônica):
CRE.em
Note que o primeiro “E” do hiato “EE” está na
sílaba tônica.

Queridos amigos leitores:
A partir do dia 1 de janeiro de 2016 está em vigor
o Novo Acordo Ortográfico( VOLP—5 edição).
Depois de um período de seis anos de transição,
o Novo Acordo Ortográfico assinado com sete
países de língua portuguesa entrou ,oficialmente
,em vigor no Brasil. A partir da adoção definitiva das normas estabelecidas pelo Novo Acordo
Ortográfico os concursos públicos, documentos
oficiais, provas escolares, enfim quem lida com
a palavra escrita deverão saber o uso correto da
nova grafia.( a grafia foi alterada e não a pronúncia das palavras )
Algumas palavras perderam o acento, outras
se separaram ou se uniram. As mudanças do
Novo Acordo Ortográfico começaram em 2008,
mas só agora se tornaram obrigatórias em 2016
(data oficial 01/01/16). Assim, todos precisam ficar atentos com a escrita. Agora, só vale o Novo
Acordo!!!
1)
Eles “crêem” nas bobagens ditas por políticos corruptos!!!

Repare, ainda, que pode tratar-se da 3ª pessoa
do plural do presente do indicativo ou do subjuntivo:
Exemplos:
Eles creem nas bobagens ditas por políticos corruptos. (3ª pessoa do plural do presente do indicativo)
Tomara que eles crêem na importância dos estudos!!! (3ª pessoa do plural do presente do subjuntivo)
MAS ATENÇÃO!!!
Não confunda os verbos “ver” (enxergar) e “vir”
(aproximar-se). Este último leva acento circunflexo em sua flexão plural.
Exemplos:
Ele vem todos os dias. / Eles vêm todos os dias.
Repare que não há duplicação do “E” nestes casos.
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LEMBRANDO:
Estou trabalhando neste item apenas o verbo
crer.
Também as formas verbais terminadas em
“EEM” não são assinaladas com acento circunflexo.
Exemplos:
creem (flexão do verbo crer)
deem (verbo dar)
descreem (verbo descrer)
leem (verbo ler)
preveem (verbo prever)
releem (verbo reler)
reveem (verbo rever)
veem (verbo ver)
2)
Ele diz saber ortografia, e escreveu no documento “perdôo”.
... com a Novo Acordo Ortográfico em vigor no
dia 01 de janeiro de 2016... eu não “ perdôo”!!!
O correto é: perdoo ( sem acento)
Regra fácil e conforme a Nova Grafia:
O penúltimo “O” do hiato “OO(S)” não leva acento circunflexo.

Exemplos:
aguentar
aquífero
arguição
cinquenta
consequência
equestre
equidade
frequentar
linguiça
linguista
MAS ATENÇÃO!!!
O trema permanece somente em nomes próprios
ou palavras estrangeiras e seus derivados.
Exemplos:
Müller - mülleriano
Hübner - hübneriano
Além disso, poderá ser usado em dicionários
para indicar, quando necessário, a pronúncia do
“U”.
Exemplos:
pinguim (gü)
sagui (ü)
delinquente (qü)
equestre (qü)
LEMBRANDO:
Apesar do não emprego do trema na maioria dos
casos em que era utilizado, nada muda na pronúncia das palavras.

Exemplos:
abençoo (flexão do verbo abençoar)
abotoo (verbo abotoar)
doo (verbo doar)
enjoo (substantivo e verbo enjoar)
povoo (verbo povoar)
soo (verbo soar)
voo (substantivo e verbo voar)
zoo (substantivo: redução de zoológico)

Para contato com a colunista:

LEMBRANDO:
Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes da palavra. Separando as sílabas, fica
bem perceptível.
perdO.o (maiúsculas marcam a sílaba tônica)

Facebook: Renata Carone Sborgia
INSTAGRAM: Renata Sborgia
TWITEER: @renatasborgia

3)
Ele fez “ cinqüenta” anos!!!
Parabéns duplamente: aniversário e grafia escrita corretamente!!!
Com o Novo Acordo Ortográfico e o trema:
Não se usa mais o trema (¨), sinal diacrítico colocado sobre a letra “U” para indicar que esta deve
ser pronunciada nos grupos gue, gui, que, qui.
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SOLIDÃO
LETAL
por Adão Wons
O silêncio que abranda
o barulho da solidão letal
feito brasa que consome
amanhecidas noites sem luar
Dispersa o brilho d’alma
em universos vendavais
Ah, quem dera um dia ser
as flores do caminho
em primaveras alegres
sob o sol de setembro
bradando a mais pura felicidade
da vida fatal
que nos consome
todos os dias em silêncio.
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O MEDO
Por Adela Figueroa Panisse
Á noite, quando a lus se apaga
Ponho corpo aos meus medos
Que crescem, como sombras, desde a minha memória
A ocupar o espaço todo
Do meu dormitório.
O medo toma forma
Ora de nuvem escura
Ora de aves de mau agoiro
Com asas de corvos,pretos.
Azul de aço batendo
Contra o meu cós, os meus olhos,o meu alento.
Os corpos do medo voam
Enchendo o espaço descontrolados
e invadem
os recantos mais agachados do meu quarto.
Abrem, contra mim suas bocas cinzentas
E vermelhas.
Goelas de línguas afiadas
Nascidas dum vazio escuro e misterioso.
Poço piago em que minha alma assustada
Cai e afunda, já perdida,
no rodopio
Espesso e preto da noite.
Mal abre o dia,
No desfechar dos olhos,
A luz ilumina e inunda
Meu espaço, a minha vida,
pintando de cores as flores.
Luz branca da manhã
Que vingas a escura monotonia
Em que crescem sempre, os medos da noite
Solitária e fria.
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A COLEÇÃO
Por Ana Flores
Colecionava tudo o que se referia a momentos memoráveis de sua vida. Lá estavam na cristaleira o
dente que perdera com o soco da irmã, um tufo de cabelo da enfermeira, quando, aos sete anos e aos
berros, tomou uma vacina injetável, a bolinha de gude que engoliu quase se sufocando só pra ver o
que acontecia, o chicote de um domador de leões do único circo que vira na vida e os óculos de um
ex-professor quase cego. Havia muitas outras peças, todas etiquetadas e datadas. Mas as que se destacavam na prateleira central eram o vidro com o feto de três meses que sua prima removera quando
ele lhe disse que não queria ser pai de um bastardo incestuoso, e o coração da prima, retirado na
autópsia depois de seu suicídio por ingestão de inseticida. Eram o orgulho de sua coleção.
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EMBATES
Por Evandro Valentim de
Melo
Caminhava João Pedro por um corredor silencioso e pouco iluminado quando, repentinamente, abriu-se um par de portas e um comando em
voz grave determinou que entrasse. Hesitante,
avançou rumo à luz e adentrou em uma arena,
semelhante àquelas em que gladiadores lutavam
por suas vidas na Roma de outrora. Dois vultos
com ar de poucos amigos bloqueavam-lhe a passagem, contudo, mais adiante, pôde reconhecer
Maat, a deusa símbolo da verdade e da justiça,
cultuada no Egito antigo. Ao lado dela, a temida
balança, com a qual decidia o futuro dos mortos
que a ela, obrigatoriamente, se apresentavam.
A um sinal de Maat João Pedro se aproximou
para início do ritual. Sem esboçar qualquer reação ou sentir dor alguma, ele teve seu coração
retirado pela deusa, que o depositou em um dos
pratos da balança. No outro, já estava a pluma
de avestruz, que há pouco, adornava a tiara de
Maat. João Pedro sabia, desde seus longínquos
verdes anos, quando lia enciclopédias, que na
comparação entre o coração e a pluma, caso o coração fosse mais pesado, revelaria que seu dono
não se portara com honradez na vida terrena.

Em consequência, Maat não lhe
permitiria entrar no reino de
Ozires, destino reservado somente
às pessoas que, ao contrário, antes
de morrerem, agiram de acordo
com os preceitos divinos.
Enquanto aguardava o resultado da pesagem,
João Pedro ouviu alguém a prantear. Surpreendeu-se ao ver Damiana, que saía do mesmo
corredor de onde ele viera pouco antes. Só neste
momento percebeu que várias pessoas acompanhavam o seu drama pessoal. De algumas lembrava os nomes, de outras, apenas a fisionomia.
Grande ansiedade tomou conta dele, quando reconheceu Inês, sua esposa, e as filhas Valentina e
Monalisa demonstrando imensa apreensão.
O temor se apossou de João Pedro ao mesmo

tempo em que Damiana era trazida para a mesma pesagem e ele notou o choro compulsivo das
filhas e da esposa. Maat afastou-se para que a
balança ficasse visível.

Ainda criança, João Pedro recebeu
uma importante dica de seu sábio
e velho pai: “quando você tiver
um pesadelo, procure se lembrar
de que é apenas um sonho ruim.
Aperte bem os olhos, que você
acorda”.
Assim fez João Pedro para despertar. A seu lado
Inês, ainda a ressonar. Sono invejável. Ele se levantou, caminhou direto para a ducha, a fim de
espantar de vez o sono. Abriu a porta deslizante
de seu lado do guarda-roupa e pegou o cabide
com as vestes que usaria. Fez tudo isso na penumbra e em silêncio. Aproximou-se de Inês e
beijou-lhe a testa.
- Nem vi você chegar ontem à noite.
- Eu notei. Você dormia profundamente. São
sete e quinze.
- Chame as meninas, por favor. Elas têm prova
hoje e vão comigo para a escola.
- Certo. Até mais tarde.
João Pedro entrou no quarto das filhas e as acordou.
- Bom dia, flores do dia. Hoje vocês têm prova,
certo? Inês vai levá-las à escola.
- Bom dia, pai. Monalisa, hoje eu tomo banho
primeiro.
- Pode ir. Eu aproveito e durmo mais dez minutos.
- Agora é entre vocês e sua mãe. O recado foi
transmitido. Desejo-lhes boa prova. Até mais
tarde.
Cidadão comum, João Pedro avança para o quadragésimo quinto aniversário. Trabalha na mesma empresa há quase vinte anos. Ultimamente,
sente-se inquieto, diferente de seu jeito cotidiano.
Imagina que ao conversar com um velho conhecido de seus pais, talvez essa sensação se atenue.
Omitiu da esposa a intenção de procurar essa
pessoa na tarde desse mesmo dia. Ao chegar lá
foi recebido por uma senhora com odor de incenso.
- Ele poderá me receber?
- Sim, mas ele não dispõe de muito tempo.
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Acompanhe-me, por favor.
- O pouco tempo que ele me conceder será suficiente. Já foi uma grande deferência dele me receber, pois eu não avisei que viria.
- Padre Jaques o aguarda no confessionário. Siga
em frente e vire. Ao entrar no corredor, será a
primeira porta à direita.
- Obrigado.
- Bom dia, filho - disse padre Jaques.
- Bom dia, padre. Há muito não venho aqui, o
senhor se recorde de mim?

- Desculpe-me, a idade avançada
prejudicou minha memória.
- O senhor celebrou meu
casamento...
- Peço-lhe desculpas em dobro, então. Deve ter
sido há um bom tempo...
- Quinze anos atrás. Durante a cerimônia, o senhor se referia a mim como coqueiro, por eu ser
bem mais alto que minha esposa. Chamo-me
João Pedro e ela Inês.
- Agora me lembro. Mas você tinha mais cabelos
e não usava esse cavanhaque...
- Os homens de minha família ficam calvos precocemente. Herança genética.
- Partilhamos dessa característica, João Pedro,
mas diga-me, em que posso ajudá-lo?
- Gostaria de conversar com o senhor, padre.
Meus pais sempre o admiraram muito, elogiavam-no por sua sabedoria, por isso vim aqui.
Sinto-me angustiado.
- Bondade de seus pais. Bem, meu tempo é curto,
pois preciso preparar-me para a missa...
- Agradeço-lhe verdadeiramente e serei breve.
Vou direto ao ponto: depois de quinze anos de
casado, fraquejei. Não tive forças para resistir e
sinto-me péssimo.
- Mais devagar, filho. Não há tanta pressa assim.
Você disse haver fraquejado?
- Sim, padre. Maculei minha vida matrimonial.
Como disse, sou casado há quinze anos. Atualmente, do meu ponto de vista, há lacunas bem
relevantes no meu casamento.
- São essas “lacunas relevantes” a que você se referiu que o motivaram a fraquejar?
- Mais ou menos. Não pretendo terceirizar a culpa, tampouco a responsabilidade pelo que aconteceu. Assumo que fui eu quem falhou.
- Você se sentiria melhor se contasse o que fez?
- Para isso vim aqui, padre.

Padre Jaques alcança sua moringa d’água, enche
dois copos. Oferece um deles a João Pedro, e o
outro, toma em grandes e barulhentos goles.
- A umidade do ar está muito baixa. Tome um
pouco de água. Quando quiser, prossiga.
- Sou pontual em meus compromissos, padre.
Jamais cheguei ao trabalho atrasado em quase
vinte anos. Sou eu quem abre a porta do escritório. Por isso, acabo conhecendo as pessoas que
fazem a primeira limpeza do dia por lá. Converso amenidades, assuntos sérios... Gosto de
ouvir-lhes as histórias de vida e creio que essas
pessoas se sentem valorizadas com essa minha
característica.
- Ação louvável essa sua.
- Obrigado. Há cerca de um ano, uma nova empresa assumiu o serviço de limpeza onde trabalho. A equipe que cuida dessa tarefa se renovou.
Começa aí o meu drama. Nessa equipe veio uma
mulher admirável, trabalhadeira como ela só e
com um astral invejável: Damiana. Do mesmo
modo como sempre procedi, eu abria a porta do
escritório e acompanhava a primeira limpeza do
dia. Constatei fácil o quanto Damiana era eficiente e veloz. Nunca o escritório foi higienizado tão rapidamente. Com o tempo, conheci um
pouco mais sobre ela: pernambucana, trinta e
três anos, origem humilde, mãe solteira de uma
filha, que mora com o pai, detentor de situação
financeira mais favorável...

... Damiana se esforça para
melhorar sua condição de
vida: além de estudar à noite, é
microempresária. Aos finais de
semana atende algumas clientes
em um pequeno salão improvisado
na casa onde reside...
... Ela saiu de casa, contra a vontade do pai, aos
dezesseis anos e veio para cá, morar com uma
tia materna. Pela vontade do pai de Damiana ela
permaneceria em sua casa lá no interior de Pernambuco, ajudando-o na roça. Estou indo muito
rápido, padre Jaques?
- Não, filho, pode continuar.
- Damiana, desde criança afirmava não querer
seguir a mesma trilha dos irmãos. Fugiu de casa
e foi acolhida por essa tia, de quem passou a cuidar do filho recém-nascido. Lá sofreu assédio
do marido dessa tia, mas felizmente, antes de
o pior acontecer, ela conseguiu se empregar em
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um pequeno mercado e passou a morar sozinha,
em uma quitinete, “que mais parecia uma lata
de sardinha”. O dono desse mercado é o pai da
criança.
- Para conhecer tanto assim sobre ela, certamente vocês se aproximaram...
- Conversas ao longo de quase um ano, padre.
Certa manhã, ela chegou muito alegre pela conclusão de um curso noturno de brigadista. Sentia-se, realmente, muito feliz. Contagiado pelo
clima daquele momento, eu lhe dei um abraço e
a parabenizei. Ela comentou: “Nossa, que cheiro
gostoso tem esse seu perfume!”. Acho que esse
abraço, se evitado, talvez impedisse a história de
evoluir para o desfecho que me trouxe aqui. Talvez um simples aperto de mão mudasse os acontecimentos... Talvez.
- Jamais saberemos. Sua angústia não é inédita.
Ouvi outras narrativas semelhantes, que resultaram em tristezas, arrependimentos, famílias
desfeitas, às vezes novas famílias constituídas...
Mas, invariavelmente, ocorre sofrimento. Alguém sempre magoa; alguém sempre é magoado. Noves fora, todos os envolvidos sofrem.

- Preciso falar um pouco mais,
padre, o contexto é importante...
- Prossiga, então.
- Sempre acreditei que um ingrediente importante para a longevidade de uma boa relação
conjugal seja a mútua sedução. Há que se manter cotidianamente a intenção da conquista. Sei,
todavia, que o encanto dos primeiros tempos arrefece. Isso é natural e compreensível. Mas, mesmo que de vez em quando, aquela chama do início precisa ser reavivada. Não falo de quantidade
e sim de qualidade, de intensidade, de momentos mágicos. Infelizmente, depois do nascimento
de nossas filhas, Inês nunca mais foi a mesma.
Certa vez, para testar o interesse dela por mim,
permaneci duas semanas sem procurá-la. Esse
“detalhe” lhe passou despercebido. Parecia até
feliz por ter mais tempo para utilizar seus brinquedos eletrônicos. Desses, principalmente o celular, ela raramente se separa.
- Esses eletrônicos se tornaram imprescindíveis
na vida das pessoas hoje em dia. Vejo tal comportamento, inclusive, nas missas. É realmente
lamentável.
- Esse comportamento também me enerva, mas
ele é acessório. Minha maior dificuldade é falar
com ela sobre o problema principal. Ensaio o

discurso, mas na hora agá eu emudeço, não consigo... Mendigar sexo? Temo que ela reaja como
um autômato programado para determinadas
tarefas. Imagino que tão logo chegássemos ao final, ela voltasse a usar o maldito celular. Desculpe pela palavra, padre. É que não tem sido fácil
lidar com essa situação, sinto saudade de como
éramos no início de nosso casamento, mas me
parece que nos distanciamos cada vez mais daqueles momentos...

- Nesse contexto surge Damiana...
- Padre, seria cômodo transferir a culpa de meus
atos para a Inês ou mesmo para Damiana ou para
as condições que hoje prevalecem em meu casamento, mas não tenho a intenção de buscar justificativas para o que fiz. Fui eu o protagonista.
Falhei e assumo. Sou eu o responsável. Contudo,
Damiana me atraiu imensamente; não sei precisar o porquê. Ela própria se diz “simplesinha”.
Acho-a sensual com seu jeito descontraído, um
belo corpo... O senhor consegue imaginar o que
tento descrever?
- Filho, eu não me arvoro a possuir tamanha
empatia. Sou um servo de Deus, um sacerdote.
Posso, sim, esforçar-me para compreendê-lo e
perdoá-lo em nome Dele.
- Peço-lhe desculpas por minha inconveniência.
- Tudo bem. O que mais você acha necessário externar, que possa ser dito a mim, a fim de que se
sinta melhor? Não me resta muito mais tempo...
- Desde aquele abraço, brotou uma plantinha
que, homeopaticamente, eu e Damiana regávamos, nutríamos, mesmo sabendo ser algo indevido. Outros abraços aconteceram, independentemente de haver comemorações. Eu estava
sempre sozinho ao abrir a porta e ela chegava.
Essa situação favoreceu as conversas e as provocações. Certa vez, uma brincadeira mais picante
esquentou nosso entusiasmo. Entretanto, fomos
interrompidos pela chegada de um colega de trabalho. Nos dias seguintes, a mesma batalha se
repetia.
- Parece-me que você já antecipou o final desse
embate.
- Não é fácil lutar contra a tremenda força que o
desejo sexual desperta em cada um de nós. Mesmo alguns de vocês, sacerdotes, celibatários por
exigência de ofício, não resistem à potência do
desejo sexual.
- Infelizmente você tem razão - diz o padre, ajeitando-se em seu assento, por ter surgido um
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tema sensível à igreja católica - essa é uma força
muito poderosa e temos de nos apegar a Deus
para resistir. Não penso em justificar, mas os sacerdotes são seres humanos e, portanto, sujeitos
a falhas de conduta... Mas não quero desviar o
tema de nossa conversa. Por favor, continue.
- Eu estava no front de uma guerra, em batalhas
diárias de curtíssima duração. Mesmo Damiana
sendo muito rápida em seus afazeres, sempre
havia tempo para uma investida mais insinuante, com promessas não verbalizadas. Certo dia,
eu precisei me ausentar mais cedo do trabalho
para resolver alguma coisa que nem me recordo
agora. Coincidiu ser no mesmo horário em que
Damiana saía. “Ofereço carona? Ela aceitaria?”.
O senhor já leu ou ouviu falar no efeito borboleta?
- Peço desculpas por minha ignorância. Qual a
relação entre as borboletas, criaturas tão belas,
e sua história?
- O efeito borboleta faz parte de um tema que
gosto muito: a Teoria do Caos. Mas meu tempo
é curto e não é sobre isso que vim lhe falar. Destaco apenas um trecho, que diz mais ou menos
assim: o bater de asas de uma borboleta pode influenciar de tal forma o curso natural das coisas,
que é possível que provoque um tufão no outro
extremo do mundo. A partícula “se” faz toda a
diferença. Naquele dia fatídico, “se” eu tivesse
demorado um minuto a mais para desligar meu
computador; “se” eu resolvesse tomar um copo
d’água antes de partir; “se” eu passasse antes no
banheiro, não a teria encontrado rumando para
a saída do edifício, a tempo de oferecer-lhe a carona. Uma luta particular comigo mesmo envolvia sentimentos antagônicos de dois oponentes:
um torcia para que ela aceitasse a oferta; já o
outro, desejava que ela declinasse. Entretanto,
como canta o Ivan Lins em uma de suas muitas
parcerias com Vitor Martins, “pela resistência,
ela foi por gosto”.
- Foi o dia em que vocês avançaram todos os semáforos com luz amarela, imagino...
- Nenhum de nós manteve os compromissos de
antes de nos esbarrarmos na saída da empresa.
O destino foi outro. Aquela força do desejo, que
há pouco referi, veio qual tsunami e nos carregou para bem longe...

...Os receios todos estavam
conosco no banco de trás do carro
a nos alertar.

- “... E não nos deixei cair em tentação...”. Somos cônscios de nossas fragilidades. Quer agir
com sabedoria? Não se arrisque nesses campos
de batalha. De modo análogo, é como alguém experimentar crack, só pra saber o que acontece.
Dizem que essa droga torna seu usuário dependente desde o primeiro trago. Se é sabido que vicia, não experimente. Se não possui forças para
resistir ao desejo sexual, não o provoque, fuja
como de um crocodilo em sua direção.
- Ainda não disse tudo, padre: não consegui. A
consciência pesou, pensei em Inês, em nossas filhas e no calor do encontro com Damiana, falhei.
Foi horrível. Mesmo assim, está difícil encarar
Inês. Ela percebeu que algo em mim destoa.
Digo que é a pressão pelo volume de trabalho.
Nessas horas, até acho bom ela se distrair com
o celular.
- Eu o ouvi atentamente, João Pedro. Se você
quer meus conselhos, dê fim a essa ainda insipiente relação extraconjugal. Depois disso, você
restabelecerá a desejada paz de consciência. Supere o obstáculo de conversar com sua esposa
sobre o que lhe incomoda. É preciso. Há uma
frase atribuída a Jean Paul Sartre, não me lembro de como é exatamente no original, essa minha memória! É algo assim: não importa o que
a vida fez com você, mas sim o que você faz com
aquilo que a vida fez com você.

- Não vai ser fácil, padre, mas
estou consciente da necessidade
de seguir seus conselhos. Muito
obrigado por me ouvir.
- Não gostaria de ficar para a missa?
- Desculpe, mas não posso.
Saindo da igreja, o celular de João Pedro vibra.
- Oi, Damiana, tudo bem? Que surpresa!
- Oi. Estou de saída. Passei em sua sala e deixei
na sua mesa o livro que me emprestou. Disseram
que você estava fora. Queria uma carona. Tenho
algo para te mostrar. É uma surpresa. Aposto
que você vai gostar muito...
Os exércitos da consciência de João Pedro reiniciam nova contenda. Enorme quantidade de baixas em ambos os lados. Quando restam poucos
sobreviventes apenas do exército vencedor, ele
finalmente responde:
- Espere por mim no estacionamento, Damiana.
Em dez minutos chegarei aí. Estou curioso para
ver o que você tem a me mostrar.
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OPORTUNISTA
Por Carla de Sà Morais
Entre oportunidades e oportunistas há uma grande diferença!
A oportunidade, é quando situações ou momentos, nos surgem na vida, permitindo assim a resolução ou o começo de um projecto, de uma idéia ou simplesmente de um bem-estar.
É uma espécie de ajuda dada, directamente ou indirectamente. Por isso, devemos aceitar para não
termos que esperar por outras que provavelmente não virão.
Aproveitar uma oportunidade, é reconhecer que sem ela não teríamos chegado, ou feito, ou vivido,
ou, ou,... certas coisas na nossa vida.
Aproveitar uma oportunidade não faz de nós um(a) oportunista!
Os oportunistas, são pessoas ladinas, dotadas de uma grande perspicácia, conseguindo assim, obter as informações necessárias sem se tornarem suspeitos, chegando mesmo a usurpar a identidade alheia.
São pessoas sem princípios, mas muito bem-educados.
São pessoas que se encontram sempre ao nosso, aproveitando todos os nossos momentos de inatenção.
Estão atentas à nossa criatividade para poderem explorá-la em seu benefício. Sim, os oportunistas
são fracos de imaginação, de idéias, de iniciativas, vampirizam-nos também a nossa energia sem
nos darmos conta.
Uma vez que obtêm de nós o que querem, afastam-se, acusando-nos de actos horríveis, porque
culpabilizados, nós, não indagamos. Querem que fiquemos abatidos pela mudança do seu comportamento, outrora amável, doce, vigilante, pessoas que se amam com facilidade, mas, que afinal,
tudo isto faz parte de um plano muito bem elaborado.
Os oportunistas não têm escrúpulos, têm sangue frio, são meticulosos e objectivos.
Agem na sombra até obterem o que os fez aproximarem-se de nós!
Manipulam-nos com jeitinho, fazendo-nos sentir importantes!
Enchem-nos de elogios e defendem até o nosso ponto de vista como se fosse o deles!
São bons camaradas, conquistam a nossa confiança e estão sempre presentes!
Dão-nos conselhos e fazem sugestões, que afinal, não passam de mais uma das suas estratégias,
para nos poderem roubar oportunidades, idéias e projectos!
Precisamos de aprender a conhecê-los, para evitá-los, preservando assim o nosso bem-estar!
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ESPELHO
FRAGMENTADO
Por Eduardo Benetti
Ao redor só se ouvia lamúrias
Olhos tristes e desfigurados
Alguns proclamando injúrias
Tão perdidos e desesperados
Olhos mortos sem direção
Balbuciam frases sem nexo
Espelho em fragmentação
Faces sem nenhum reflexo
Um comportamento pertinaz
Atrelado no ato de sobreviver
Conjectura de que é incapaz
Inerte nessa bruma sombria
Sem poder assim se reconhecer
E sentir enfim sua alma vazia
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dúvida, por si só, nojentas. Infelizmente, para
gregos e troianos, chimangos e maragatos, colorados e gremistas, homenzinhos assim existem
aos milhares e um deles, em particular, merece
o foco investigativo desse breve relato. Por mais
que duvidem ou classifiquem a minha narrativa
como mera e barata literatura fantástica, o conto
aqui apresentado apoia-se em relatos fidedignos
de um amigo íntimo da própria vítima.

O VERME
Por César Soares Farias
Existem diversos tipos de comportamentos,
que correspondem às diferentes fases de crescimento e desenvolvimento corporal humano,
estando, cada uma delas, associadas a idade do
indivíduo, ao seu nível de experiência e de maturidade. Na infância, a propósito disso, estamos
sujeitos, inevitavelmente, a uma série de enfermidades próprias do nosso organismo ainda em
formação. Entre estas, encontramos a Oxiuríase,
doença causada por um verme cientificamente
chamado Enterobus vermicularis, bichinho quatro ou cinco vezes menor do que uma minhoca,
que provoca incômoda coceira na região retal. Á
título de curiosidade apenas, a tal coceira ocorre
devido a ação da fêmea, que utiliza as paredes
do ânus para depositar os seus ovos.
Em condições normais, no entanto, quando o ciclo evolutivo do bicho homem segue o seu curso
esperado, chegamos à idade adulta livres de tais
inconvenientes. Principalmente quando adotamos saudáveis hábitos de alimentação e higiene
corporal, essa e outras enfermidades detestáveis
batem na nossa porta, mas não entram.

Encontramos certos indivíduos,
contudo, que atraem pra si,
através do que comem, falam
e pensam, patologias que nem
sempre estão aptos à enfrentarem.
Comedores insaciáveis de carne, que defecam
sem lavarem as mãos, pessoas que com os dedos retiram secreções do nariz e em seguida
seguram crianças no colo, são, sem sombra de

Ítalo era um clássico e socialmente respeitado
pai de família, com dois filhos legítimos e um
fora do casamento, segredo este que nem a sua
própria “nega véia” (esposa) sabia. Aliás, não
foram poucas as coisas que a santa e submissa
Inácia ignorara durante os vinte anos em que coabitara com o ex-vigilante da empresa TRUDER,
que prosperara na vida após assumir cargo no
sindicato da categoria.

As ambições políticas do homem,
com efeito, eram grandes. O
partido, já há algum tempo vinha
lhe cobrando uma candidatura à
Câmara Municipal de Araçá.
O tal sindicalista personificava o protótipo do
cara que se deu bem na vida, cheio de segredos,
vícios, taras e cacoetes. Entre esses últimos, destacava-se um tremor e contração da face direita, que costumava acontecer inesperadamente,
sempre que ele permanecia um longo tempo em
silêncio. Talvez fosse algum sinal de nervosismo
ou impaciência em relação a algo, ninguém nunca soube.
Era corpulento, mas não musculoso. Os seus colegas mais achegados, com especial carinho, batizaram-no de Panela de Banha, visto a grande
quantidade de massa gordurosa acumulada ao
longo do seu tronco, membros e pescoço. Panela
de Banha, apesar disso, era um garanhão atrevido e galanteador com as mulheres que desejava, manifestando especial predileção pelas mais
novinhas. Algumas delas, em concordância, reclamaram posteriormente do seu mau hálito,
chulé e odor acre das axilas, que chegavam a
estontear raparigas em quartos excessivamente
fechados de motéis. E já que o assunto descambou pra falta de pudor e asseio corporal, cumpre-me acrescentar que um segundo alcunha
fora criado em sua homenagem, este, inspirado
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num outro comportamento seu: Peidão. Faça-se
justiça, Ítalo só soltava gazes na presença de homens, em sua maioria colegas de serviço. Segundo relatos, costumava contorcer-se teatralmente
toda vez que eliminava os seus mais barulhentos
e pútridos peidos, que deixavam irrespiráveis até
mesmo ambientes abertos, ao ar livre. Apenas
para rapidamente mudarmos de foco, numa última alegoria ilustrativa, o cheiro dos seus puns
aproximava-se do odor próprio ao feijão azedo
misturado à ovo podre.
Usava pesados óculos, daqueles fundos de garrafa, que ficavam totalmente embaçados e gordurentos quando ele, ofegante, discutia com alguém ou, por algum outro motivo, ficava tenso.
Trazia cabelo e barba impecavelmente aparados,
orgulhando-se de não ter “jeito de vagabundo
maconheiro.”

Em algumas ocasiões, quando
se lançava a paqueras amorosas
extraconjugais, vestia-se com
finas camisetas de grife e tomava
banhos de desodorante para
tapear a sua natural catinga, que
parecia embrenhada à pele.
Ítalo possuía visões curiosas de vida. Não era
muito adepto da caridade e quando a praticava,
fazia-o com excessivo alarde, para convencer os
Araçazenzes, possíveis eleitores, o quanto era
generoso. Nos jornalecos da cidade, abundavam fotos dele a entregar sacolões em creches,
afagando mãos de idosos no asilo e até mesmo
vestido de papai noel, dando presentes na tradicional festa de final de ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Otomar Vivian, na
zona rural do município. Já em casa, por outro
lado, sempre que algum produto manufaturado
expirava o prazo de validade, ou alguma comida estragava na geladeira, ele mandava, sem exceção, dar pros “negrinhos dos fundo”. Os tais
pretinhos em questão, moravam e viviam em
condições precárias junto aos pais, ambos papeleiros, dentro de um pequeno barraco onde
amontoavam-se seis irmãos mais o casal. Certa
vez, de acordo com informações do amigo Celso,
uma panelada de linguiça ardida e arroz encarunchado, gentilmente doado à família afrodescendente, fez o pequenino Estephan, de apenas

três aninhos, parar na emergência pediátrica do
hospital local, esvaindo-se em vômitos e diarreia
crônica, desidratado pela excessiva perda de líquido em seu jovem e magro corpo. O gurizinho
ficou em estado de observação, por dois dias, na
U.T.I. e por muito pouco não matou a suas mães
de desgosto e sentimentos de culpa.
O grau de apreço e consideração que o tal vigilante sentia pelos animais tornou-se indiscutivelmente evidente no episódio do cachorro sarnento da família. Skip, um cusco de dois anos,
presente da comadre Chica à sua filha menor,
a Biba, contraiu sarna e começou a agonizar de
tanta coceira, sangramento e perda de pelo. Um
dia, em conversa privada com a esposa, prometeu uma solução definitiva para o drama que começava a entristecer e causar constrangimento
à família.
-- Dêxa qui eu vô dá um sumiço nêssi cachorro...
Já té sei onde vô largá êli...
-- Mas negro... paréci qui passá óleo queimado
no pêlo do bichinho resolve.... Dêxa êli novinho
em folha...
-- Qui óleo queimado o quê... Dêxa cumigo.
Na manhã seguinte, acordou-se bem mais cedo
que o de costume, principalmente pra não despertar desconfianças na pequena Biba. Calçou
as botas de couro cru, jogou água no rosto, mordiscou um pedaço de morcilha preta e um naco
de torresmo que estavam em tigelas de louça na
mesa, sorveu apenas dois goles de café preto e
foi buscar, no galpão de ferramentas, uma coleira com corrente. Em seguida, amigavelmente, assoviou, á intervalos curtos e sincronizados,
para Skip, que mesmo adoentado demonstrou
surpreendente alegria e gratidão ao ser solicitado para um passeio.

O cachorrinho estava acostumado
a caminhar pelas redondezas
com o dono, que sempre tentara
desempenhar frente à filha um
papel de bom pai, que brinca e
diverte-se como criança.
Foi por isso, provavelmente, que o cusco nem
sequer desconfiou que naquele instante havia
algo de diferente nas intenções daquele cara, en-
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tregando-se inocentemente à coleira, abanando
freneticamente o rabinho já pelado e castigado
pela sarna. Andaram uma, duas, três, quatro,
cinco, seis quadras e chegaram à um matagal
próximo à um arroio que fazia divisa com o Sítio
do Almeida. O animalzinho, ofegante pela longa
distância percorrida, em condições tão debilitadas de saúde, sentou-se ao pé de um arbusto,
dando oportunidade para Ítalo esconder-se sem
ser notado, atrás de um cinamomo. Skip, alheio
ao eminente perigo de abandono, passou a coçar-se, já quase sem forças para tal, oferecendo
a definitiva oportunidade de fuga em disparada
ao homem, que retornou à passos rápidos para
casa.

Olhava de tempos em tempos
pra trás, certificando-se que não
estava, de fato, sendo seguido.
Fazia um rigoroso frio naquela manhã do inverno gaúcho e o bichinho enrolou o corpo como
pôde, para esperar relativamente aquecido o
destino não muito promissor que lhe aguardava nas próximas horas. Faltava-lhe energia para
qualquer tentativa de locomoção. Nunca mais
foi visto por alguém da família ou vizinhança.
---------------------------------------------------A bizarrice máxima, proveniente daquela fonte,
estava ainda por vir. Contrariando os prognósticos transcritos ao início dessa narrativa, que fizeram alusão aos tais vermezinhos que utilizam
a cavidade anal humana como seu habitáculo,
mas que somem-se geralmente na idade adulta,
Ítalo ainda sofria cronicamente de Oxiuríase. O
que mais causaria perplexidade em qualquer indivíduo dotado de senso crítico era, no entanto,
a escancarada realidade estampada frente a gravidade dos fatos: O homem gostava daquela coceirinha. Negou-se, inclusive, a tomar qualquer
remédio ou fazer tratamento médico. Sentia incontrolável prazer em coçar a bunda. Costumava
trancar-se nos banheiros sob o pretexto de suprir necessidades fisiológicas, porém, a necessidade maior que vinha sentindo, cada vez mais,
era coçar-se, coçar-se e coçar-se. A agradável
sensação que muitos sentem ao introduzir um
cotonete no ouvido para limpá-lo, ele sentia ao
escarafunchar o orifício defecativo. Pegava um
pequeno pedaço de papel higiênico, enrolava-o
ao dedo médio da mão esquerda e friccionava tenazmente as paredes do ânus infestado. Às vezes

nem lavava as mãos e sentava-se em seguida à
mesa, para terminar de comer o churrasco ou
algumas fatias de salame, hábito anti-higiênico
que acabava reinfestando o seu corpo com mais
larvas do Enterobus vermicularis. Soltava baixos gemidos quando entregava-se àquela espécie de masturbação, o que foi despertando, em
parentes e colegas que escutaram-no por trás
da porta, desconfianças múltiplas.
------------------------------------------------Na noite daquele trinta de abril, véspera do feriado alusivo ao Dia do Trabalho, a coceirinha
atacou-lhe de uma forma um pouco mais incisiva que das outras vezes. Aproveitando-se da ausência da nega-velha, que fora passar o feriadão
em Jaguarão, carregando consigo os filhos do
casal, abasteceu-se na locadora da esquina com
oito fitas DVD pornôs, comprou no Boteco do
Zenir uma garrafa de Caninha 51, três limões,
um lombo de porco, uma tripa de morcilha
branca e bastante torresmo. Passou a tarde daquele 30/04 comendo, bebendo, vendo filme e,
é claro, de tempos em tempos, coçando o rabo.
Com a chegada do astro noturno, entretanto,
por volta das vinte horas e quinze minutos, o
seu ânus palpitou de forma diferente, fazendo-lhe sobressaltar-se e interromper a leitura da
revista Playboy que segurava entra as mãos sujas.

Disparou, como em outros
milhares de vezes, ao banheiro, á
fim de averiguar a procedência do
fato.
Com um pouco mais de pressa, arrancou o já
tradicional pedaço de papel higiênico, fez com
ele uma espécie de capa protetora ao dedo, introduzindo a bucha no canal excretor. Conforme desconfiara, dessa vez não era apenas uma
mera coceira. Havia algo palpável dentro daquelas paredes anais. A princípio, achou que
poderiam ser fezes, expelidas durante um de
seus peidos e iniciou, lentamente, a retirada do
corpo estranho. A medida que ia puxando o troço com as mãos, percebeu que o seu tamanho
parecia não ter mais fim. Finalmente, quando
invadido pela impaciência deu um último e forte puxão pra fora, com pavor, conheceu cara à
cara a causa do seu infortúnio. Era um verme,
do tamanho de uma minhoca grande, medindo
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uns 30 cm, aproximadamente, lambuzado por
uma gosma escura e gordurenta, de odor nauseante. Ítalo, instintivamente, já dominado pelo
pavor, largou, com o pedaço de papel higiênico
e tudo, o gigante exemplar do Enterobus vermicularis no chão. Para a sua triste surpresa, o
tal animalzinho começou a ganhar rapidamente
tamanho, pondo-se em posição ereta, tal como
uma cobra naja, encarando-o frente à frente,
com seus olhos acesos, faiscantes e cheio de
uma raiva insana. Percebeu o homem, com redobrado espanto, à essas alturas com os óculos
já totalmente embaçados, que pontiagudíssimos
dentes caninos haviam surgido na arcada dentária da criatura.

Por outro lado, constatou o
crescimento exagerado das asas
laterais (cefálicas) à esquerda e à
direita da cabeça.
Talvez numa exibição de poder, o verme alçou-se aos ares, impulsionado pelas referidas asas,
pairando como um beija-flor macabro e assassino no teto do banheiro. As pernas de Ítalo
afrouxaram-se, o seu coração bateu descompassadamente e o pavor, intensa e definitivamente,
tomou conta do Panela de Banha.
Aquilo que, aquelas alturas tornara-se uma espécie de cobra voadora, passou a emitir silvos,
da mesma forma que o réptil:
-- SSSSSSSSSSSSSS! SSSSSSSSSSSSSS! SSSSSSSSSSS!
Satisfeito com a própria demonstração de força o
monstruoso nematoide posicionou-se novamente no chão, em pé, desta vez articulando num
português surpreendentemente claro, injúrias,
blasfêmias, escárnios, insinuações e ofensas de
toda espécie contra ele.

Um ódio mortal e implacável
parecia insuflar-lhe por dentro
e algo inevitável, sinistro,
encaminhava-se à acontecer
naquele banheiro.

de metido a valentão justiceiro, começou a gritar, alta e desesperadamente, com todo o vigor
vocal que tinha:
-- AAAAAAAAAAH! AAAAAAAAAAAAAAH!
ME AJUDA! ALGUÉM AÍ! AAAAAAAAAAH!
SEU HIDALGO! DONA MÍRIAN! CELSO! Ô
CELSÔ! POR FAVOR! AAAAAAAAAAAH! ME
AJÚDA PÔRRA! DEPRESSA! Ô CELSOOOOO!
Não adiantou absolutamente em nada. Provavelmente, devido a Festa do Trabalhador, no Ginásio Municipal de Araçá, quase ninguém estava
em casa para acudir-lhe, e os poucos que estavam, inexplicavelmente, não ouviram ou vieram
prestar-lhe auxílio. O Enterobus então, após
xingar-lhe literalmente de tudo, avançou com
seus dentes cortantes, ferozmente, tal qual lobo
enlouquecido, ao corpo obeso e rosado de Ítalo.
Muito sangue e banha respingaram nos azulejos
da peça.

O homem urrava com amargura
à cada nova dentada, tal qual um
porco à hora do abate.
Começou-lhe a faltar respiração de tanto gritar,
mas a dilacerante sensação de ter a pele arrancada, as ligações internas de seus membros rompidas e os ossos partidos por aquelas poderosas
mandíbulas, não dava-lhe um instante de trégua.
--------------------------------------------------Acabou sendo, na mais pura interpretação da
expressão, comido vivo. Só não foi inteiramente engolido porque escuras manchas de sangue
permaneceram tingindo o banheiro, do teto ao
chão, numa prova incontestável da carnificina
que ali acontecera. Os pesados óculos jaziam
numa poça de sangue próxima ao lavatório, rachados e com as lentes quebradas. O já satisfeito
verme, á essas alturas um pouco diminuído de
tamanho, introduziu-se ralo do vaso á dentro,
desaparecendo para sempre e sem deixar vestígios.
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AVAREZA
Por Sonia Nogueira
O vestido estendido na cama
Mostrava o esplendor do valor
A quem dera igual, reclama!
A Irmã Cinderela sem valor.
Os sonhos voaram no baile
Feita princesa com brilhantes
Entrou no quarto em detalhe
Encobriu-se dos diamantes.
Valsou por minutos intensos
O sonho saiu da caixinha
E rasgou da saia à bainha.
A irmã com toda avareza
Rasgou o vestido por maldade
A felicidade fugiu da nobreza.
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LÁGRIMAS
DE SANGUE
Por Dieine Silva
Nascem em meus olhos
Percorrem minha face
Atravessam meu coração
Atormentam minha alma
São elas, as lágrimas
Lágrimas de sangue...
Nascem porque sofro
Percorrem porque deixo
Atravessam... São mais fortes
Rasgam e machucam
Atormentam... Atormentam
Uma agonia... Quero desabafar
Um sofrimento... Estou sem palavras
A saudade me fere
Um pensamento, somente a verdade...
O passado me assusta
Quero fugir
Não posso mais olhar
Nem ouvir, nem sentir
Não consigo amar
Não estou feliz
A tristeza me cerca
Como é que se sorri?
Um olhar falso
Uma palavra mentirosa
... E a chuva cai
As lágrimas caem
E eu... Caio
O mundo desaba sobre mim
É mais forte do que eu
Ao olhar nos olhos
Meu coração se espedaça
Meu corpo treme
Minhas mãos suam frio
Não odeio, mas não amo
Estas lágrimas são de sangue
Pelo sofrimento e angústia
Pela infelicidade a me acompanhar
... Minhas lágrimas...
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TPM-TENSÃO
PARA MATAR
Por Cristiane Vieira de
Farias
Jogou todas as roupas pela janela
Dedo do meio ao sabor da boca
Chutou a porta com força
A violência dominadora
embalando o gosto pelo desespero
Caixas rasgadas com os trapos
O livro preferido foi amaldiçoado
Anéis de vingança prometida
Fora de controle da sociedade
O bastão atingiu os vidros do carro
Furou o pneu da frente
Destruiu a lataria com o instinto
200 metros de distância pela lei
Espionando todos os passos
Hora de chegada
Hora de saída
Rodízio de mulheres
O galão de gasolina explodia
por toda a sua alma
Inconformada
Uma gargalhada infernal
a tragava
A patologia escolheu o objetivo
Residência invadida pelo tédio
O casal se esfregava em série
69 apunhaladas na mulher
69 punições severas no homem
Como uma fera não domesticada
Sangrava suas mãos mãos com a justiça
das mulheres tensas para matar
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O MÊS DE MAIO
Por Carmen Lúcia Hussein
É o mês de maio
O Sol ilumina as nuvens azuis
Os campos, as montanhas, e os riachos
A noite é estrelada e cheia de luar
Recebi uma grande dádiva neste mês
Ganhei você
O bem mais precioso que tive
E obtive também a maior dor na existência
De ter perdido você neste mês
É o mês de Nossa Senhora
A flor do mistério
Ofereço a Ela este grande pesar
E sofrimento
E a gratidão por ter conhecido você
E ter tido a sua companhia.
www.varaldobrasil.com
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SOU
VEGETAL
Por Irineu Baroni
Há dias que vivo sem sentir
o meu viver: pego a “pena”
e não consigo escrever
Que pena:
sol sem calor
sexo sem amor
A lua nova aprisionou
meus versos, minhas trovas
e emudeceu minha canção
Não sei o que se passa:
quem sabe?
Trapaças do coração
Apago a luz da minh’alma
soletro Drumond
v a g a r o s a m e n t e...
Revivo Du Bocage
em sua cova escura...
Sou vegetal!!!
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A ÚLTIMA RODADA
Por Danilo Oian
“ No canto mais escuro, dos pensamentos mais imundos,
não importa o que faça , teu caminho é a cova rasa!
Banquete de vermes, besouros e baratas,
temperado com hipocrisias necessárias,
aos pretensiosos imortais.
Somente a morte é absoluta,
Deus só entra para avisar que a luta é sua!
Cada suspiro é o suicídio, destino maldito
de quem espera que suas preces ,não te matem
enquanto cresce.
Miseráveis são os ateus, mais ainda os que “conhecem “ Deus.
Determinam o destino da vida, curam neoplasias, sepultam suas
vítimas, consolam mães e crias com seu abençoado poder.
Na lápide do seu túmulo,
conselhos para surdos,
silêncio absurdo
do divino animal. “
www.varaldobrasil.com
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À DERIVA DO
PERTENCIMENTO
PLANETÁRIO
Por Ivane Perotti
- não se pode fabricar novas lembranças, mas
pode-se construir novas decisões -

“O desamparo não é uma ocorrência
natural; natural é o senso de
pertencimento que a raça humana teima
em negar e se esforça vigorosamente
para remover da memória genética.”
Ivane Perotti
Com o vento da noite sem grades, veio o brilho
da febre. Nas mãos nuas, os restos de mais um
dia faziam troça das marcas acumuladas em camadas de fétida sujidade. O que restava do homem não estava à mostra, se é que mostrar fosse uma possibilidade no quadro do desamparo
instituído. A nudez da alma não aplica ao corpo
revestido o frio da indiferença; esta, a indiferença, é uma decisão da razão despida de caráter
e coragem: um aborto emocional provocado a
ferro no útero movediço da sociedade moderna
- passaporte para a construção dos conceitos de
segregação.

A poesia seria violentada a construir garras,
apropriar-se de verdades, profanar os sonhos,
bajular os anjos, barganhar a arte para tornar
leve e livre o sentido de uma emoção sem sentido: a dor do outro! Cadê o outro?

Estava ali, onde estavam todos,
no mesmo porto sem cais, sem
margem de acesso, sem farol de
anúncio às tempestades recorrentes
que varrem todos os dias,
ininterruptamente, a correnteza da
vida.
O outro estava ali, sujo, molhado pela incontinência da urina escura e pelas lágrimas invisíveis de alguma lembrança reticente. Estava e
não estava. O “outro” se tornou paisagem e não
oferece à vista condicionada do homem oficialmente vivo e bem casado com os compromissos
de suas crenças, valores e pressões as fartas e
lautas ofertas de deslumbramento e introspecção.

Sim, pois hoje, mais do que
nunca, vende-se e vende-se bem a
natural ideia de buscar junto às
paisagens a natureza da reconexão,
introspecção - o religare do antigo
latim, morto e enterrado em terras
ágrafas - com o mundo: viagens
ao redor do mundo escondem
os mundos que nos rodeiam,
fundamentam e constituem.

Não se depreendia dos olhos febris a idade daquele corpo, mas era um homem que a vida gastara por dentro e por fora. Apenas mais um entre
tantos na larga avenida atravancada. Era a Queda da Casa de Usher ( Edgar Allan Poe, 1839)
que estava ali, bem à frente, aos lados, acima e
abaixo de quem decidisse ver e tivesse coragem
para assumir a frustração depressiva que exalava
poderosamente os seus odores nauseabundos: o
cheiro do abandono é podre, mórbido, pegajoso e toma de assalto as cavidades da consciência
prática.

Fazer o quê? É o preço do amortecimento diário,
das anestesias, da apologia ao foco, às metas e
aos objetivos traçados, fixados e tombados em
visões futuras: serei feliz amanhã, terei o melhor
carro amanhã, amanhã eu amo, transo, confesso
e me presenteio, amanhã eu existo.... Pode haver
maior pobreza? Pode! Elas se reinventam cotidianamente com o aval sapiente do homem lambuzado em poder e corrupção.

Febre ou crise de abstinência?
Fome ou falta de ambição? Pobreza
ou sorte de quem nada tem e não
precisa de nada?

O termo “lambuzado”, por suas conexões com os
fetiches de outras fomes não cabe aqui, até por
respeito aos olhos febris do homem à calçada.
Troco o termo - e não a ideia - por outros termos, mais robustos e verossímeis à lembrança
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da noite sem grades. Lá vai a troca: no lugar de
“lambuzados”, leia-se literalmente - se possível
for - ... afogado, atarrachado, emporcalhado,
embargado, refestelado, aturdido e.… confesso
publicamente o desejo ardente de fazer um trocadilho que o texto não permite, mas tem a ver
com a palavra mais proferida na atualidade.

Uma pista morfofonêmica (para
amenizar o meu desejo e inferir
sobre a ação da leitura):
... tem três sílabas, começa com /f/ e termina
com /o/, é paroxítona não acentuada, muito
usada por norte-americanos em filmes de pouca
metragem - qualidade duvidosa - pavorosamente repetida nas redes sociais, e, vai lá: sintaticamente infere uma ordem impraticável, ou não?,
em detrimento da pronominalização escolhida
a dedo - ou por outras razões da inconsciência
linguística que nos abençoa, amém! Geralmente
aparece no modo verbal imperativo que, gramaticalmente faz dançar o pronome reflexivo /se/,
ingerindo as possibilidades democráticas inegavelmente abertas na estrutura que as línguas naturais propõem.

Ideias de pertencimento? Em que
latim se perdeu?
O homem à calçada morreu. Deixou o corpo para
trás e carregou a alma para algum lugar desconhecido. Morreu sem avisar, não soube esperar
pelo tempo certo de sair do modo paisagem e inserir-se na sociedade que o segregou. Não soube!

Mas, até as paisagens merecem
um olhar presente; pois, se
abandonadas, fenecem diante de
lembranças que jamais poderão
ser colocadas nos lugares de
merecimento.
Se em algum lugar deste planeta ou fora dele
alguém ou alguma coisa conhece a cura ou a
educação para a indiferença e falta de caráter:
S.O.S.! A covardia tem nos impedido de voltar à
essência da humana condição humana e precisamos de apoio intensivo.

Câmbio interrompido para o homem que deixou
o corpo na calçada. Usher não era apenas um homem, era, talvez, uma leitura do outro dentro do
outro pelo poeta corajoso. Talvez!
“ Dá ao homem aquilo que é do homem
e entrega a ele como você gostaria
de receber. Utopia? Não, poética da
sabedoria.”
Ivane Perotti

DA SUÍÇA PARA VOCÊ, ONDE VOCÊ
ESTIVER, A LITERATURA DE TODA A
LÍNGUA PORTUGUESA

LITERATURA, SEM FRESCURA!
Desde 2009 com você! A literatura vai mais longe quando é feita para todos! Escrever é sempre
bom e é melhor ainda quando encontramos um
espaço onde escrevemos acompanhados por outras pessoas que gostam tanto quanto a gente de
literatura!
Aqui no Varal do Brasil, você vai ver como é gostoso participar de cada edição, enviando seus
textos para publicação gratuita e depois lendo a
revista onde encontrará vários gêneros e estilos.
Uma revista literária sem frescuras. Um varal
de textos estendido entre o Brasil e a Suíça. Um
poema de amor à escrita. Uma ferramenta para
divulgar nossos escritores.
Tudo isto acima e muito mais é o Varal do Brasil,
iniciado no mês de novembro de 2009.
Não fique de fora, escreva e envie! Participe!
Contato:

www.varaldobrasil.com

varaldobrasil@gmail.com
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VAIDADE

POR SONIA NOGUEIRA
Tudo é vão na tua passagem
Tem a duração de um momento
Não chega a ti o vento da aragem
Nem a sabedoria de um portento.
Vives de falsos valores assim
De ilusão enfeitas o porvir
Em teus lábios boca de carmim
Sopras a palavra em som de adir
Ao teu redor tudo é grandeza
Na miragem do tempo ilusório
Tens a quimera da incerteza.
Na abertura do pano a plateia
Que viaja sem limite inglório
No aplauso é vaidade alcateia.
www.varaldobrasil.com
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Caminham as pessoas nos metros contados em
passos limitados pelos passeios curtos nas plataformas. Caminham as pessoas nas rotinas
articuladas, de rédeas limitadas, encurtadas na
massificação das vontades.
Sentam os sonhos nas carruagens apinhadas,
os ouvidos nos auscultadores minúsculos entranhados no ser, os dedos nos teclados, as pálpebras fechadas nos ensonados sonhos inacabados
e nas noites não completamente dormidas.
Assim vão encaixotados na carruagem do metro,
os sonhos das pessoas caminhantes de passos
articulados. Caixinhas ambulantes de sonhos,
ideias, conversas, vontades ou esvaziamentos do
ser.
É no ritmar do vrum-vrum da carruagem, dos
passos na plataforma que me soam na memória
as Little Boxes de Melvina Reynolds (1962) na
sua canção de protesto perante desenvolvimento
urbano desenfreado e attitudes conformistas de
certas classes sociais norte-americanas.
Cada passada, uma parede, uma caixinha, um
ritmo martelado.

Imagem by Martin Lindlof

LITTLE BOXES
Caixinhas

©

Little boxes on the hill side, little boxes made of
ticky-tacky*.
Caixinhas na encosta, caixinhas feitas do
mesmo material.
Little boxes, little boxes, little boxes all the
same.
Caixinhas, caixinhas, caixinhas de forma igual.
There’s a green one and a pink one and a blue
one and a yellow one,
Há uma verde e uma cor-de-rosa e uma azul e
uma amarela,
And they’re all made out of ticky-tacky, and
they all look just the same.
E são todas de fraco material, de aparência
igual.
And the people in the houses all go to the
university
E as pessoas das casas vão todas à universidade
Where they all get put in boxes, little boxes, all
the same.
Onde são colacadas em caixas, caixinhas, de
forma igual.
And there’s doctors and there’s lawyers, and
there’s business executives
E há médicos e há advogados e há empresários
And they’re all made out of ticky-tacky and they
all look just the same.
e são todos feitos de pegajoso material e todos
parecem iguais.
And they all play on the golf course and drink
their martini dry
E todos jogam golfe e bebem o seu martini
And they all have pretty children and the
children go to school
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E todos têm filhos bonitos e os filhos vão à
escola
And the children go to summer camp and then
to the university
e os filhos vão acampar e depois para a
universidade
Where they all get put in boxes and they all
come out the same.
onde são todos colocados em caixas e de onde
saem todos iguais.
And the boys go into business and marry and
raise a family
e os rapazes entram nos negócios e casam e
criam uma família
And they all get put in boxes, little boxes all the
same.
e são todos colocados em caixas, caixas de
forma igual.
There’s a green one and a pink one and a blue
one and a yellow one
Há uma verde e uma cor-de-rosa e uma azul e
uma amarela
And they’re all made out of ticky-tacky and they
all look just the same.
e são todos feitos do mesmo material e só
parecem iguais.
Poema original de Malvina Reynolds
(1900-1978), escrito em 1962, mas celebrizado por
Pete Seeger em 1963 acabando por ser utilizado
como protesto politico e não somente sob a sua
primeira intenção crítica.

Ver mais em

* Ticky-tacky
* referente a materiais de fraca qualidade e/
consistência.
Subo as escadas da plataforma.
Caixas, caixinhas, passos, passinhos, ritmo, ritmozinho na minha mente.
São casas e casinhas, casinhas e casas no cenário
imaginado (ou vivido?).
Olho ao redor.
Olho para o lado.
Do inesperado despertar do adormecer rotineiro, contempla-se a transposição para azulejo por
Manuel Cargaleiro**
Sobre a imagem acima:
Do painel “Ville en Extension” (“Cidade em crescimento”, de Vieira da Silva***, 1970).
Mais casas, tantas casas.
© http://www.reflexosonline.com/fotos/medias/196308.jpg

**Biografia do pintor e ceramista em
http://www.fundacaomanuelcargaleiro.pt/media/120398/Manuel_Cargaleiro_notas-biografias.pdf

** Biografia da pintora em
http://fasvs.pt/coleccao/vieira
Leia mais da colunista:
www.aparecesepuderes@blogspot.pt

http://malvinareynolds.com/Blog.html
www.varaldobrasil.com
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NÓS, OS
GRANDES REAIS
PERSONAGENS
VIVENTES:
SOMOS DE
QUEM...!
Por Odenir Ferro
Nota do Autor: Este Artigo é uma Obra de Ficção. Qualquer semelhança com pessoas, fatos,
acontecimentos, é mera coincidência!
Hoje pela manhã, enquanto tomava café, olhando, como de costume pela janela, comecei a organizar os meus bagunçados “às vezes bagunçados,
noutras, esclarecidos, organizados, ” pensamentos. Eu vivo, como de costume, revirando as minhas arcas, os meus baús de memórias...! Estava
chovendo. E forte. E o café, estava preto e quente. E pensativo, comecei a rabiscar estes rascunhos.... Os quais, agora transcrevo-os...

As Galáxias são compostas de luzes
e trevas. Além de muitos outros
inumeráveis componentes. Os
quais, são na sua grande maioria,
desconhecidos de nós: simples
humanos mortais....
Os planetas também, inclusive o nosso querido
e arquibilionário planeta Terra. Assim como os
seus meios naturais, assim como todo o seu funcionamento, os seus ciclos, assim como todos os
seus habitantes: inclusive nós, é claro. Aliás, nós
mesmos, quando olhamos para dentro de nós,
nos desconhecemos. Todos nós temos o nosso
lado escuro, inerente ao nosso estado pleno e
claro, de ser.
Nós, seres humanos, vivemos entre a clareza
e a escuridão. Vivemos o nosso bem e o nosso
mal. Temos, inerentes à nossa natureza humana – manifesto ou oculto – o nosso lado escu-

ro, o nosso lado obscuro... O nosso eu perverso
ou mal, ou o nosso eu incompreendido. Muitas
vezes, até de nós mesmos, somos ou nos tornamos incompreendidos, incompreensíveis.... Afinal: Nós, os Grandes Reais Personagens Viventes: SOMOS DE QUEM...! Usamos e abusamos
das nossas farsas, das nossas pantomimas, para
usarmos das máscaras, muitas vezes, até, contra
nós mesmos!
Às vezes, constantemente, esporadicamente,
algumas vezes, raramente ou sempre: expomos
estes nossos lados maus ou escuros, ou até obscenos – conscientes ou inconscientes – declarando-nos perversos, sinistros, malévolos, para
conosco mesmos; para alguém, para a família,
para a rua, para o bairro, uma cidade inteira, um
país, vários países, para o mundo todo!
“Adolf Hitler, foi um dos grandiosos personagens, que personificou o mal. Ele viveu e declarou-se potencialmente maldoso, pecaminoso,
para com o mundo inteiro! Afinal: no sentido
geral, a Humanidade é boa ou ruim.... Sábia, ou
egocêntrica...”
O nosso inconsciente registra tudo, em movimentos coletivos ou individualmente; e, é sábio e
altamente sensível para captar – seja para o bem
ou para o mal, sejam o que é do bem ou o que é
do mal, – alguns, muitos, poucos ou inumeráveis
acontecimentos: os quais, ininterruptamente,
estão acontecendo a nossa volta (por dentro ou
por fora de nós) ou, até mesmo os acontecimentos que estão sendo registrados dentro do coletivo ou do inconsciente coletivo. A nossa mente
processa muitas informações... Cada um de nós,
trazemos em nosso espírito a semente divinal do
bem, do amor e da paz – mas temos, também, a
consistência do lado perverso, do lado escuro, do
lado desconhecido, do lado maldoso, até.

A nossa consciência, é a mestra e a
força maior dos nossos impulsos,
das nossas ações, das nossas
razões e emoções.
Ela é que é a determinante, a dominante ou a
predominante das nossas características comportamentais; ela é a qual nos ampara, nos
protegendo e nos aprimorando, aperfeiçoando,
dentro da nossa boa índole, ou, vice-e-versa para
quem cultiva a sua má-índole.
Todos estes impulsos, estas ações, baseiam-se
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nas nossas razões e emoções. As quais, são manifestadas perante, ou, pelas causas mais inúmeras possíveis.
Como por exemplo: as crenças, a religião, a fé, o
Criador, o Amor, o bem, a Humanidade, o Planeta... estando estas razões ou emoções, sendo
manifestas tanto no lado positivo das causas, assim como também, no reverso, no lado negativo,
no lado escuro, no inverso, até mesmo no avesso
de todo este equilíbrio harmonioso em beleza,
bondade e perfeição!

O antagonismo que se exerce
sobre a Luz e seus adjetivos, são
as Trevas e os seus subjetivos
enganosos....
Muitos deles, compreensíveis ou, sensivelmente
captados pela mente criativa. Os quais, muitas
vezes, ou algumas vezes, ou raras vezes, os transformados em realidade – através de alucinações,
induzindo-nos ou não, de um ou vários outros
artifícios mais, – onde a mente avança e se aprofunda pelos incógnitos existenciais...
Atravessando os sinais vermelhos da vida, fazendo com que rumemos desgovernados e socialmente desamparados de equilíbrio e de apoio....
Gerando uma série de acontecimentos desastrosos, tanto para nós mesmos, ou, em torno de
nós.... Fazendo com que avancemos pela vida, de
forma às avessas, antissocial, insensível a tudo
e a todos.... Irracional e, em total desarmonia e
desequilíbrio com tudo e todos.
Dentro destes parâmetros, não se trata apenas
de questionarmos o lado bom ou mal de cada
habitante do Universo: Todos somos e estamos
envoltos, (por dentro e por fora), com uma película espiritual invisível – única e ímpar, muito
embora seja Universal, – a qual nos protege de
tudo e de todos. Somos semelhantes. Mas, individuais e únicos...
Quando olhamos para dentro de nós mesmos,
através dos espelhos, ou mesmo, quando olhamos: corpo a corpo, alma a alma, olhos nos olhos,
pele na pele, mãos nas mãos, mesmo assim, os
nossos pensamentos, os nossos sentimentos, se
diferem ou se divergem, ou divagam em sentidos
abstrativos. Mesmo estando-nos aparentando
vivenciarmos uma agradável harmonia.... Não.
Por mais que nós nos esforcemos, nós não nos
conhecemos! Nem mesmo a nós próprios. Somos um escuro e metafísico e espiritual misté-

rio. Até mesmo, para o âmago mais profundo e
mais íntimo do nosso coração.
A Vida é a plenitude de um perfeito e encantador
mistério! Tem cientistas que afirmam que a Natureza não é perfeita.

Mas eu creio que Deus é. Assim
como todo o seu séquito de Anjos e
Santos.
Eu creio que existe os lados plurais do Universo. Os lados cósmicos, os lados mágicos, os lados
oníricos... O Céu, o Inferno, o Purgatório, existem. As fábulas existem, o lado oculto de tudo,
também. Os polos existem: o positivo e o negativo. Tudo e todos, se interagem: iguais aos antigos filmes fotográficos: expondo os registros dos
lados positivos e o negativo de todos estes lados.
Assim como também, tudo e todos os movimentos que acontecem na natureza. Por dentro e por
fora de nós, em todo o planeta Terra, em todos
os demais planetas, na Via Láctea, em todas as
demais galáxias, enfim, não somente nós, mas
o Todo do Tudo é composto por lados claros e
escuros.

Pois é! Lembram-se daquelas
inumeráveis fofoqueiras....
Muitas...! Lindas, até, dentro das
suas inocências, das suas feiuras
características.... Aquelas....
As que ficavam dependuradas
nas vassouras, nas esquinas das
vidas....
Mal-amadas durante a noite.... Com os seus tradicionais e sujos aventais, com as calcinhas mal
lavadas, com o sutiã apertando-lhes os ombros,
com o tradicional mal hálitos....
Jogando palavras malditas, mal ditas, insanas,
profanas.... Umas nas caras das outras... Nos
domingos, bem de manhazinha, enquanto esperavam “vítimas chegando, ou saindo das casas...
logo cedinho, bem de manhã...”
“Eu, quanto vítima das más línguas, estou incluso, nestes obscuros escuros lados dos seres...
Bem... eu me lembro delas... (Adorei... Algumas
destas experiências humanas, me fizeram crescer...!) ”
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Amei olhar, de relance, os olhinhos delas.... Indignados.... Graves, inquisitivos.... Debruçados
nas vassouras e em mim – que passava casualmente – pela manhã, vindo a pé, é claro, das
noitadas...

E, naquela época, eu ainda era
educado com as formalidades
socioculturais habituais... E,
cumprimentei-as.
Feliz, por qual motivo, o qual agora não meu
lembro, feliz estava. A minha felicidade, naquele
momento, pelo o que me conheço, devia ser por
qualquer razão.... Nasci infeliz, mesmo, e, então,
resolvi fazer desta naturalidade comportamental adversa, a criação artística das vivências do
lado positivo e feliz e bom...
De algo, tenho certeza. Tanto naquela hora,
como agora, eu tinha e tenho e terei uma certeza: fiz e faço das minhas infelicidades, um laço,
um abraço, um amor, um encanto, um acato, um
tudo, de tudo, por Amor...! Mas, sem delongas,
sem prolongamentos... Naquele dia, eu tive a felicidade de vir para casa dormir, e, deparar-me
com aquelas “Brilhantes Fofoqueiras, Deus a tenha-as, Abraçando-as para Si, Eternamente...! ”

Eu fui muitíssimo feliz, ali,
naquele momento. Assim como em
muitos e muitos outros, da minha
existência.
Eu aprendi, ao longo da vida, a amparar-me e
tirar proveito das adversidades sociais, a mim,
naturalmente impostas... Naquele dia, lembro-me: elas me olharam com olhos de horror, repulsa, (eu estava “alcoolicamente turbinado”
mas não fiz sexo, não matei, não roubei, graças a
Deus, estava vivendo as minhas dores, a minha
solidão, estava feliz, pois estive conversando, enquanto caminhava pelas ruas e calçadas da vida,
com a espiritualidade inimaginável do bem, enquanto que, entretanto, com o meu olho de gato,
olhava, sentindo, espreitando, vivenciando, até,
os lados obscuros do mau... Consciente de que
ele existe...
E o que me banhava de felicidade, é: que tanto
o lado do bem, o lado da clareza, assim como o
lado o mal, nos obscuros da vida, da falta de evidência, dos profanos, enfim... Existem! Todos os

lados Escuros, dentro das Escuridões Obscuras
dos Seres, eles, existem: agem e reagem! São
Maldosos.... Desejam persistirem-se, até, sobre
eles mesmos... São Cobras, são Serpentes, pois
são danosos, São do Mau!)
...Às vezes, muitas vezes, inumeráveis vezes, em
momentos insanos, (aonde a inveja, o ódio, a
cobiça, a falta de capacidade, a irracionalidade,
a falsa moralidade, a mascarada sensação de
bom senso, as injustiças cobrando O AMOR DA
JUSTICA, e a JUSTIÇA, querendo entender o
que eles desejam, em NOME DE DEUS, entender a SI PÓPRIA, DECLARANDO-SE JUSTA
EM TUDO E PARA COM TODOS, EM NOME
DO AMOR: GERANDO UMA FARSA SOCIOCULTURAL, SIMPLES ASSIM: (...!)

E, Nenhum, de cada um de nós,
foi, quando concebido, informado
de Nada: Mas, o Ideal Coletivo,
como plano de fundo, talvez seja:
CADA UM POR SI...! E, somos
únicos, ímpares! Plantados dentro
desta EXISTÊNCIA!
Lembrando-se do Amor... Lembrando-se de
Deus, da Espiritualidade... Lembrando-se do
último abraço, das últimas carícias de mãos...
Lembrando-se do orgulho próprio, das memórias, das inumeráveis canções que passam, e se
passaram pelos ambientes individuais ou, socioculturais, das Nossas Vidas, quando um dia,
estivermos fechando os nossos olhos para este
mundo...! Lembrando-se ainda mais: de todos
os assassinos e assassinas, juntos ou posando
como sendo, grandes homens e mulheres de
bem, que passaram, ainda passam e passarão,
por todas as Épocas em todas as Eras Históricas
da Humanidade: Todos Eles: os quais, todos
iguais, se devoram a si mesmos e aos outros,
com as calúnias, as usuras, as infâmias, com os
vícios profanos e os profanados, contra tudo e
contra todos.... Tudo, em nome do Poder: Contra, inclusive, até mesmo, Deus Nosso Senhor
Criador...! Muito embora, apesar de tudo: todos
nós, dentro das existências – pessoal, ou, humanitária – somos, e, somamo-nos todos, desejosos de sermos: Unos ao Criador, ao nosso eu,
formando num único tópico em nós: A Humanidade consagrando-se aos Olhos do Criador!
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QUE ASSIM SEJA
Por Jacqueline Aisenman
E eles adentrarão o inferno,
descalços sobre as chamas ardentes, face sofrida e ferida,
as mãos serradas, carregadas de tudo o que pilharam,
guardaram, mantiveram como tesouro sobre a terra.
Caminharão sofrendo cada passo,
as bocas fechadas, repletas de todo o mal falado,
de todo o bem negado, de tanto o quanto poderiam ter feito
e simplesmente calaram, engoliram, secaram com a terra.
Queimarão pele e ossos andando em direção a seus destinos,
com o ventre cheio das ilusões incômodas e tardias
de um longo passado acumulando tudo o que não lhes pertencia
enquanto ignoravam e viravam as costas aos que importavam na Terra.
Tropeçarão nos degraus, nos caldeirões, cairão sobre as fogueiras
e no corpo sentirão os arranhões, ossos quebrados, queimados,
sangue escorrendo sobre o corpo usado para massacrar enquanto,
cegos de inveja, perambulavam como humanos na Terra.
Carregarão com eles o peso de tudo o que desejaram, de tudo o que conseguiram,
porque nas fogueiras do inferno há lugar para eles e para o que almejaram.
Mas nem uma lágrima de arrependimento cairá sobre seus corpos
aliviando dores, diminuindo medos, subtraindo penas.
Entrarão no inferno e lá viverão para sempre, como viveram na Terra:
sem piedade, sem vida, sem alma.
Que assim seja,
pela eternidade.
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O LADO ESCURO
DO SER
POR GAIÔ
Seria insuportável conviver com o lado escuro do ser que nos abarca não fosse a possibilidade já configurada da luz da qual somos depositários.
Me acalenta saber que somos luz compactada
nesta tridimensionalidade...
Como é sensível o peso da matéria que carregamos...Sinto-a nas mãos, nos braços, nas
vísceras, pernas, nos pés, nas pálpebras, nos lábios, em especial quando relaxo em processo de
meditação, onde todo o corpo se acomoda. Sinto
o sangue correr, os batimentos cardíacos...tum,
tum, tum...em busca de leveza, do sol que nos
toca com seus fótons, em busca de nossa Memória Estelar...Sempre é possível eternizar instantes neste abraço de Luz.
Tantos embates, luta ferrenha em nosso interior...tudo tão estafante. E o mergulho constante na senda da lucidez, por entremeios labirínticos, nos carrega em caudaloso rio em busca de
sanar desafios ante as dores, o medo, as agonias,
o que nos parte ao meio, de tristezas, mortes cotidianas, incertezas, sonhos perdidos, esperanças esquecidas no coração da criança quebrada
que trazemos.
Bendição, o são os que se aceitam sem negação, se deixando estar em razoável Paz, sem

cobranças afetivas de suas feridas emocionais...
Os espantos e os assombros, os reservo ante o
resgate da luz sobre as sombras; luz revestida
de renovado ato criador em busca de novo alento. Viver arde em agônicas horas sombrias a caminho do cíclico roteiro na espiral do tempo em
novas saídas, em rota de desnudar o melhor do
humano.
Ter a dimensão desse humano, que Divino se permeia do contraditório, defeitos, nada
perfeitos.
Não é difícil entender, mas aceitar, incorporar, para trabalhar este estado escuro da alma,
encarar de frente as mazelas, os atritos que nos
esfolam em conflitos.
E a luz que nos habita se agiganta, espelhando um ser no outro, relação em aprendizado real, laboratório da vida, de troca amorosa,
doação de si, amor junto, sala de aula viva. E
nos damos a nós mesmos no que pensamos,
através do que sentimos em coletas de atitudes;
tudo o que reverenciamos com compreensão,
nutrição. E construímos a cada escuridão a interação, olho no olho conosco mesmos, atentos ao
que se diz presente no agora de uma eternidade
que nos fala à frente e o que pra trás ficou. Que
nos revele a nós mesmos em carinho e cuidado,
atenção à percepção no espelho das relações.
E a luz que se desvela, se expande, clareando
o universo dentro- tu e eu- eu e o outro num
nós uno em descanso ao abrigo da alma, da clara luz para o nosso Bem e para o Bem de todos...
Tum, tum, tum...E a leveza se acomoda, se
instala até a próxima sombra na escuridão...
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EXISTÊNCIA
Não sou a exata medida dos meus sonhos, dos
meus desejos e dos meus anseios. É exatamente assim que me sinto. Considero-me confusa e
sem iniciativa para mudar um milímetro sequer
que seja em minha vida. Na maioria das vezes,
vejo-me girando em círculos sem que consiga
encontrar a saída. Culpo-me pela minha fraqueza e sofro por sempre ter me mostrado forte para
as pessoas e para mim mesma, quando só eu sei
como é difícil romper com tudo e esperar as críticas embaixo da cama.

Às vezes tenho a impressão de que
vou sucumbir diante de tantas
responsabilidades. Muitas vezes
acho que não faço nada nem por
mim nem por ninguém.
Vivo impregnada por uma eterna culpa. Outras
vezes acho que sou insubstituível, mas basta uma
palavra pronunciada num tom de impaciência
por alguém querido para me colocar no meu devido lugar: o fundo do poço. Ego exacerbado ou
autoestima baixa? Não consigo me definir verdadeiramente. Transito entre o desejo de descobrir quem sou, a angústia de imaginar como me
mostro ser e o medo de saber como os outros me
veem. Percebo a felicidade em coisas, pessoas e
momentos simples e especiais, porém os perco de
vista por não saber buscá-los e, principalmente,
por não saber mantê-los perto de mim. Por não
querê-los verdadeira e simplesmente. Odeio-me
e me amo num infernal paradoxo que me impede de viver de forma espontânea e natural. Amo
incondicional e visceralmente. Expressar o amor
é um caso à parte. Termino fazendo tudo errado

por defesa ou por um falso sentimento de posse
e consequente mania de proteger. Ouvir é uma
qualidade, questionar, um vício. Perdoar, um
aprendizado, lutar, uma necessidade.

Odeio injustiça, sofrimento e
desamor. A violência me apavora.
A alegria de uma criança e a
experiência de um idoso nunca
deveriam ser ignorados.
Os sonhos da juventude, nunca interrompidos.
A pressa da maturidade, nunca ironizada. Não
consigo conceber a morte, pura e simplesmente
como o fim de uma vida que poderia ter sido e
não foi. Sinto-me infinitamente incapaz de entender as eternas questões existenciais do ser
humano, mesmo à luz das mais aceitas teorias.
Hoje tenho certeza de que as religiões foram
criadas para nos manter afastados do medo da
morte. Morte que representa o desconhecido, o
mais desconhecido caminho que o homem irá
trilhar, inexoravelmente. Aliás, tenho certeza de
que tudo o que, insanamente, fazemos, tentando
burlar o tempo, tem como fim nos remeter à ilusão de que somos eternos.
Mas o mais difícil, ainda, é aprender a morrer todos os dias e renascer melhor do que era. Nesse
percurso da minha existência costumo perguntar a mim mesma o que tenho feito por mim e de
mim... O que tenho feito por ti e de ti....
Que dimensão tenho dado a minha efêmera passagem pelo que se convencionou chamar de planeta Terra? Quanto tempo ainda terei para mudar o estado de coisas que me incomodam...
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A NADA
Por Adela Figueroa
Panisse
Tudo vem dar na mesma cousa:
Uma, grande e livre NADA.
Nada: uma imensa e vazia NADA
Vácua, , flutuante, transparente
Entre correntes
cálidas de ar.
A minha nada envolvente
Insípida, incolor, inodora,
Abrangente
Expandente,
Enche o espaço, vácuo
Do meu ambiente.
E Eu na nada,
Numa borbulha de nada
Dentro da grande e absoluta nada
A viver em rios d’água,
Transparente.
Não é nada, meu senhor,
Obrigada, minha senhora
Eu, por nada.
Uma nada enorme
Que tudo o envolve
Reina já na Terra
Do absurdo,
Na Pátria do esquecimento
No fim último do Mundo.
Uma nada feita de água
De ar de vento e de sal,
E, ainda de terra e de pedra
A mergulhar nas profundezas
Do mar.
Vácuas ondas, de líquido medo
Eterno, no imenso vazio
Do absoluto nada.
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O DESEJO QUE NÃO FINDA
O AMOR QUE NUNCA PASSA
Por Elinalva Oliveira
Por tua ausência sofre minha alma,
Teima meus dias ser sombrios
Onde estás, anseio tua presença.
Noites e dias são assim, nebulosos sofrimentos.
Sonho contigo, almejo ver-te, indecisa, penso,
Refugio-me em mil afazeres.
Ocupo-me tentando banir esse desejo,
Saudade intensa invade minha alma.
E o medo traz temores, triste sensação;
Porém, permito guardo essas lembranças,
Confortam meus dias, invadem meu ser,
Doces momentos, oh sublime amor, intensamente vividos.
Estas recordações hoje relíquias, hora aquieta a alma,
Hora, rasga-me o peito se traduz em sofrer.
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O PORÃO

a tampa voltou como se tivesse uma mola, reabriu-se à minha frente.

Por Elisa Alderani

Pensei longamente constrangida olhando para o
fundo daquele baú. Fiz uma revisão profunda de
todos os caminhos percorridos, das desilusões,
dos medos, dos prantos, das traições... Estava
assistindo uma a uma a todas as cenas de uma
novela sem fim, passavam à minha frente sem
interrupção de propagandas. Tudo o que acontecera era verdadeiro. Via-me em situações estranhas! Quanta ingenuidade em acreditar em
certas pessoas. Como pude ter falado isso, ou
ter feito isso, ou aquilo? Onde estava o meu “eu”
quando aconteceu esta situação, seria eu, ou outra pessoa dentro de mim? Eu não estava me reconhecendo, mas era eu mesma aquela, naquela
pessoa.

Antigamente, em todas as casas que se prezavam, havia um porão, um lugar subterrâneo
para colocar objetos em desuso, ou para guardar vinhos ou frios em uma temperatura mais
segura para conservação temporária. Há muito
tempo eu havia me esquecido dele, do porão de
minha velha casa.
Abri a porta, um cheiro de mofo estranho veio
ao meu encontro; havia uma escada sombria à
minha frente, procurei o interruptor para acender a luz. Tentei mais vezes, a lâmpada com probabilidade pelo desuso, estava queimada; talvez
por causa da umidade do local.
Deixei a porta aberta para que entrasse um pouco de luz e me arrisquei com cuidado na descida
dos degraus. Desci devagar, quase com receio,
para não dizer, com algum medo de encontrar
até fantasmas. Eles povoam sempre a escuridão.
Ao final da escada, uma luz tênue entrava pela
fresta de uma pequena janela enferrujada. Olhei
curiosamente procurando na sombra, com olhar
curioso, para descobrir na escuridão alguma coisa diferente. Nas paredes sem acabamento havia manchas escuras estranhas, sombras talvez,
pareciam vultos de pessoas. Num canto havia
um velho baú de madeira envelhecida. Aproximei-me lentamente para enxergar melhor se
havia um cadeado. Não havia fechadura, podia
tranquilamente ser aberto. Invadiu-me um arrepio estranho, mas ao mesmo tempo havia muita
curiosidade para ver seu conteúdo. O que dentro
poderia encontrar?

Fiquei atônita, sem me mexer, como uma pedra
gelada, olhando, pensando na construção desse
edifício de minha vida, como este baú guardara
todas estas verdades minuciosamente...
Passaram-se horas de reflexão. Procurando meu
“lado escuro do ser”, o encontrei? Talvez.
Mas ele continuará lá, naquele baú que somente
nós podemos abrir, e que secretamente, ou inconscientemente guardamos naquele porão escuro no qual temos medo de entrar.

Levantei lentamente a pesada tampa. Qual não
foi a minha surpresa, quando encontrei uma carta, escrita em letras de forma, colada na tampa
com as seguintes palavras: “Aqui está seu lado
escuro de ser”...
O baú estava completamente vazio... Uma velha
cadeira empoeirada me surpreendeu ao lado,
sentei-me pesarosa. Nesse vazio do baú eu estava lá dentro? Como podia me encontrar, como
me descobrir? E o medo tomou conta de mim.
Num brusco gesto de horror fechei o baú, mas
www.varaldobrasil.com
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FILHOS
Por Evanise Gonçalves
Bossle
Do livro ´!cones do Tempo”

São filhos da estrada,
São filhos da rua,
De noites de orgias
E de bebedeiras.
São filhos dos erros,
Deslizes, das drogas.
São filhos de remédios
Mal tomados ou esquecidos.
São filhos de estupros,
Outros do desespero.
São filhos do medo,
Da vergonha e do segredo.
São filhos do mundo,
Perdidos na distância ...
Sem infância, sem amor,
E crescem corruptos e dissimulados,
Odiando e odiados,
Maltratando e maltratados,
Simplesmente marginalizados.
São filhos que crescem
E se tornam pais
Dos filhos da estrada,
Dos filhos da rua,
Dos filhos dos erros,
De noites de orgias
E de bebedeiras. ...

www.varaldobrasil.com

85

Imagem by Army Amber

Varal do Brasil - Edição 41B - Junho/2016

À DERIVA
Por Lu Toledo
Ando assim
Meio no fim
No inicio
Meio na ribanceira
Meio sem sal
Meio down
Meio clown
Meio de qualquer maneira
Meio demais
Meio jazz
Meio Funk, punk
Meio rock pauleira
Meio na lua
Meio sua
Meio nua
Meio de brincadeira
Meio assim
Meio afim
De mim
Meio que namoradeira
Meio na luta
Meio puta
Meio outra
Meio uma inteira
Meio sem sal
Meio down
Meio clown
Meio de qualquer maneira

Só
Meio à deriva
No meio do mar de mesma
Procurando as outras metades
De mim
Só
eu vou na sorte
O sol é o meu norte
Me buscando e perdendo
Meio até o fim

Meio demais
Meio jazz
Meio Funk, punk
Meio rock pauleira
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EUGÊNIA
ÁLVARO
MOREYRA
1898 – 1948
A primeira repórter brasileira
O homem do começo do século XX ainda não
se acostumara com a gradativa invasão das mulheres no território que sempre fora só dele. No
século anterior, elas foram se insinuando nos
jornais, de inicio escrevendo versos, crônicas,

romances, depois se aventuraram a opinar sobre
questões políticas e sociais apesar da resistência
dos homens. Logo mais, reivindicaram melhor
educação, direito a estudos superiores e também
à emancipação política e econômica. Queriam
votar e ser votadas e não mais aceitavam o engodo que as promoviam de escravas a musas. Queriam ser elas mesmas!
		
É com esse espírito que a jovem Eugênia Brandão, nascida em Juiz de Fora (MG) em 1898,
chega ao Rio de Janeiro. Aos treze anos trabalha
como vendedora numa loja. Era uma atividade
muito sem graça para sua maneira de ser. Suas
idéias ousadas também não se ajustavam com as
escolas daquele tempo. Ela precisava fazer alguma coisa mais emocionante. Que tal ser repórter
de um jornal?
		
A pretensão era, de certo modo, absurda. Essa
era uma atividade em que os homens ainda não
tinham perdido nenhum espaço. Se ao menos
quisesse, como muitas outras faziam, colaborar
num jornal... Não. Para ela isso não era suficiente. Queria ser REPORTER e pronto!
		
Infiltrou-se na roda de jornalistas e acabou indo
trabalhar no jornal “Ultima Hora”, mas ainda
não conseguira ser levada a sério como repórter.
Entretanto, com apenas 16 anos, descobriu como
realizar o seu intento. Com sua personalidade
independente não tolerava o machismo vigente
e fazia o que lhe dava na cabeça. E as conveniências sociais? Isso pouco se lhe dava! Ao mesmo
tempo em que criava polêmicas, também captava amigos. Foi justamente com pequena ajuda
deles que aproveitou uma oportunidade imperdível.
		
Seus amigos da “Última Hora” publicaram uma
nota na primeira página do jornal: “Uma alegria
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que se enclausura. Da vida intensa da reportagem para o misticismo da cela. Por que ela partiu? Uma bonita fotografia de Eugênia ilustrava
o texto.
		
Pouco tempo depois, desfez-se o mistério. Eugênia ingressara no Asilo Bom Pastor sob a alegação que era mais uma pecadora arrependida.
Seu objetivo era outro: queria entrevistar uma
mulher, pivô de um crime brutal. Ela era amante do cunhado e quando a irmã descobriu o que
acontecia, foi assassinada pelo marido. A jovem
pecadora fora, então, internada no Asilo. O fato
era conhecido como a “Tragédia da Rua Dr. Januzzi, 13”.
		
As freiras, muito severas, não gostaram das especulações de Eugênia e suspeitando de suas intenções resolveram manda-la embora. A repórter já estava de posse de todas as informações
que desejava. Era só escrever a matéria.
		
Sua reportagem, “48 horas no Asilo Bom Pastor”
foi manchete durante cinco dias consecutivos no
vespertino “A Rua”. Com ela Eugênia ganhou
reconhecimento da sociedade, dos colegas e
dos outros jornais. Recebeu elogios das revistas
“Fon-Fon” e “Careta”. Esta, estampou versos de
um imaginário caipira elogiando Eugênia Brandão:

“É uma moça bonita
Que o cabelo traz cortado
Usa chapéu comu os home
Tem cada um oio danado
Que quando firma na gente
Deixa a gente escangaiado.”
Depois desse sucesso todo, nesse mesmo ano de
1914, Eugênia se casa com Álvaro Moreyra, um
dos editores da revista Fon-Fon, escritor e jornalista bastante conhecido. Com o casamento, passou a assinar não só o sobrenome como também
o nome do marido: Eugênia Álvaro Moreyra.
		
Formaram um casal perfeito. A criatividade e a
ousadia de Eugênia encantaram Álvaro que não
se assustou com suas atitudes independentes e,
muitas vezes, surpreendentes. Moravam na Rua
Xavier da Silveira e lá criaram os seis filhos dos
oito que tiveram. Eugênia revelou-se uma excelente dona de casa, mas não deixou de colaborar nas revistas “Ilustração Brasileira”, “Para
Todos” e “Dom Casmurro”. Por mais de trinta
anos a casa do dois foi o ponto de encontro de
muitas cabeças privilegiadas tais como Mario
de Andrade, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral*, Di Cavalcanti, Vila Lobos, o sambista Sinhô
e outros mais. Era uma casa animada sempre
cheia de gente. Os filhos iam casando e ficavam
morando com os pais. As crianças iam nascendo e Eugênia, além de achar tempo para brincar
com os netos, ainda participava de diversas campanhas em prol da mulher, tais como a de direito
ao voto. Ela dizia: “A mulher será livre somente
no dia em que passar a escolher seus representantes.”
		
Em 1922, Eugênia e Álvaro participaram da Semana de Arte Moderna, em São Paulo.
		
As atividades do casal eram inovadoras. Em 1927
fundaram o Teatro de Brinquedo e, dez anos depois, a Companhia de Arte Dramática, que, na
carroceria de caminhões, apresentava espetáculos na periferia do Rio de Janeiro. Segundo Álvaro, eles queriam “um teatro que fizesse rir, mas
que fizesse pensar.”
		
Em 1935 fundou a União Feminina do Brasil e,
por defender ideais socialistas, nesse mesmo
ano acabou sendo presa acusada de pertencer
ao Partido Comunista, o que não era verdade.
Ficou presa durante cerca de três meses. Nesse
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Para saber mais:
- Werneck, Humberto – Eugenia Moreyra – in
revista Claudia – abril 2004;
Internet
www.mulher500.org.br
www.redegoverno.gov.br/mulhergoverno/
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período conviveu com Olga Benário, mulher de
Luis Carlos Prestes, que estava grávida e que foi
entregue à Alemanha nazista pelo governo de
Getúlio Vargas.
		
A tragédia de Olga Benário que teve sua filha,
Anita Leocádia Prestes, no campo de concentração na Alemanha, antes de ser enviada à câmara
de gás, sensibilizou Eugênia. Ela participou ativamente da campanha, bem sucedida, para repatriar Anita.
		
Com a queda do Estado Novo, em 1945, Eugênia
filiou-se ao partido Comunista e nele militou até
seus últimos dias. Foi por pouco tempo, pois em
1948, com 50 anos, Eugenia faleceu. Sua morte
causou consternação a todos que com ela conviveram. Carlos Drumond de Andrade assim se
referiu ao acontecimento:
“Foi mulher encantadora e brava; dizia as verdades na cara, e a poesia era para ela um valor
essencial. Pagou caro por suas idéias. Nunca esmoreceu, Grande Eugênia”.
Álvaro Moreyra viveu até 1964. No seu diário,
em 1948, anotara:
“A sua ausência enche a casa toda.”
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QUEM SOU EU?
Por Maria Angela Manzi da Silva
Aqui estou
De alma limpa, sem disfarces, sem pintura,
Apenas eu.
Sem as muitas facetas
Impostas pelo dia a dia.
Meu reflexo no espelho transmite
Minha incompreensão, meus medos,
Minha ânsia em entender o inexplicável!
Quem sou eu?
Talvez um elo solto
Em uma cadeia sem fim
Em um universo estranho e sem nexo.
Um simples gesto, uma palavra, uma mentira
Transformam-nos em seres distintos,
Ambiciosos, ávidos pelo poder.
E onde ficam os sonhos, os desejos,
As esperanças vivenciadas em uma infância
Plena de paz e serenidade?
Perderam-se esses sentimentos
No jogo adverso da vida,
Nos meandros da mentira,
Nas jogadas do destino.
Por que nos tornamos adultos estranhos,
frios, incrédulos?
Quero minha infância de volta,
Minha alma mágica, minhas fadas,
Meus duendes, minha fantasia,
Meu mundo de faz-de-conta.
Quem sou eu afinal?
Não sei! Não me encontrei ainda!
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Interruptor
Por Lucas Tulio Pereira
Imagine um par de brincos
imagine que eles só se encontrem pela escuridão
no silêncio da caixa
onde em cima dorme com ímãs nos pés uma bailarina
que dança a Bagatelle de Beethoven ou repousam os brincos
finalmente lado a lado sobre a penteadeira ou escrivaninha
pois é, na noite é que os gatos saem
e há aquele ditado: todos são pardos
A noite do escuro do cinema de qualquer filme infanto-juvenil
eles só queriam se ver
a noite das cortinas bem fechadinhas
elas só queriam sorrir
aquelas peças de roupa que foram lavadas juntas
por causa da mesma cor e por azar estendidas uma distante da outra
Quão incomodo é não poder se deixar afetar pelo carinho
por medo de tomar bofetadas com o olhar
vigiar se tem alguém vindo ou vigiando
“não vai vingar, não vai vingar”
os lugares vão ficando escassos
e as moedas também
cara ou coroa? Cara e cara, coroa e coroa
na noite do escuro dos bolsos tudo fica assim
Imaginem o quanto se evita de fazer um esboço que seja
de alguma coisa do amanhã
já que nascer do sol não agrada tanto
quem já teve gato, sabe: felinos fogem
principalmente se não for presenciado afeto em excesso
tem gente que não dá conta
procura o interruptor do mundo
às seis o braço começa a ser estendido
mas se acende tudo do outro lado do globo
sim, se esquecem
Amor jamais será culpa ou cilada – mesmo se feito no escuro
devemos dar as mãos
e mesmo quando são dadas há o risco: a hostilidade
quem não tem questões em casa pode levar uma sacola
de ponto de interrogações dessa cabeça aqui
vivência, amores, se mostrem, ideias
lâmpadas acima da cabeça
e não contra ela.
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A FÉ
Por Carmen Lúcia Hussein
A fé
Dá o sentido à vida
E à morte
A fé
Dá-nos a força
E esperança
Para superar as adversidades
De achar o caminho
Para o amor
A verdade
E iluminar o cotidiano
E nos leva à transcendência
E à eternidade .
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AVESSO DA
ESCURIDÃO
Por Benette Bacellar
gostava do efeito da vida em versos
nem solos de piano ao entardecer
nem a branca paz de flores frágeis
remava contra a maré
havia ira selvagem, sabia
respirava vida diferente
o vulcão descansava
medéia adormecida
sem fogo nem lavas
a louca em seu berço de dores
incontrolável fera acuada
cinzas ao vento só
dava dó
ainda menina comia raízes
o superficial não tirava do chão
não movia montanhas
não incendiava entranhas
contava fraqueza na intimidade
mostrava o avesso da escuridão
a fúria primitiva visceral gemia
e suava no auge da paixão
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SERÁ QUE VALE
A PENA?
Por Maria Delboni
Ouvi muitas veze que a vingança é doce, que é
um prato que se come frio, mas nunca me imaginei como sujeito de uma vingança, sempre me
achei tolerante, passiva e sobretudo cristã, assim
que meus pensamentos sempre foram de tolerância e perdão, no entanto o perdão não entrou
nos atos que vou relatar, e nem poderia.
Meu nome é Ana, cresci em uma família tolerante, classe media, educação também mediana,
quero dizer com relação à escola, uma vez que
educação familiar e princípios morais eu recebi
de alta qualidade e pode-se dizer até, que fora
dos padrões para o século vinte – para minhas
amigas sou careta, fora de moda.
E como careta me casei na igreja de véu e grinalda – virgem e com direto a toda parafernália de
um casamento tradicional.
Foi um casamento rápido – após um ano de namoro e sem que tivéssemos oportunidade de conhecer um ao outro; conhecíamos as famílias, os
amigos, mas não nos conhecíamos.
A lua de mel foi interessante – interessante, não
posso dizer legal ou boa. A gente ia à praia, voltávamos e – rotina de casados.
Alugamos um apartamento perto do serviço de
meu marido – assim ele não precisaria levantar
muito cedo, poderia caminhar para ir e vir do
trabalho, chegar mais cedo, e – seguir com a rotina de casados.
O meu trabalho em contrapartida ficou mais distante, eu tinha que levantar mais cedo, fazer o
café, colocar a mesa, tomar dois ônibus, chegar
em casa cansada, preparar o jantar, lavar a louça e dia sim, dia não, lavar o banheiro, ir para a
cama, e –seguir a rotina de casados. Dito assim
não parece tão chato, não é uma rotina feminina
tão diferente!
Mas repararam que eu me referi sempre a rotina, e o amor onde entrava? Não entrava, havia

ficado no passado, no namoro. No namoro ficou
o diálogo, ficaram os carinhos, ficaram os beijos,
o casamento era só rotina, dias meses, de rotina,
e sem graça, nem mesmo um beijo de selinho,
nem um carinho, nem um cumprimento ao sair
ou ao chegar. Que é isto amigos, inimigos?

Questionado sobre isto ele me
respondeu: – que é isto? Nós somos
casados, você está querendo viver
a vida de solteira?
E comecei a viver esta vida de casada.
Vieram os filhos, mudanças de trabalho, de casa,
mas nada de mudança na rotina de meu casamento, este continuava seco. Se aos olhos dos
amigos e familiares, meu casamento era normal,
padrão, não mostrava brechas, para mim estava
rachado e as rachaduras iam aumentando a cada
dia que passava, e eu contava todos eles, cada
mês e cada ano, na esperança de vislumbrar uma
possibilidade de mudança – nada.
Acomodei-me. Parecia que eu havia me acomodado, que tinha aceitado a situação, que o havia
desculpado pela falta de amor, pelo mal que nos
fazia – a nós, pois ao se afastar ele também ficava sem amor, sem carinho e cada vez mais sem
atenção.
Eu estava enganada, não havia me acomodado,
ao contrário estava desenvolvendo uma raiva
e uma tristeza infinita. A raiva foi responsável
por eu não ter tido uma depressão resultante da
tristeza. Ela segurou e transmutou meus sentimentos visíveis, de tal modo que a tristeza não
aparecia, não era notada. Por outro lado, ela me
impulsionava a arquitetar um plano de vingança
– teria que ser sutil, maquiavélico, mas que eu
não aparecesse – a vingança era minha, bastava
que eu fosse a autora – que apenas eu soubesse,
os outros não precisavam saber, e seria muito
bom que não soubessem.
Imaginei todo tipo de vingança, remédios que o
tornaria impotente, formigas na cama, aranhas,
não, nada disto seria o bastante. Evidente que
um amante não seria vingança, apesar de já ter
ouvido que mulher não trai, mas vinga-se, esta
não era a vingança que eu buscava.
O tempo passou.
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Um dia visitando o zoológico conheci uma pessoa que trabalhava com abelhas, ele retirava o
mel com tanta facilidade que encantava as pessoas que estavam por perto. Parei para examinar
seus gestos. Conversamos sobre os hábitos das
abelhas, elas não precisavam ser alimentadas e
se adaptavam ao ambiente, não picando se não
fossem agredidas.
Falou de como se resguardar quando lidando
com elas. Uma ideia começou a tomar forma na
minha cabeça, mesmo ali, naquele dia. Uma semana depois comprei uma caixa de abelhas do
homem dizendo que iria criá-las para retirar o
mel.

de casados – não era mais o mesmo – ele dizia
que tudo tinha ficado muito doloroso – Eu tinha
conseguido minha vingança.
Hoje, em um balanço, vejo que esta vingança foi
um prato que comi frio sim, mas o que naquela hora parecia saboroso, hoje é amargo e o remorso às vezes bate forte, e o que me segura de
contar tudo a ele, é a certeza de que ele não me
perdoaria – como poderia, se eu não consigo me
perdoar! Brincadeira de criança?

Normal, existem pessoas que criam
macacos, iguanas, tartarugas e até
leão.
O homem acomodou a caixa em um saco e eu a
levei para casa; mostrei ao meu marido e a coloquei em cima do tanque no quintal. As abelhas
pareciam que se amoldaram à caixa, voavam em
seu redor sem fazer barulho, naturalmente deviam voar para longe em busca de alimento, mas
pareciam estar sempre em volta da caixa, felizes;
eu olhava para elas e pensava: vocês serão ainda
as atrizes de um belo drama.
A janela do banheiro do nosso quarto dava para
o quintal bem em cima do tanque onde estavam
as abelhas. Um dia quando meu marido estava
tomando banho, após o trabalho, abri vagarosamente a janela e com uma vassoura agitei as
abelhas que entraram todas para o banheiro e
em um minuto elas cobriram o corpo nu de meu
marido. Fiquei observando, não queria perder
nada. A princípio ele serpenteou e gritou depois
saiu nu correndo pela casa à fora, parecia que
estava sendo devorado por algum bicho, gritava
e se debatia....
As crianças estavam acordadas e se empoleiram
em cima da cama. Fechei a porta para que as abelhas não voltassem, e ali ficamos por um tempo.
Quando os gritos cessaram saímos do quarto.
Meu marido havia corrido para o quintal e agora
estava voltando, chorava, se debatia e se coçava,
enquanto entrava em outro banheiro para tomar
outro banho. Ele se recuperou das picadas mas
levou meses para ter condições de voltar à rotina
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DAS TÊNEBRAS
DA ALMA
Por jacqueline aisenman
A palavra que, obscura, dá luz ao real.
Talvez embaixo da cama
Talvez atrás dos vidros da janela
Talvez num recanto da escada.
Talvez na imagem do espelho.
A palavra obscura que ilumina o real.
Mas debaixo da cama
ou sob o escuro que se põe nos vidros
não se encontra nos degraus da escada
e nem do outro lado do espelho.
A palavra mais que obscura aquece o real
de dentro da alma onde está gravada
não mais como palavra
mas como sentimento aflito:
medo!
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INFERNO EM
MIM
Por Antônio Fidelis
Sinto-me um lixo
O pior dos seres humanos,
Meu coração apertado,
Tenho nojo de mim mesmo,
Tocar-me virou utopia.
E utópico é sorrir com alegrias findadas na face,
É utópico, pois o sorrir ficou para trás,
Só tenho lamúrias cravadas n’alma.
Não tens noção das dores que amarram o meu coração.
Viver sem ter esperanças, não é vida.
Tirou-me toda vontade de viver.
Entreguei-me ao ócio, sobrou-me apenas lembranças
Nem lutar por ti posso.
Não me deixastes um fio de esperança.
Nem ma pequena faísca de luz.
Nada. Nada. Nada.
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O LADO OBSCURO
Por Maria Moreira
Estou morrendo a cada dia que vivo
Morte lenta pensada e fria
Morre o ideal
Morre a esperança
Morre a vontade de viver
Morre a vida que sonhara
Não estou sofrendo
Não posso reclamar
Nada serve como argumento
Namoro com o fim
Namoro com o dia D
Naturalmente sigo para o meu lado escuro
Onde não tenho com quem desabafar
Só soube ser mãe e mais nada
Ou será que mãe também e só uma ilusão minha.?
Nado no nada que vejo em mares fortes
Finjo alegria para não cair em pranto
Sinto saudades de algo que mal existiu
As lágrimas rolam sem sossego.
O peito cheio quer explodir
Quem sou, que faço eu aqui?
Porque a dor não me abandona.
Porque este peito meu abriga monstros que querem me
derreter
Minhas escolhas são contra mim.
Oh morte onde habitas!venha ao meu socorro.
Tudo sombras de tempos sem luz
Nada que a palavra explique.
O nosso eu o ou o meu eu ...
Obras do comportamento obscuro?
Vidas abafadas , verdades escondidas?
Quem somos para onde vamos ?
A hipocrisia , a ganância ,o poder da manipulação...
A legião dos fãs contra, contra não se sabe o que.
O abafa que é nosso; e o escancara que é deles.
Enfim, tudo é manipulável .
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OBSESSÃO
Por Ly Sabas
A poltrona, de um vermelho queimado pelo sol, foi posicionada de frente para o quadro já faz uns
mil anos. E há quanto tempo ele está ali sentado, não sei precisar. Levo o prato e deixo lá, na mesinha que eu mesma puxei para perto. De vez em quando levo um copo d’água, um café, um líquido
qualquer, para ele não desidratar. Isso não aconteceu ainda, embora não beba quase nada. Tem
dias que come. E fala, também. Às vezes aos berros, às vezes sussurrando. Custei a entender, mas
descobri que são poesias. Declama sua dor. As lágrimas já secaram há muito, mas o peito continua
a soluçar. E o barulho rouco invade a casa e espanta o gato e me faz arrepiar. Quando dorme, braços
dependurados como fantoches que são, eu o cubro e rezo para o seu anjo o guardar. Quando amanhece, abro as cortinas implorando ao sol para que de mansinho o aqueça. Quando acorda, lavo seu
rosto, seus dentes como os de um convalescente. Quando se borra, limpo suas imundices e, aí, sou
eu quem chora. E, por incrível que pareça, vendo minhas lágrimas, ele sorri. Sorriso meigo, infantil,
pedido de perdão mesclado de vergonha. E a lucidez boia cadavérica, por alguns segundos, em seu
olhar.
Resolvi salvar meu menino dessa dor. Vou rasgar o quadro, queimar a poltrona. Vou amarrá-lo embaixo do chuveiro, raspar a barba amorfa, cortar o cabelo desgrenhado. Vou borrifar água de cheiro,
por todo seu corpo esquálido e vesti-lo com alvas roupas, de macio linho. Se depois disto tudo eu
continuar inteira, ligarei para todos os seus amigos, até mesmo para aqueles que desapareceram, e
os convidarei para comemorar.
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LIVROS:
CONHECIMENTO,
REALIDADE,
INFORMAÇÃO
Ensinar literatura nas escolas de primeiro grau
implica levar o aluno a ter o prazer de ler - não
significa obrigá-lo a ler. Se ali não conseguirmos
incutir-lhes o gosto pela leitura, o problema será
muito maior quando estiverem no ensino médio:
lerão, quando muito - e por obrigação - apenas
resumos e orelhas dos livros.

velha, ultrapassada, sem utilidade imediata. Faz
a produção literária parecer algo que é feito a
partir de receitas, como se fosse um bolo, sem
originalidade, sem criatividade.
Literatura é arte, por isso não pode ser tratada
como uma disciplina estanque, precisa ser explorada como algo dinâmico e estimulante, algo
que vai acrescentar subsídios para o crescimento
do leitor.
Luiz Carlos Amorim é escritor e editor
catarinense.
http://www.prosapoesiaecia.xpg.com.br/

A literatura é o registro da realidade, de costumes, espaço e tempo de um povo, ainda que visto
por ângulos diferentes e aí reside a sua riqueza.
Ela sempre estará associada à alguma realidade:
são realidades verdadeiras, realidades possíveis
ou apenas imagináveis, dependendo do que o
leitor conseguir recriar.
Porque sabemos que a obra literária existe enquanto lida, enquanto está sendo recriada pelo
leitor. E cada leitor pode recriá-la com nuances
diferentes, pessoais. Essa é a característica mais
marcante da literatura ficcional. A emoção do
autor, ao produzir seu texto, não será, necessariamente, a mesma do leitor ao recriá-la.
Então a leitura nos provoca emoções, nos dá referência, faz-nos refletir, pode mudar nossa maneira de pensar e até de agir. Ela é viagem pelo
desconhecido é aquisição de conhecimento, é
aprendizado e exercício de criatividade, é experiência adquirida. Isso é literatura e é isso que os
nossos leitores em formação precisam ir buscar
nas páginas de um livro. Ou de vários. O ensino da literatura dividindo-a em “escolas”, acaba
fazendo-a parecer, para o estudante, uma coisa
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O ACENAR DO
ADEUS
A QUEM SE
AMA
por Maria Luiza Bonini

O acenar do adeus, a quem se ama
É como matar um feto vivo
Saltitante, no ventre, como chama
À espera dolorosa, do cruel castigo
Grita e chora e, tênue, reclama
Implorando à vida, por um lenitivo
Que o salve de tão pérfida trama
O acenar do adeus, a quem se ama
É um sufocar, covarde, até à morte
N’ um violento e inconsequente ato insano
Lançando, sem destino, à própria sorte
O sentimento raro que, cândido, emana
Perdido e agonizante, sem rumo e sem norte
Tal pecador jogado ao limbo, por profano
O acenar do adeus, a quem se ama
É um cruel extermínio, suicida
Pela desdita, que se torna soberana
Ao destruir toda a razão de uma vida
Por inclementes e embaraçadas tramas
Com o amargor das tristes despedidas
Tal derradeira cena, d’um tocante drama
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O LADO ESCURO DO
SER
Por Hazel de São Francisco
“... em matéria de violência e maldade o homem supera a todos os animais...”
Leonardo Da Vinci
“E dever de toda pessoa por Amor a si mesma e por Amor a Humanidade instituir-se quanto as Leis da
Vida e a elas prestar conscienciosa obediência.”
Ellen G. White

Amor X Corrupção
O Amor e o sentimento por excelência e o instinto elevado a altura do progresso já realizado.
O homem primitivo só tinha instinto. Quando mais adiantado sente sensações e quando instruído e
purificado adquire Sentimentos.
A instrução leva a purificação e nesta fase que o homem adquire os Sentimentos que faz dele um Ser
Humano.
Enquanto o homem estiver ligado aos seus instintos mais fácil será de ser corrompido, de ser corrupto e de estar envolto em corrupção, pois falta a ele o Sentimento, o mais precioso Sentimento o
Amor, este Sol interior que ilumina e o transforma num Ser de Luz.
Os seres mais atrasados são aqueles que permanecem ao serviço do instinto e das sensações.
Os seres que progridem evoluem, cultivando o campo vasto para a semente de o Amor germinar.
Eu tenho um Sonho:
“Sonho com o dia em que o Bem derrotado vencerá o mal triunfante.”
M. Luther King.
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FASCÍNIO DAS
SOMBRAS
Por Norália de Mello Castro
Vim do Etéreo,
para viver o amor.
No amor me esbaldei.
Permaneci sombra,
com lampejos de entendimentos.
Cresci assim posta, assim feita:
dos braços paternos, aos beijos do amado,
fui descobrindo a Vida
por entre sombras em busca de luzes.
Andei, vaguei e descobri:
sou pedra, sou quase imperceptível, sou lenta.
Sou parte sustentável do esqueleto que me põe em pé.
Sou assim, silenciosa e calma.
Faço parte do arcabouço da Terra e
em bela forma, vibro.
Vibro quando há água,
vibro quando há fogo,
vibro quando há pó
e na consciência de ser
me articulo por entre montanhas e vales.
Ando em formas, ando atenta
e o vento me leva ao longe.
Um sonho inalcançável ainda permanece:
ver caírem por terra todos os xadores
com o rosto das mulheres desnudado.
E eu sigo feliz, por entre sombras,
com a consciência que eu sou e, simplesmente,
faço parte desta magia: sou mulher
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SOMATÓRIO
Por Fernando Matos
A liberdade me define
Como um aventureiro
Errante que no monte
Distante íngreme abre
Os braços na louca sabedoria
De Ícaro e cai na realidade
Como um mortal que cantarola
Calado em seu âmago a cantoria
Do imortal.
Procuro até encontrar a surdez
Do relacionamento na voz profunda
Trazendo a lucidez do regalo
Antes mesmo que o dia amanheça
As três da manhã no solilóquio do galo
No horizonte.
Os vendavais trouxeram uma nova esperança
A chuva forte levou a negatividade
Esqueço por um momento o porte
Das preocupações, sinalizo então
A alegria de estar desenvolvendo
O que estou vendo e os mortais vivendo.
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MEUS MEDOS
Por Yara Darin
Tenho medo,
dos meus medos,
dos meus segredos,
dos meus desejos,
dos meus outonos,
dos meus sonhos.
Tenho receio,
do meu corpo,
dos meus seios,
dos meus anseios,
da fúria de minh’alma,
da minha cara lavada.
Como expor-me a ti,
se tenho tantos defeitos,
tantas inquietudes,
tantos desajustes.
Meus conflitos,
benditos, [malditos]
e nesta angústia de dor,
do nascer do sol ao poente,
me isolo, me afasto,
me moldo, tomo outra cor,
assim como camaleão,
não me exponho, não!
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Para beber água e se alimentarem.
Tornam a voar
E vão para muito longe
Com sede de destruição.
Tornar a defecar
E outra cidade explode.

PÁSSAROS
ASSASSINOS
Por Gilberto Nogueira de
Oliveira
Os pássaros voam,
Voam sem parar
De um lado para outro
De cima para baixo
Até chegar a hora
De sentir a vontade de defecar.
A vontade que eles sentem
Quando comem muito.
E os pássaros, antes de voarem
Alimentam-se muito bem
Até chegar a hora
De satisfazer a fisiologia.
Satisfeitos, a fezes caíram.
A cidade explodiu.
Uma cidade a mais
Que foi destruída.
E cheia de seres humanos...
E as aves cor de prata
Com uma bandeira imperialista na cauda,
Bandeira dos assassinos,
Bandeira sem significado,
Prosseguiram sua viagem
Para outras evacuações.
As aves possuem um canto assim:
Morte aos inocentes!
Morte aos indefesos!
E continuam sua viagem
Que, quando de passagem
Uma cidade em cada evacuação
Era destruída por elas.
Descem, em seguida
Numa velocidade incrível

Torna a beber água,
Torna a se alimentar,
Torna a levantar voo,
Torna a defecar,
Torna a destruir.
Que fazer?
Morrer. Eis a resposta.
Se não temos aves para rapinar?
Outros pássaros vêm voando distante
Para uma feroz luta de astronautas.
Cada um com seu pássaro,
Vem de encontro ao outro,
Não para se abraçarem
Mas para se destruírem
Das asas dos pássaros
Começam a desprender-se luzes
Azuis, vermelhas e brancas.
Alguns pássaros esticam as canelas
E caem em chamas
Deixando atrás de si
Um comprido rolo preto
Que é o rolo de fumaça,
Que é o rolo da derrota.
E depois de tudo pronto
Eles voltam para casa
Para sua selva natal,
Para a selva onde nasceram
Que são as grandes metrópoles.
Ao chegarem lá, são recebidos com flores,
Com medalhas de ouro
Por terem impiedosamente
Espalhado o terror
Por sobre a face da terra,
Numa terra de miséria
Agravando a desgraça local.
E daí por diante
São considerados heróis
Por terem destruído
Uma parte da raça humana
Que não pôde se defender.
Assim é o imperialismo.
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A
MALDADE
HUMANA
Por Paola Rhoden
Uma pessoa pode demonstrar,
estar de bem com a vida,
ter um sorriso constante nos lábios,
e andar bem vestida,
no viver que ostenta.
No entanto,
se olharmos em seus olhos,
veremos neles a verdade refletida,
que nem sempre é o que aparenta.
Portanto,
os olhos são a janela da alma,
e nem sempre demonstram calma.
Dentro de cada um vive um monstro,
que a qualquer momento pode sair.
Maldosos pensamentos podem fluir,
e mostrar sua verdadeira alma.
Crimes acontecem, vemos isso todo dia.
Monstros assombrosos,
usos escabrosos,
com a aparência de humanos,
escondem debaixo dos panos,
seu verdadeiro pensar.
Não sabemos qual a idade,
de quando surgiu a maldade,
apenas sabemos que há.
Vemos ela acontecer,
e nada podemos fazer,
pois o humano é o animal,
mais perverso que existe,
é dele que vem todo mal.
É o único que mata irmão,
sem peso no coração,
pelo prazer de matar.
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A MIM
Por Hugo Federico
Alazraqui
na minha própria
me perdi sem pai
e sem família
só derrapei e errei
no que recebi
e no que inventei
daqueles que amei
sem pôr condições
deles me afastei
há um mistério em mim
uma distancia
até o que não tem fim
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TEMORES
INFUNDADOS

nha acabaria por abandonar o local que havia
ocupado sobre sua tíbia direita: por lógica, não
poderia ficar muito mais tempo num lugar onde
jamais encontraria o que comer.

Ao formular esse prognóstico otimista, sentiu
que, com efeito, a visitante começava a se mo								
ver. Era uma aranha tão volumosa e pesada, que
Por Fernando Sorrentino
Enrique Viani pôde perceber – e contar – a passagem das oito patas – aveludadas e um tanto
viscosas – sobre a pele arrepiada da perna. Mas,
por desgraça, a hóspede não estava indo emboNão sou nada sociável e muitas vezes esqueço ra: pelo contrário, instalou seu ninho, morno e
minhas amizades. Depois de quase dois anos, palpitante de cefalotórax e abdômen, na concanaqueles quentíssimos dias de janeiro de 1979, vidade que temos atrás do joelho.
fui visitar um amigo que sofre de temores um
tanto infundados. Seu nome não vem ao caso: Até aqui, a primeira – e certamente fundamendigamos que se chame – vamos supor – Enrique tal – parte desta história. Depois houve varianViani.
tes pouco significativas. O fato básico era que
Enrique Viani, tomado pelo medo de ser picado,
decidira ficar estático todo o tempo que fosse neNum certo sábado de março de
1977, sua vida sofreu uma mudança cessário, apesar dos pedidos no sentido contrário que lhe faziam sua mulher e as duas filhas.
drástica.
Desse modo, chegaram a um ponto morto, a partir do qual nenhum progresso foi possível.
Acontece que, estando naquela manhã na sala de
sua casa, próximo à porta da varanda, Enrique
E, então, Gabriela – a mulher – me deu a honViani viu, de repente, uma “enorme” – segundo
ra de me chamar para ver se eu podia resolver o
ele – aranha sobre seu sapato direito. Nem bem
problema. Isto aconteceu às duas da tarde: saele terminara de achar que aquela era a maior
crificar minha única sesta semanal me desgosaranha que havia visto na vida, quando, abandotou bastante e roguei pragas silenciosas contra
nando bruscamente o sapato, o animal se enfiou
as pessoas que não são capazes de se virarem
pela boca da calça entre a perna e o tecido.
sozinhas.
						

Enrique Viani ficou – disse ele – “petrificado”.
Jamais lhe havia acontecido algo tão desagradável. Naquele instante lembrou-se de dois conceitos lidos sabe-se lá quando, que são: 1º – que,
sem exceção, todas as aranhas, mesmo as menores, têm veneno e a possibilidade de inoculá-lo,
e 2º – que as aranhas só picam quando se consideram agredidas ou incomodadas. Com toda
evidência, aquela aranha descomunal teria por
força veneno em abundância e com alto grau de
nocividade. Embora tal conceito seja errado, já
que as mais letais costumam ser as menores –
por exemplo, a tristemente célebre viúva-negra
– Enrique Viani achou que o mais sensato seria
ficar imóvel pois, ao menor estremecimento da
parte dele, a aranha lhe injetaria uma dose maciça de peçonha.
De maneira que permaneceu rígido cinco ou
seis horas, na razoável esperança de que a ara-

Na casa de Enrique Viani,
encontrei uma cena patética: ele
estava imóvel, mas numa posição
não muito forçada, semelhante à
de descanso na instrução militar.
Gabriela e as meninas choravam.
Consegui manter a calma e procurei passá-la
para as três. Em seguida, disse a Enrique Viani
que, se ele aprovasse meu plano, num piscar de
olhos eu poderia com toda facilidade derrotar a
aranha invasora. Abrindo muito pouco a boca,
para não transmitir o mínimo movimento muscular à perna, Enrique Viani sussurrou:
– Que plano?
Expliquei-lhe: com uma gilete, eu cortaria verti-

www.varaldobrasil.com

110

Varal do Brasil - Edição 41B - Junho/2016

calmente a perna direita da calça, de baixo para
cima, até descobrir a aranha, sem nem sequer
roçar nela.

Uma vez realizada essa operação,
simples seria, mediante um golpe
de jornal enrolado, jogá-la no chão
e, então, matá-la ou capturá-la.
– Não, não – balbuciou Enrique Viani, em contido desespero –. O tecido da calça vai tremer e a
aranha me picará. Não, não; esse plano não serve pra nada.
Não suporto gente teimosa. Com toda a modéstia, afirmo que meu plano era perfeito e aquele
infeliz, que me havia feito perder a sesta, se dava
ao luxo de recusá-lo, sem argumentos sérios e
ainda por cima com um certo desdém.
– Então não sei que diabos vamos fazer – disse
Gabriela. – Justamente hoje à noite vai ser a festa de quinze anos da Patrícia…
– Parabéns – disse eu, e beijei a felizarda.
– … e os convidados não podem ver o Enrique
assim, como se fosse uma estátua.

de ser uma desvantagem, permitiria que Enrique Viani dormisse em pé, sem temor de quedas que o fizessem perder a posição vertical. Em
seguida, Dom Nicola retocou cuidadosamente a
construção, acrescentou o reboco e pintou-a de
verde-musgo para combinar com o tapete e as
poltronas.
No entanto, Gabriela – destoando do efeito geral
que esse microobelisco produzia na sala – experimentou sobre o teto um vaso de flores e depois
uma luminária de arabescos. Na dúvida, disse:
– Que fique essa porcaria por enquanto. Na segunda-feira compro alguma coisa adequada.
Para que Enrique não se sentisse tão sozinho,
pensei em entrar de penetra na festa da Patrícia, mas me amedrontou a perspectiva de ter
que enfrentar o tipo de música tão apreciado
pelos nossos jovens. De qualquer maneira, Dom
Nicola tivera a precaução de confeccionar uma
diminuta janela retangular diante dos olhos de
Enrique Viani que, assim, poderia divertir-se,
contemplando certas irregularidades perceptíveis da pintura da parede.

Vendo, então, que tudo estava em
ordem, despedi-me dos Viani e de
Dom Nicola e voltei para casa.

– E, além disso, o quê que o Alejandro vai dizer?
– Quem é Alejandro?

***

– Meu namorado – me respondeu, previsivelmente, Patrícia.

Em Buenos Aires e nos tempos de hoje, estamos
sempre sobrecarregados de afazeres e compromissos: o certo é que me esqueci quase completamente de Enrique Viani. Finalmente, há uns
quinze dias, consegui um tempinho livre e fui
visitá-lo.

– Tenho uma idéia! – exclamou Claudia, a menor –. Vamos chamar Dom Nicola e…
Apresso-me a deixar bem claro que o plano da
Claudia não me convenceu e que, portanto, não
me cabe nenhuma responsabilidade quanto à
sua execução. Ainda mais: me opus a ele com
energia. Entretanto, foi aprovado calorosamente
e Enrique Viani mostrou mais entusiasmo que
ninguém.
De maneira que Dom Nicola se apresentou e, de
imediato, pois era homem de poucas palavras
e muitos atos, pôs mãos à obra. Rapidamente
preparou a argamassa e, tijolo sobre tijolo, erigiu em volta de Enrique Viani um cilindro alto
e estreito. A estreiteza da área ocupada, longe

Vi que continua morando em seu pequeno obelisco e com a novidade de que, à sua volta, cresceu
e se espalhou com galhos e folhas uma esplêndida trepadeira de flores azuis. Afastei um pouco a
exuberante folhagem e consegui ver através da
janelinha um rosto quase transparente de tão
pálido. Antecipando-se à pergunta que eu tinha
na ponta da língua, Gabriela me informou que,
por um tipo de sábia acomodação às novas circunstâncias, a natureza havia eximido Enrique
Viani de qualquer necessidade fisiológica.
Não quis me retirar sem tentar uma última exor-
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tação ao bom senso. Pedi a Enrique Viani que
fosse razoável; que depois de vinte e dois meses
de aprisionamento, sem dúvida a famosa aranha
teria morrido; que, conseqüentemente, poderíamos destruir a obra de Dom Nicola e…
Enrique perdeu a fala – ou, pelo menos, já não se
percebe sua voz: limitou-se a negar desesperadamente com os olhos.
Cansado e, talvez um pouco triste, retirei-me.
***
Em geral não penso em Enrique Viani. Mas por
esses dias me lembrei duas ou três vezes de sua
situação, e fui tomado por uma chama de rebeldia: ah, se aqueles temores injustificados não
fossem tão poderosos, já iam ver como eu derrubaria a golpe de picareta a construção de Dom
Nicola; iam ver como, diante da eloqüência dos
fatos, Enrique Viani acabaria se convencendo de
que seus temores são infundados.
Mas depois destes rompantes, prevalece o respeito pelo próximo, e me dou conta de que não
tenho nenhum direito de me intrometer na vida
alheia, nem de tirar de Enrique Viani uma situação que é tão importante para ele.
					

	Tradução de Ana Flores
[De En defensa propia, Buenos Aires,
Editorial de Belgrano, 1982]
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O LADO ESCURO DA VIDA
Por Ivonita Di Concílio
“Minha vida que parece muito calma
tem mistérios que não posso revelar.
Escondidos bem no fundo de minh’alma
não transparecem nem sequer no meu olhar...”
“Oh Doce Mistério da Vida” - Versão

Por menores e mais remotos que possam ser, quem não carrega sigilosamente uma culpa ou um
arrependimento em sua vida?
Não levando em conta os pensamentos pecaminosos que nos acometem principalmente nos arroubos da adolescência, quando transgredimos a religião ou desejamos “morrer ou matar” refiro-me a
ações reais, voluntárias ou não, depois dessa fase.
Diferente do alívio que uma confissão possibilita ao cristão libertando-o da culpa após a penitência,
o silêncio sobre esse ato, ou seja, o “lado escuro” fica incrustado na nossa consciência e, dependendo
da sua extensão, como o martírio de Prometeu, atormenta durante toda a vida.
Se cada ser humano carrega sua própria escuridão, como um ônus, sem dividi-la com alguém, no
entanto, o “lado escuro” daqueles que têm plena consciência do mal que praticam e, embora tendo
noção do erro persistem, deve ser nigérrimo.
Machado de Assis, soube definir muito bem esse nebuloso lado na personagem enigmática de Capitolina, a Capitu, em seu livro Dom Casmurro (1899). Quem leu o romance sabe que a heroína e
Bentinho viveram intensamente o “lado escuro da vida”, muito bem sugerido pelo imortal Machado.
Ou seja: nada foi revelado...
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O LADO ESCURO DO
SER
por antônio marcos
bandeira
O LADO ESCURO DO SER
É POR NÃO CRER NO CRIADOR
PORTANTO É NA HORA DA DOR
QUE LEMBRA-SE E O RECORRRE
E ASSIM ELE PERCORRE
CAMINHOS DE ESCURIDÃO
AO SENHOR PEDE PERDÃO
E ENTÃO VOLTA A VIVER
“SEU MELHOR LADO DE SER”
O LADO ESCURO DO SER
É POR SERMOS EGOÍSTAS
NÓS SOMOS POIS PESSIMISTAS
E ASSIM NÃO PERDOAMOS
PERSEGUIMOS E HUMILHAMOS
E ASSIM NOS EXALTAMOS
SOMENTE PARA DIZER
QUE SOMOS OS “MAIORAIS”
“COM O MELHOR LADO DE SER”
O LADO ESCURO DO SER
SÃO OS MEDOS E ANGUSTIAS
SÃO AS NOSSAS ASTÚCIAS
AS “ARMAÇÕES” E “TRAMÓIAS”
OS PLANOS “BEM” PREPARADOS
AS VEZES MAL PLANEJADOS
PARA O OUTRO DETER
E ASSIM NÓS DEMOSTRAMOS
“O MELHOR LADO DE SER””
Imagem by Natalia Drepina

O LADO ESCURO DO SER
SÃO NOSSAS DECEPÇÕES
MANIFESTAS EM AÇÕES
MALEFICAMENTE TRAMADAS
PREJUDICAR AS CAMADAS
TIDAS COMO FRACASSADAS
MENOSPREZADAS Á VALER
E ACHAMOS QUE ARRASAMOS
“COM O MELHOR LADO DO SER”
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ESCURO É O SER
Por Carla De Sà Morais
Não tenho a diplomacia dos hipócritas
Nem o sorriso dos oportunistas
Tão pouco o descaramento dos cínicos
Ou a alegria dos sardónicos
No lado escuro do ser
Os que estão, tentam promover
A falsidade para embelezar
O fingimento para socializar
Insensíveis com as victimas que fabricam
Esquecem-se das almas que se esmiuçam Solitárias
e incrédulas
Esgueiram-se do egoísmo disfarçado
Num faz de conta imaculado
Dado por mãos trémulas
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O NÁUFRAGO
Por Eber S. Chaves
Um Sonhador viaja pela praia. Vejo que está perdido, confuso. Será um náufrago?
Oh não! Não nessa praia – ali era possível sentir
dor sem estar de fato ferido, sentir frio sem de
fato estar na neve, sentir a água sem de fato estar
molhado. Melhor seria que as ondas o tivessem
engolido; ali não há lugar para esperança.
A brisa marinha golpeia o seu rosto... Ouve o
uivo que vem dos oceanos: um novo convite à
morte em mar aberto – um consolo à solidão daquele Sonhador que caminha sobre a areia deixando marcas que já não são vistas há mais de
um milênio.

Digo, por experiência própria, que
o isolamento, às vezes, é doentio
– corrói a carne e os ossos como o
ácido fluorídrico derramado por
mãos desastradas.
Alguém já reparou quantos quadros exibem
ilhas desertas? Náufragos aprisionados num círculo de solidão; totalmente abandonados. É a
solidão!
Ah, e o tolo diz em seus pensamentos que sempre está cercado de pessoas. Mas multidão é o
lugar mais solitário que existe. A solidão daquele
Sonhador era real, palpável – bem que isso poderia ser uma lição dada pelos deuses: de que um
homem que conhece a si mesmo nunca está só.
E mesmo enfraquecido pela escuridão, a solidão
e o desespero, ainda pulsava forte em seu coração o desejo de querer ser ouvido; e, finalmente,
ele deu o primeiro passo para vencer o tédio – o
Sonhador encheu de ar os pulmões e depois soltou o grito aos quatro ventos:

Alívio que busquei na sombra acolhedora de um
coqueiral imaculado, vã busca, já estava deslumbrado pelo desejo de olhar o sol a olho nu – e
isso cegou-me.

Bem, posso dizer que essas
palavras me comoveram. Minha
história é parecida com a desta
pobre criatura.
O quão penoso foi quando atravessei a aflição do
revolto mar azul de infortúnios e no meio do caminho avistei esta ilha. Eu também me abriguei
sob a sombra acolhedora daquele coqueiral imaculado.
Lembro agora de quando atravessei a solidão
dessas areias indolentes, saltando dias de areias
e sóis cor de ouro e cor de fogo. Naqueles dias
de inferno, o sol do meio-dia foi alívio, desafogo.
Desafogo afogado em águas rasas: corria inerte
a correnteza para um lugar além da imensidão
aonde os olhos alcançam.

Desafogo que busquei na transparência de cristalino lago, vã busca,
já estava descalço caminhando sobre o musgo de pedras afiadas – e
isso dilacerou-me.
Contudo, quem entenderá a natureza de todas
essas coisas? A esse Sonhador (o náufrago) só
posso desejar que não tenha a mesma sorte que
a minha. Mas o que seria o meu desejo frente a
esse mar de probabilidades? Sou apenas um conjunto de forças articuladas de uma determinada
forma; aquilo que faço é exatamente aquilo que
posso fazer – nem mais, nem menos. Sou apenas
uma voz, com minha própria natureza, tendenciosa, tanto para o bem quanto para o mal.
E aquele Sonhador andou só – por longos e solitários dias, só; e se o sol é testemunha, a sós,
com mil pensamentos de solidão.

- Quando as naus cortaram a aflição do mar sem
fim, quebrando noites, ondas azuis e marés infortunas, o desembarcar: de trevas abissais,
noite densa foi alívio. Alívio incinerado ao alvorecer: voavam cinzas soltas ao vento para um lugar além da imensidão aonde os olhos alcançam.
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ONDE E AONDE
Onde você vai ou aonde você vai? Você vai de
qualquer modo. Vai, mas na fala, na escrita não.
Na escrita você precisa da forma correta. A oralidade não presta muita atenção a certas normas,
assim as pequenas diferenças nas palavras passam despercebidas quando se trata da comunicação verbal entre pessoas.
No entanto o bem escrever vai mostrar não só
o nível de escolaridade dos interlocutores como
também sua preocupação com o uso da língua.
Aonde deve ser usado com verbos de movimento
então “Aonde você for, irá muito bem” E se ficar
muito tempo “Onde você estiver” estará muito
bem também. Ratificando sempre usar “Aonde
você for”, Aonde você vai”, porque o verbo “ir” é
verbo de movimento. por sua vez, “Onde” deve
ser usado com verbos que indicam passividade,
ou uma situação estática, um lugar.
Um lugar. Um lugar indicará sempre um advérbio de lugar e se este acompanhar verbos será
um adjunto adverbial de lugar. Este conceito de
lugar bem aprendido e sedimentado pode salvar
a pele de muitos ao longo da vida.
Vejamos alguns exemplos.
Como estão os livros?
Os livros estão rasgados.
Onde estão os livros?
Os livros estão no armário
Se analisarmos as frases acima encontraremos
os mesmos sujeitos– sujeito simples os livros.
Os mesmos verbos, o mesmo significante, com a
mesma forma escrita – todavia não tem a mes-

ma classificação, são distintos. Enquanto o primeiro verbo é um verbo de ligação o segundo é
um verbo intransitivo. Vejamos por quê.
O primeiro verbo responde a palavrinha “como”
e tudo que responder a como? Será um adjetivo,
indicará um modo, um estado, uma maneira, ex.
Os livros estão: rasgados, sujos, lindos encapados, comprados, lidos etc. Todos estes adjetivos
dão qualidade e se referem e modificam o sujeito– livros. O verbo “estão” na primeira frase
pode perfeitamente sair de cena e leremos “Os
livros rasgados” e estará perfeita a compreensão.
Sabe-se que eles estão rasgados, são rasgados,
permanecem rasgados. A compreensão se faz
porque estes verbos são apenas verbos de ligação que não contém a força de expressão da comunicação.
Em os “Livros estão rasgados” o que importa é o
modo “rasgados” é nesta palavra que está a informação que quero passar, por isso rasgados,
sujos, ou qualquer palavra que dê qualidade a
livros será um predicativo, e o verbo que se liga a
um predicativo é um verbo de ligação.
Na segunda frase, no entanto, não temos predicativo, “armário “ não dá qualidade para livros
e não é um adjetivo, mas sim uma palavra que
indica lugar, portanto o verbo “estão” neste contexto não é de ligação, mas sim um verbo intransitivo.
E porque armário indica um lugar, a pergunta
“Onde” está perfeita na frase “Onde estão os livros?”. E assim concluímos que em português
uma informação sempre pode ajudar ou explicar outra.
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O LADO ESCURO DO SER
Por Jania Souza
Albina martirizava-se. Não compreendia porque a tratavam de maneira tão estranha. Não era considerada uma igual pelos seus colegas de escola e de brincadeiras.
Em casa era a mesma discriminação. Olhavam-na sempre de soslaio. Normalmente percebia cochichos e olhares atravessados. Mas isso não importava. Para Albina o que realmente importava eram
aquelas vozes nem sempre amigáveis, mandando-a se machucar e ferir outras pessoas. Não gostava
disso. Mas elas eram mais poderosas que ela. E a ameaçavam. Tentava contar para sua mãe, mas
essa sempre respondia: “- Deixa de inventar histórias, menina. Isso é coisa da sua cabeça.”
Toda essa situação perturbava enormemente Albina, que se isolava. Evitava as pessoas. Também
procurava fugir das vozes. Mas elas sempre a perseguiam. Jamais a deixavam em paz. Até mesmo
quando tentava dormir. E o sono era o pior momento. Simplesmente apavorava.
Albina cobria-se toda. Batia a cabeça na parede, pois não queria ouvir vozes, ouvir ameaças, ouvir
reprimendas. Estava só em um mundo aparentemente real que se confundia sobremaneira com
um mundo paralelo. Era apenas uma criança navegando, até quando fosse possível sobreviver, no
mundo palpável dos homens e, ao mesmo tempo, no lado escuro de cada ser. Lado totalmente desconhecido para a maioria dos seres ditos racionais.
À Albina restava apenas a monotonia inexplicável de uma viagem incoerente em um mundo que não
a compreendia.
Sua mãozinha sempre estava estendida numa muda súplica de socorro. Socorro que nunca vinha...
E Albina começava a definhar por não ser compreendida e não receber apoio para a ajudar a enfrentar seus medos e suas opressões psíquicas e psicossomáticas com dignidade, recebendo um tratamento médico e psicológico adequado ao seu desenvolvimento humano, social e espiritual.
Albina é simplesmente um pequenino dente dessa engrenagem que se chama vida.
O lado escuro do ser representa o xeque mate da sociedade humana.
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LADO
OBSCURO DO
SER
Por Antônio Marcos
Bandeira

O LADO OSCURO DO SER
É NÃO SER SOLIDÁRIO
É NÃO SER AMIGO
COM O OUTRO SOLITÁRIO
O LADO OBSCURO DO SER
É SER “OBSCUÁRIO”
SER “OBSCUÁRIO”
NO LADO OBSCURO DO SER
É NÃO SER COMPANHEIRO
NÃO AJUDAR ALGUÉM TER
UMA VIDA UM TANTO MELHOR
E UM TANTO MELHOR VIVER
O LADO OBSCURO DO SER
É SERMOS INDIVIDUALISTAS
E SOBREVIVER VORAZMENTE
SENDO TODOS MARXISTAS
SOMOS PRODUTOS DO MEIO!?
SOMOS HUMANISTAS?
O NOSSO LADO OBSCURO
É SER OBSCURECIDOS
É SERMOS EMBRUTECIDOS
E SERMOS OBSCURADOS
É SERMOS POIS DESTROÇADOS
COMO ESCÓRIAS EXCLUÍDOS
E ASSIM SER EXILADOS!
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MARA: VÍTIMA DE ABUSO
SEXUAL
Por Onã Silva - a Poetisa do Cuidar
Às cinzas, Mara reduziu a sua infância
Desde aquele dia em que seu pai
Alcoólatra de velha data
Completamente alucinado
Tocou-a com afago diabólico
Depois, sem clemência qualquer,
Abandonou-a
Semimorta e violentada.
O íntimo, Mara, secreta a sua dor
Fê-lo sepulcro da infância
Ora vêm lembranças lúgubres
Amarga-se em profundo estupor
Sozinha, no silêncio melancólico
A sós, com o mundo autista
Distante daquelas lembranças.
Zombeteiro, o passado teima voltar
À cena infernal que viveu Mara
Parece inútil esquecê-la
Nada foi mais forte que a realidade
Nem a bebida que os amigos
Receitaram como lenitivo
Nem mesmo o narcose.

Casos semelhantes a este
São comuns no dia-a-dia
Constroem manicômios
Diagnóstico médico: transtorno
Prognóstico: cura entre aspas
Casos selados.
Casos sem solução.
Mara enrodilha feito larva
Dentro do casulo negro
Muito longe da luz.
Alguém precisa lhe mostrar o Sol
Para um dia ela ser borboleta
Ter asas... voar...
Verdadeiramente livre

Poesia inspirada em história real e publicada no
livro O Sol da Justiça, de Onã Silva.
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SAUDADES DO MEU HERÓI
Por Luiz Carlos Amorim
Meu herói se foi. No dia 6 de dezembro de 2013, meu pequeno grande herói foi-se embora. Não,
não estou falando de Mandela, não. Falo de Wesley, o nosso herói-menino que lutou, lutou muito e
bravamente pela vida, mas Deus decidiu que nós já tínhamos a companhia dele por muito tempo e
queria, também, tê-lo ao lado Dele.
Eu estava feliz porque ele estava feliz, na quinta, o dia anterior, na festa que houve na Casa Padre
Pio, feita em homenagem a ele. Brincou, sorriu, pulou, abraçou, ganhou presentes, estava rodeado
de pessoas que o amavam. Foi uma linda despedida, mas ninguém sabia que era uma despedida.
No dia seguinte, a professora Mariza nos dá a notícia que gostaria de nunca ter que dar: Wesley morreu. E dói, dói muito saber que nosso guerreiro lutou tanto, tanto, mas não pode vencer essa batalha.
Tinha apenas sete anos, o nosso guerreiro e herói Wesley Gabriel. Mas sempre foi um exemplo de
resistência e persistência, sempre tinha um sorriso nos lábios e aquele brilho no olhar. Mesmo com
a dor, que agora ele não sentirá mais.
Wesley está bem, agora, juntinho de Deus Pai. Nós é que nos sentimos desamparados com a sua ausência, nós é que sentiremos falta daquela força, daquele sorriso, daquela alegria a despeito de tudo.
A verdade é que a morte não poderá apagá-lo do coração de cada um de nós, ele continuará vivo em
nós, em cada um de nós, através da memória que sua existência nos legou, graças a Deus. Pessoas
como Wesley tornam esse mundo melhor, tornam a nossa vida mais vida.
Eu já perdi uma pessoa muito, muito amada assim como Wesley, em uma outra primavera que já
vai longe no tempo. Mas parece que foi ontem. E ainda dói. Dói muito. Mas essas perdas nos fazem
dar mais valor a nossos entes queridos, a tudo que a vida nos dá. Então Wesley é mais um anjo que
temos na casa do Senhor. Que ele, Wesley, e Vanessa, também, nos abençoem. Precisamos deles, da
sua bênção.
Que eles continuem em nossos corações, sempre, para que a gente saiba valorizar a vida e reconhecer nossos pequenos grandes heróis. Que não morrerão jamais em nossos corações, pois são inquilinos eternos. São sinônimos de amor. São anjos que nos ensinam o valor da vida.
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Caminhando pela alameda
Corredores de árvores
Folhas úmidas caindo
Choro não se via
Luvas pretas nas mãos
O terço tirado lá no fundo
Vozes tristes respondiam
A reza triste no ar
Chegando na lápide
Granito escuro como a dor
Lembranças lembradas
Pétalas jogadas

HORA DO
LUTO

O padre rezou a última oração
Fez prece aos presentes
Pediu perdão aos pecados
Desejou paz no céu ao espírito

Por José Hilton Rosa

Lágrimas frias caíram
A viúva amparada por beatas
Lágrimas que não molham
Os lenços de linho branco
Dia frio e nublado
Quase noite de dia
Sem o barulho das máquinas
As fábricas ficaram de luto

Dia nublado
Frio aconchego
Noite sem dormir
Hora marcada
Respeito pelo morto
Mãos cruzadas no peito
Terno preto só para o momento
Os papéis estavam no banco
Palavras em grupos
Homens de túnica e chapéu
Mulheres de véus
Vestes escuras como a noite
Caminhando lentos sob neve
Gelo no ar
Vapores de bocas
Hora da chegada
Saindo em duplas
Mulheres com mulheres
Homens com homens
Palavras baixas de sono
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MEDO
por Ana Luiza Almeida Ferro
I have a faint cold fear thrills through my veins,
That almost freezes up the heat of life.
William Shakespeare

Sou o beco escuro em noite sem luar
Sou o revólver empunhado pronto a disparar
Sou a voz sufocada que não consegue falar
Sou o barco condenado que afunda em alto-mar
Sou a água invasiva que não para de inundar
Sou o mar portentoso prestes a encrespar
Sou a pena que não escreve para não errar
Sou o dedo que aponta para não se culpar
Sou a mão que conquista para não se curvar
Sou o passado atormentado que não quer acabar
Sou o presente ocupado que teima em faltar
Sou o futuro incerto que ameaça chegar
Sou a morte que não se esquece de matar
Sou a vida que não se lembra de viver.
Eu sou
e jamais deixarei de ser
pois temer ou me ter
é próprio do ser humano
que se diz sano
em um mundo
de vez em quando
cada vez mais
por vezes demais
insano.
Poema extraído de FERRO, Ana Luiza Almeida. O náufrago e a linha do horizonte.
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O RELÓGIO
DE PAREDE
Por Ana Rosenrot
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 e velha 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 nojento,
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 enferrujado; somente as batidas do relógio acompanham
meu sofrimento e vigiam meu sono perturbado.
As horas vão passando, a morte está cada vez
mais perto, posso senti-la em meu sangue; sei
que tudo estará terminado antes das doze badaladas e ela já está aqui, posso vê-la como um
ser palpável, o sopro frio e as garras afiadas da
dama das trevas tocando 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 está partindo.
No medo sufocante que sinto nestes 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, seres negros como a noite
gargalham mostrando sangrentos dentes afiados, estão aqui para me levar para a escuridão
eterna e lentamente somente a imagem do relógio de parede permanece, enquanto minha alma
está prestes a abandonar sua sofrida morada,
ele soa alto, assustador 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. O chato é que eu sei que em no
máximo meia hora já rirei deste sonho ridículo
e cada vez mais repetitivo, será que esses pesadelos frequentes são um aviso? Um efeito daquelas pílulas? Não, acho que só preciso de um
colchão novo, ou talvez de um relógio de parede
silencioso…
* Conto Premiado no Concurso “O Sonho” da
Litteris Editora
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REFLEXÕES
DE UM
PRISIONEIRO
...DE SEU
CORPO
IMOBILIZADO
Por Anchieta Antunes
No dia dos pais eu fraturei dois ossos da perna
e passei 90 dias engessado, sem movimento, a
não ser algumas pequenas incursões no âmbito
doméstico com a ajuda de minha mulher incansável e dedicada.
Tive muito tempo para refletir, para aprender
com minha imobilização, com minha temporada
na cama, inerte para o corpo físico, porém muito
produtivo para a mente, para a alma, e o espírito. Ainda no hospital cheguei à conclusão que
deste modo Deus havia chamado minha atenção
para minha maneira de viver, de encarar as coisas do dia a dia, de como deveria olhar meu irmão, olho no olho, e pensar mais com o coração
do que com o raciocínio.
Como todos nós sabemos, as coisas que nos
acontecem não são por acaso, mas sim por providência Divina; sempre é Deus querendo nos
educar, nos dar uma oportunidade de voltar a
trilhar o caminho certo, a senda que Ele nos deixou preparada quando acordamos para o prodígio da vida. Nossos desvios são corrigidos sem
perda de tempo, para não incorremos no erro de
permanecer no balanço entre o sensato e o errado, entre o correto e o desnecessário. Como Pai,
Ele nos orienta imediatamente quando percebe
que vamos cometer aberrações comportamentais.
Comigo estava acontecendo há muito tempo, um
desvio de conduta que eu nunca havia percebido, considerando que este comportamento eu o
tracei na minha idade mais tenra, quando tive
que enfrentar o mundo da concorrência para

prover a minha subsistência, e de minha família, indispensável para o ser humano, neste nosso mundo de guerra constante para conseguir a
vitória da paz de espirito, a guerra em busca de
uma vida pacata com conforto no lar, com folga
no orçamento, com viagens de aprendizado, de
aculturação.
Desde cedo parti para vencer minhas batalhas
diárias, para atravessar cada dia como se fosse
o último, para chegar ao final da tarde com o ganho suficiente para prover o pão nosso de cada
dia para a família, para levar calor humano para
o lar, para os filhos, a esposa, e para mim mesmo.
Assim sendo eu não poderia me deixar ficar nas
mãos de quem quer que fosse. Primeiro eu e a
família, depois os demais, por mais necessitados
que estivessem aqueles ao meu lado. Eu ficar
dependendo da decisão de terceiros, significava
meu fracasso comigo mesmo e com a vida.

Eu devia comandar, ser o líder de
minha existência, ser o braço forte
daqueles que dependiam de mim,
de minhas atitudes perante a vida.
Jamais poderia abaixar a cabeça e esperar que
outrem resolvesse meus problemas, minhas dificuldades, por menor que fossem.
Sempre pensei que este era o comportamento
dos vencedores, dos providos da ambição comedida, dos gladiadores que voltam da arena vitoriosos, prontos para a nova batalha de vida ou
morte. Sim, porque cada dia que vivemos é uma
batalha de vida ou morte; se não houver comida na mesa, como vamos sobreviver, já que somos uma massa de carne que vive da carne, uma
imagem corpórea dependendo de nutrientes, de
agua, e de suores expatriados.
Sempre vivi assim, desafiando o destino todos os
dias, em cada esquina, em cada recanto escolhido para repouso, até o dia em que meu Pai me
deu esta lição: uma perna fraturada, um repouso
compulsório, uma imobilidade parcial de meu
espírito encarnado. E Ele disse:
– Cabra, aprenda uma lição, baixe o cogote, redime-se, seja humilde e aceite que outras pessoas lhe ajudem por amor. Você está arrodeado
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de seres que lhe amam profundamente e você
não quer enxergar, não quer aceitar as mãos
que se lhes estendem. A humildade é a panaceia
para todos os males, não só da matéria como da
alma em atribulações. Procure a verdade através
do amor que invade seu coração, que está nele
guardado há tanto tempo esperando o momento
para ser distribuído com sua família, com seus
amigos, e até mesmo com pessoas que lhes são
desconhecidas.

O amor jamais será
preconceituoso, arrogante,
intransigente; o amor não olha
raça, religião, conceitos ou
tendências. Amor é cura, é a
melhor medicina que Deus nos
presenteou.
Todas estas palavras, ou mesmo ritual de cura
da alma, me veio através de um sonho, na noite
seguinte à do acidente. Antes que me acudisse
o sonho, eu pensava: ... Isto tem uma finalidade, um objetivo, uma verdade a ser definida. Eu
posso demorar um dia ou um século para descobrir o que é, mas sei que vou descobrir. Demorou
um dia; foi na noite seguinte. Tudo ficou claro na
minha mente, claro como o dia, reluzindo como
um diamante lapidado. Minha vida pregressa
estava diante de mim, iluminada pela luz do sol,
translúcida como a mais cristalina das águas.
Bastava eu aprender a ler nas entrelinhas, nas
mensagens sub-reptícias, bastava eu saber ler
a mensagem de Deus, com sua ordem celestial,
com sua magia divina.
E aos pouquinhos eu fui aprendendo a ler a escrita de Deus, a absorver seus ensinamentos que
muitas vezes batiam de frente com minha maneira de viver, de ver as coisas de cada dia, como
se quisessem, as lições d’Ele, se chocar com o
que eu havia aprendido a duras penas. Eu não
queria sair do caminho traçado por mim mesmo
durante tanto tempo, com muito suor e lágrimas,
caminho a que estava acostumado e, porque não
dizer, satisfeito com seus resultados!
Demorei a perceber que tinha necessidade de
mudar meu comportamento linear, para ver
mais além de minhas carências cotidianas. Precisava começar a enxergar com a alma, e não só
com os olhos. Como Deus me deu inteligência,

um belo dia comecei a perceber as verdades escondidas dentro de minha fratura de ossos. No
principio fiquei assustado com tantas variantes
comportamentais escondidas nos pequenos movimentos das pessoas ao meu redor, no contexto
de suas preocupações para comigo, tudo envolvido na embalagem do mais puro amor, coisa a
que não estava acostumado a aceitar, a perceber,
a experimentar. A respeito do amor, eu sabia, tinha como certo que era uma “obrigação minha
em relação a pessoas, como esposa e filhos”.
Não sabia, ainda, que o amor não é obrigação, o
amor é entrega incondicional de um sentimento
espontâneo para outros, aos quais nos apegamos
por sugestão de Deus.

O amor é dádiva, é compaixão, é
generosidade, e, em última analise,
um sentimento tão nobre que não
pode, nem deve ser comparado
a nada neste nosso mundo de
contradições.

REFLEXÃO
Se a vilania prescreve com a falência carnal, não
há nenhum sentido no culto ao amor, à compaixão e misericórdia. Incólumes ficam os desordeiros que vagueiam nos campos de Deus,
blindados quanto à educação, ao aprendizado,
aos ensinamentos de nosso Pai celestial, surdos
para a palavra divina. Logo sentir-se-ão favorecidos para continuar sua senda de maldades,
enquanto humanos na face da terra. Quando não
percebemos o prolongamento da vida em estado
de levitação, não temos o direito à compreensão
Divina.
O amor, que é o antídoto para a crueldade, necessita da sobrevivência do espirito para continuar no seu caminho de cura, de compaixão,
de complacência. O amor é o congraçamento
das almas na eterna procissão dos nossos dias
na face da terra. Caminhada que leva à beira do
abismo quando a fé esmorece, quando a certeza do Criador fica embaçada com as nuvens da
hesitação, quando nosso coração não reconhece
os fenômenos espirituais e suas emanações incorpóreas.
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A fé e o amor devem caminhar
sempre pari passu em busca
da evolução que nos levará aos
mundos superiores onde vagueiam
os espíritos purificados.
Hoje sei que em cada hospital de nossas cidades,
e em todas as cidades do mundo, em todos os
hospitais, existe um grupo de seres iluminados
a que chamamos de “ANJOS DA GUARDA”.
As enfermeiras, os enfermeiros, os atendentes
burocráticos, os médicos, e até mesmo o pessoal da limpeza, (digo o pessoal da limpeza, porque este segmento não lida diretamente com
os pacientes). São pessoas escolhidas por Deus,
ou mesmo mandadas por Ele para fazer o bem,
distribuindo amor e compreensão, atenção e paciência a cada um dos aprendizes deitados em
camas hospitalares; aqueles que estão passando
por um estágio de aperfeiçoamento, de elaboração do espírito em evolução.
Quando comecei a perceber o que estava acontecendo ao meu lado, diante de meus olhos que
estavam cegos para o sentimento mais puro do
homem, confesso que fiquei assustado, com receio de reconhecer que estive na senda equivocada por tanto tempo, sem perceber o que me
era obvio. O único interesse que aquelas pessoas
tinham era distribuir amor e compreensão, era
tentar me fazer mais alegre, mais feliz, sem pedir nada em troca, sem barganha, sem comercio
de sentimentos. Tudo não passava de entrega à
compaixão, ao atendimento por seres iluminados e comprometidos com o auxilio aos necessitados. Eles eram meus anjos da guarda, meus
salvadores naquela hora tão difícil para quem
sente dores corporais.

De um momento para outro me
entreguei aos seus cuidados,
sem vergonha, sem oferecer
a resistência a que estava
acostumado, e saber que a
humildade devia permanecer
dentro do meu coração, da minha
alma, de minha compreensão
racional.
Dignidade é objeto de luxo quando gerenciado
pelo orgulho, pela vaidade, mas passa a não ter

tanto valor quando observado com a visão da humildade, da entrega a Deus de um corpo finito.
Aquelas enfermeiras e enfermeiros entravam no
quarto alegres, sorridentes e prestativos, e logo
diziam que iam me banhar, para que eu ficasse
limpinho, e cheiroso. Não havia nenhuma barreira temperamental, social ou psíquica que bloqueassem seu comportamento em relação ao um
velhinho que sofria as penas de uma lição Divina. Tudo era amor, na mais pura expressão de
sentimento de um ser humano para com outro.
Eles estavam ali para ajudar, para minorar o sofrimento de um enfermo, seja do corpo, seja do
espírito.
Deixei-me lavar, deixei-me levar pelo enlevo daquelas mãos bondosas e desinteressadas, cujo
único sentido era ajudar um corpo inerte em
cima de uma cama hospitalar; um corpo penitente, precisando urgente da cura espiritual providenciada pelo Espirito Santo. Abandonei-me
aos seus cuidados, deixei-me lavar a pele, a carne, as curvas e reentrâncias, e me senti da mesma maneira de quando era um bebezinho aos
cuidados de minha mãe Honorina, que limpava
minhas sujeiras, me banhava, passava óleos no
meu corpo infante para que não surgissem brotoejas em virtude do calor nordestino. As mãos
santificadas de minha mãe protegiam-me, acalentavam-me e aqueciam meu coração que ainda
estava aprendendo a pulsar com regularidade.
Eu me refestelava em seus braços, em seu colo
materno sentindo que estava protegido, seguro,
e distante de qualquer perigo mundano. Estava
aos cuidados de minha mãezinha, aquela que
havia me parido para este mundo de Deus.
Também nos braços e mãos daquela gente que
eu mal conhecia, comecei a me entregar totalmente obediente aos ditames de meu Pai criador
do céu e da terra. Entreguei-me sem pejo, sem
vergonha, sem nem mesmo sentir roçar minha
dignidade, meu orgulho altaneiro que fora um
dia. Senti-me depositado em mãos abençoadas
por Deus, pela Virgem Maria.
Percebi com clareza que estava sendo levado,
empurrado para frente por mãos de gigantes do
bem, que desejavam apenas a minha recuperação, a recuperação da fratura da perna e do espírito em frangalhos. Gigantes que com amor
e dedicação mostravam-me o caminho de meu
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restabelecimento. Os profissionais da saúde,
os amigos, os familiares, meus filhos, netos, e
principalmente minha mulher Dea, que dedicou todos os seus dias de minha agonia para
reparar meu sofrimento físico. Aos pouquinhos
iam conseguindo fazer com que eu saísse de minhas dores físicas e espirituais. Os gigantes que
me acompanharam durante mais de um mês,
do qual alguns dias no hospital, outros dias em
casa, e minha total recuperação.

Minha gigante eterna, minha
companheira Dea, minha esposa
dedicada e mágica. Não sei como
agradecer.

REFLEXÃO
A fé é uma entrega total a algo que desconhecemos no nosso mundo material. Ter fé é acreditar
que o cosmos guarda elementos invisíveis aos
nossos olhos, coisas que nossa mente não consegue registrar como evento positivo, palpável,
circunstanciado e com alcunha de materialidade. A fé não é apenas uma crença, mas sim, uma
entrega.
Uma comparação grotesca seria dizer que a fé
assemelha-se à segurança que o homem privado de visão sente em relação ao seu cão guia. O
cego confia inteiramente no seu guia, e o segue
sem medo, por onde ele o encaminhar. O cego
sabe que ele vai leva-lo em segurança para onde
ele desejar, sem tropeços e/ou inevitabilidades
circunstanciais, porque sua fé é maior que seus
receios.
Assim devemos ser, providos de visão material
(enxergar com olhos) e da visão incorpórea que
nos encaminha para o encantamento da vida
que não conhecemos ainda, da imaterialidade ao
lado de Deus. A fé nos confere confiabilidade no
nosso Pai Celestial, nos seus cuidados para com
nós outros, pois que um pai amoroso não usa o
látego para castigar, Ele apenas ensina à sua maneira, educa e encaminha para o bem.
Naquele momento percebi que estava livre de
sentimentos mesquinhos, de vaidades levianas,
de orgulho devastador, de anseios menores. Senti que estava nas mãos do amor de pessoas que
não conhecia, que nunca havia visto antes em

toda minha vida, mas que exalavam bondade;
estava entregue às suas vontades beneméritas,
estava caminhando, pela primeira vez em minha
vida, na senda traçada por Deus, que tantas vezes havia me indicado e que eu ignorara, e tomava o caminho que eu mesmo havia escolhido,
pensando ser o senhor de minhas vontades, pensando ser o dono de minhas decisões. Eu mandava em minha vida porque não podia “ficar nas
mãos nem mesmo de Deus”. Eu mandava em
mim e na minha forma carnal, e só sabia ler os
ensinamentos aprendidos a duras penas no dia a
dia de minhas batalhas infindáveis.
Quando minha mãe morreu eu estava com 17
anos de idade, e fui morar temporariamente com
os irmãos. Uns dias na casa de um, outros dias
na casa de outro e assim passei dois ou três anos
perambulando de casa em casa, dando trabalho,
despesas e preocupações porque não conseguia
um emprego fixo.
Eu não dispunha de nenhuma habilidade especial, nem estava preparado intelectualmente
para nenhuma atividade remunerada. Não gostava de estudar, apenas de ler; sempre li compulsivamente. Acontece que leitura não é requisito
para se conseguir emprego. Até o dia em que
fiz um concurso público e ganhei estabilidade,
até quando me aposentei. Trabalhei arduamente
durante 35 anos, e depois de aposentado continuei trabalhando. Como já disse, eu não podia
nem queria depender de ninguém, nem mesmo
de meus familiares, aqueles mais queridos.

Minha vida veio acontecendo
assim até o dia em que meu Pai
Santíssimo resolveu dar um “chega
pra lá”.
E Ele disse: “Está na hora de você aprender algumas coisas que até hoje não teve tempo nem
disposição para absorver; vou lhe presentear
alguns ensinamentos indispensáveis para uma
vida saudável”. E assim fez. Ensinou-me, dando-me tempo para refletir, para meditar e ler o
que nunca foi escrito, apenas entendido pelo espirito.
Hoje eu vejo o quanto se precisa estudar para
viver na paz de espirito que nos acomete viver,
quando somos bem orientados. Hoje eu me sin-

www.varaldobrasil.com

128

Varal do Brasil - Edição 41B - Junho/2016

to liberto do peso de necessidades mesquinhas,
tenho a coluna ereta, e caminho despreocupadamente pelos caminhos que Jesus vai me indicando. Vivo sem afobação, sem angustias ou
anseios, vivo cada momento simples de minha
caminhada para meu encontro com Deus, quando Ele assim o desejar.

REFLEXÃO
Falemos agora sobre as mazelas da memória.
A memória carrega em seu bojo interminável
uma quantidade incomensurável de rancores,
de mágoas, de ressentimentos, e porque não dizer, de uma vontade indomável de vingança. Os
males que nos foram imputados são a causa de
sofrimento, de tristeza, de infelicidade, inda que
momentânea. Como somos mortais fragilizados
pela incúria da carne, o sinistro sentimento de
desagravo carcome nosso raciocínio e nos leva
para o lado negro da vida carnal.
Por este motivo não temos guardada em nossa
memória os acontecimentos de vidas passadas,
a evolução ou involução de tempos de outrora
quando aqui mesmo, ou em outros mundos, nos
deparamos com uma vida incrustada num corpo
materializado. Essa memoria seria a devastação
de toda uma vida que poderia ser de expiação, de
melhoramento, de evolução.
As lembranças só devem persistir entre dois
moirões preestabelecidos e determinados a um
começo e um fim bem definidos. A extrapolação
desses limites seria tão ou mais devastadora que
uma erupção vulcânica numa vila desprovida de
meios de segurança. As lembranças das ocasiões
felizes, alegres e lúdicas, são o nosso presente
em forma de memória glorificada.
		
Como estamos acostumados a ouvir nas homilias sacerdotais, uma verdade inabalável é que:
o tempo de Deus, é diferente do tempo do homem.

O tempo de Deus é infinito, assim
como Ele próprio, e para Ele
tanto faz um dia como um século,
um segundo ou um milênio. A
consciência de

Deus também é infinita, assim como sua sabedoria, seus conhecimentos e disposições educativas. Se aceitarmos que Deus é infinito em sua
existência, temos que admitir que n’Ele não há o
anseio da pressa, já que tudo acontece segundo
sua vontade, seu desejo, sua consciência divina.
Deus como pai que é, não castiga seus filhos, não
usa o chicote da correção escravagista dos tempos de antanho, quando o senhor de engenho
colocava o escravo no pelourinho para ensinar-lhe o caminho da obediência irrestrita aos seus
patrões.
Deus que nunca foi senhor de engenho, apenas
pai amoroso, nos educa de maneira simples e
direta, sem gritos ou gestos bruscos, mas sim
com muito amor e dedicação, e por que não dizer, com muita paciência. Ele nos permite tempo
para pensar, e em sonhos, como aconteceu comigo, nos diz o que pensar, como fazê-lo e qual
rumo devemos dar às nossas vidas daquele dia
em diante.
Deus é infinito em seu amor e compreensão, em
sua sabedoria e compaixão, em sua medicina vivencial e curativa. Deus é energia que não para
de girar, gerando mais energia, mais emoção em
nossas acanhadas vidas corporais; como um dínamo que sempre está em revoluções ao redor
de si mesmo, fica ao mesmo tempo espargindo
conhecimento, aprendizado, amor e apagando
sublevações espirituais de menor monta.
Deus é apenas vida e amor. É consciência pura.
Deus é paz.

REFLEXÃO
Paz.A paz é uma flâmula, uma cor, um brado
silencioso que conclama os bons corações a rechaçarem as hordas insurretas que pugnam pela
anarquia.
A paz une os oceanos para repelirem algumas
vagas isoladas que tentam proclamar a desordem, o distúrbio, a vingança dos vencidos.
A paz carrega em sua garganta o silencio dos
abismos líquidos da vastidão dos mares desconhecidos.
A paz transcende qualquer devastação passageira dos homens que se julgam onipotentes e
eternos.
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A paz é um olhar passageiro,
porém profundo nos olhos da
humanidade carente de uma
palavra amena, serena, constante.
A paz não tem corpo físico, mas sim, essência.
Essência com fragrância de flores fecundas em
espargir serenidade e constância.

Quero agradecer aos amigos que me visitaram
e rezaram pela minha recuperação, pelo restabelecimento de minha saúde. Os amigos que se
preocuparam comigo, que várias vezes foram me
visitar, não só no hospital, como na minha casa.
Amigos que me trouxeram momentos de alegria
e bem estar.
Agradeço a todos e que Deus os acompanhe.

A paz é estado de espírito adormecido nos braços da benevolência, nos volteios das nuvens da
primavera, aquelas que transformam deserto
em jardim.

A PAZ NÃO É UMA
CONQUISTA,
MAS SIM UMA
RESPONSABILIDADE.
Quebrei a perna, mas consertei meu espirito,
dobrei minha vaidade inútil, afastei a arrogância própria daqueles vencedores da corrida pela
subsistência; sinto-me livre, liberto, leve como
uma pluma e com muito mais amor para dar e
receber. Sinto que estou mais inteiro, e porque
não dizer, mais nobre perante Deus.

Não posso deixar de agradecer
em público, a dedicação e amor
que recebi de minha mulher Dea,
que, desde o dia do acidente,
vem reservando todos os seus
momentos e energia para atender
este velho imobilizado por
circunstâncias espirituais.
Tenho que agradecer à minha filha Larissa, ao
meu neto Yves, ao meu genro Marcelo, por todos
os cuidados a mim dedicados, sempre com bom
humor, com um sorriso no rosto, com uma boa
vontade inquebrantável. Ao meu filho Yuri que
no primeiro momento levou-me para o hospital
em Caruaru e logo depois para o Memorial São
José, em Recife.
Ele que não pode dar mais atenção devido a seus
compromissos com sua empresa, com a família,
a mulher, minha nora Nalvinha, e a filha, minha
neta querida, Leticia Victoria.

VENHA ESCREVER
CONOSCO!
- Você não precisa pagar para participar da revista, toda participação é gratuita!
- Você não precisa ser associado a nenhuma academia, associação ou organização!
- Você não precisa ter experiência!
- Seus textos não precisam ser inéditos!
Textos para o e-mail: varaldobrasil@gmail.com
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ENTRE O BEM E O MAL
Por Andrade Jorge
No cativeiro do vale das sombras,
cavalga a miséria humana,
a vida sob o jugo do algoz,
sofrida queda abatida e combalida agoniza
no catre putrefato, sem força, sem voz,
a quimera, o sonho, dissipou-se no ar rarefeito
da atmosfera impura no universo imperfeito,
estrela que não cintila, vento que não ventila,
não há sol, nem luar,
a treva abre a comporta,
o poço sem fundo escancara sua porta,
o desespero avança na rua,
num convite ao desenlace fatal,
o cão mostra sua face,
a desilusão abre os braços e num abraço
recolhe os fragmentos, a sobra final;
Até que ... a vida diz: Não!
desveste a mortalha da morte,
eleva-se a esperança, clama, chama,
o amor explode num grito triunfal,
e nesta eterna batalha
entre o bem e o mal
o bem vence afinal.
www.varaldobrasil.com
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TOCAR NA ALMA
Tocar na alma é ter sensação que nem o pensamento poderá descrever. É estar presente, mesmo que, por breves momentos, na essência do
outro em que tocamos, ou por quem fomos tocados. É ter a experiência da sensibilidade aguçada, de perceber o coração disparar. Ter o dom
de tocar, na alma das pessoas, é um talento, que
poucos têm.
Mas, o compositor brasileiro, Antônio Carlos
Jobim, o Tom Jobim, como era chamado, tinha
o dom de tocar em nossa alma, através de suas
composições musicais... Ele foi um mestre da
harmonia, nos ensinava, dando uma verdadeira
aula de harmonia, quando tocava e compunha
uma música, em seu piano...

No samba de uma nota só, ele nos dá uma verdadeira aula de harmonia, ensinando como se vai
de um grau ao outro da música, apenas com uma
nota só! É admirável! Talvez, quem nunca estudou música, não tenha notado isso. Mas, aqui,
vou dar um exemplo:
“Eis aqui este sambinha feito numa nota só”.
(aqui ele usou a tônica, que é o 1° grau)
“Outras notas vão entrar, mas a base é uma só”
(ele continuou no 1° grau)
“Esta outra é consequência do que acabo da
dizer”( Nesta frase, ele foi para a mediante, que
é o 3° grau)
Na próxima frase, ele volta para a tônica (1°
grau)”como eu sou a consequência inevitável de
você” . Depois ele vai para a dominante ( 5° grau)
e volta para a tônica (1° grau)
Nessa música, ele nos dá uma aula de harmonia,
usando apenas três notas numa música de bossa
nova. É admirável, acho que não vai nascer outro mestre Tom...
Todas as vezes em que Tom abriu o piano, o
mundo melhorou. Mesmo que, por poucos minutos, tornou-se um mundo mais harmônico,
melódico e poético. Todas as desgraças individuais ou coletivas pareciam menores, porque, naquele momento, havia um homem se dedicando
a produzir a beleza da música...

Cada grau de uma escala musical tem a sua importância, dentro da harmonia. O estudo dos intervalos e graus, ainda, nos ajuda a fazer a transposição de tons da música, para que ela se torne
mais harmônica...

Tocar na alma de alguém é sublime, transmite
muita paz, é tocar sem esperar retorno...
Com a sutileza do amor, com o seu gesto de nos
ensinar, ao abrir o piano, Tom, com uma nota,
um acorde, uma canção, vinha tão carregado de
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SABIÁ
Tom Jobim - Chico
Buarque/1968
Notas
Vou voltar
Sei que ainda vou voltar
Para o meu lugar
Foi lá e é ainda lá
Que eu hei de ouvir cantar
Uma sabiá
Cantar uma sabiá

essência, sensibilidade e sabedoria que, expostos à sua criação, todos nós, seus ouvintes, seus
admiradores, também melhorávamos como seres humanos...
Há várias maneiras de demonstrarmos amor e
tocarmos a alma. Não exige nada em troca. É um
transformar de emoções...
Tom sabia fazer isso, quando abria o piano. Ele
sabia das limitações e necessidades de todos. É
só prestar atenção em suas músicas. Sabia fazer,
da tristeza, alegria, e sabia, como ninguém, tocar
em nossa alma...
Tom fazia com que a alma do piano, além de sustentar a pressão das cordas, servisse, também,
para tocar em nossas almas...

Vou voltar
Sei que ainda vou voltar
Vou deitar à sombra
De uma palmeira
Que já não há
Colher a flor
Que já não dá
E algum amor
Talvez possa espantar
As noites que eu não queria
E anunciar o dia
Vou voltar
Sei que ainda vou voltar
Não vai ser em vão
Que fiz tantos planos
De me enganar
Como fiz enganos
De me encontrar
Como fiz estradas
De me perder
Fiz de tudo e nada
De te esquecer
Vou voltar
Sei que ainda vou voltar
Para o meu lugar
Foi lá e é ainda lá
Que eu hei de ouvir cantar
Uma sabiá
Cantar uma sabiá
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O LADO
ESCURO DO
SER
Por Angelica Villela
Santos
Todos os sábados eu costumava ir à missa da
tarde na capelinha de São Vicente de Paulo, que
acolhia sempre aquelas mesmas pessoas da comunidade ao redor. Quase todas sentavam-se
nos mesmos lugares, que já consideravam cativos. Eu gostava de ficar no quinto banco, a contar
do primeiro da frente. Ao meu lado vinha sentar-se uma senhora de meia idade – uns cinquenta talvez – baixinha, magra, vestida com muita
simplicidade e tendo sempre na cabeça um lenço
de algodão, cujas pontas amarrava debaixo do
queixo, local onde se podia ver uma pinta grande, de cor escura. Sua aparência era a de uma
mulher da roça.
Ela assistia a missa muito contrita e quando levantava o rosto para fitar a Hóstia e o Cálice na
hora da Consagração, era de se admirar a expressão de fervor, de adoração, de êxtase, que se estampava em seu semblante. Ela parecia transfigurada, rejuvenescida. Era como se ela estivesse
se elevando, se consagrando, se unindo a Deus
em corpo e alma naquele momento. Nessa hora
eu olhava de soslaio para ela, a fim de me encantar com aquela transformação de uma mulher
tão humilde, que passava despercebida, num ser
quase etéreo, que emanava santidade. Assim, em
êxtase, ela ficava, até pouco antes da Comunhão.
Recebendo a Hóstia, voltava devagar para o banco, ajoelhava-se e ali ficava, de cabeça baixa, as
mãos cruzadas, numa atitude de recolhimento e
adoração.

Perguntei a várias pessoas quem
era ela, mas ninguém a conhecia.
Não morava ali perto.
Quando a missa terminava, ela se encolhia novamente na sua pequenez, no seu anonimato e
desaparecia rapidamente no meio do povo.

Resolvi, um dia, puxar uma prosinha com ela,
logo que se sentou ao meu lado. Mas ela mal
olhou para mim; esboçou um sorriso e nada respondeu. Insisti, falando um pouco mais alto –
talvez não ouvisse bem – mas, ela nada disse.
Minha curiosidade a seu respeito aumentava, até
que, certo dia, ela foi satisfeita, de uma maneira
inusitada. Eu vinha fazendo, já há alguns meses,
pesquisas genealógicas sobre a minha família.
Folheando um caderno com recortes antigos de
jornais, deparei, no verso de um deles, que estava solto na folha, com a seguinte manchete: “
Polícia ainda procura a mulher que matou a foiçadas seu noivo e sua irmã.” E, logo abaixo, o
retrato da criminosa. Ao olhá-lo, tive um sobressalto! Era ela! Não...eu devia estar enganada.
Não podia ser. Porém, aquele lenço na cabeça,
amarrado debaixo do queixo, onde sobressaia
uma pinta grande e escura, desfez por completo
minha dúvida. Era ela mesma, bem mais moça,
mas era ela!

E eu já vira antes aquele rosto
da foto, jovem, com um meio
sorriso nos lábios. Era na hora da
Consagração, em que todo ele se
transfigurava.
Onde e quando ocorrera o crime? Uns trinta
anos atrás? Por que cometera tal loucura? Será
que o noivo a desprezara, preferindo a irmã? Teria sido presa e fugido da prisão? Ou teria sumido após o crime e nunca mais sido encontrada? A folha de jornal, cortada sem cuidado, não
apresentava nem data, nem o nome do jornal.
E o restante da folha, da fotografia para baixo,
onde poderia estar uma nota elucidativa, relembrando aquela tragédia, também não escapara
à tesoura. Assim, estas perguntas nunca me seriam respondidas.
No dia seguinte, ainda abalada com tal descoberta, tirei uma cópia xerográfica do verso dessa
página, onde havia alguns dados sobre um tio-avô de minha mãe e queimei a folha.
E a estranha mulher continuou a ser apenas “ a
mulher que se sentava ao meu lado no banco da
igreja.” E que estava, certamente, procurando
clarear o lado escuro do seu ser.
O terrível drama desta pecadora arrependida e
seu paradeiro, só eu conheço. Ou melhor, eu, ela
e Deus.
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SANGUE E
OSSOS
Por Eduardo Benetti
Alastram-se pela Terra pesadelos alados
Levando consigo o enxofre e o terror
O cheiro pútrido dos cadáveres empilhados
A cena comovente do pequeno sofredor
Demônios pilham as carcaças apodrecidas
Vestindo suas gargalhadas estridentes
Rasgando a garganta da órfã desfalecida
Mutilando seus membros entre seus dentes
A luz que outrora brilhava como esperança
Hoje reluz rubra pelo sangue derramado
Ossos adornados com vestes de crianças
É o consolo pelo intenso pranto derramado
Assim as trevas obscurecem a humanidade
Decerto da podridão que jaz em cada alma
Perpetuará assim eras de pura iniquidade
Manipulando eternamente cada vivalma
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“VIRAR
PURPURINA”
– BALBÚRDIA
MENTAL E SUA
BANALIZAÇÃO
Por Gabriel Joerke
Certa noite, navegando pela internet, me chamou atenção o destaque de alguém querendo se
jogar, do alto da passarela de ferro, de uma avenida. Acredito que já passava das 21h. Como me
encontrava perto da ocorrência, fui até a varanda tentando vislumbrar a cena. Não consegui.
Voltei ao computador e fiquei acompanhando
o desenrolar, através dos comentários postados
no facebook.
O corpo de bombeiros já estava a postos; o
SAMU não tinha aparecido ainda; um pequeno
aglomerado de pessoas olhava cada movimento
de Mikele, sim, o nome social da personagem;
outros tentavam presumir o motivo que o/a levaria a isso. Meia pista interditada e, um colchão
fora colocado, caso se materializasse a tentativa.
Olhei de novo no facebook, o irmão de Mikele
apareceu, mas nada conseguira fazer. Num momento, dependurada, a personagem gritava que
queria falar com a mãe. Passaram-se três horas,
a mãe não apareceu.

Restou o trabalho do Corpo de
Bombeiros, juntamente com o
irmão da Mikele para evitar o pior.

tanto o Corpo de Bombeiros quanto o SAMU,
estariam perdendo tempo com alguém que queria se matar e estava fazendo fita; fora a questão de que meia pista estaria interditada – embora a hora avançada. Não faltaram os insultos
e piadinhas à personagem: “se joga duma vez,
imundície! ”, “menos uma porcaria na cidade”,
“esse quer aparecer”, “bicha gosta de chamar
atenção”, “espera amanhecer, assim você terá
mais plateia”. Por outro lado, alguns discutiam
a questão do suicídio nos âmbitos religioso, cultural, sexual.

Alguns comovidos até rezavam
para o desenlace positivo da
situação. Não faltou alguém que,
querendo dar força, disse: “amiga,
não se preocupe, você vai virar
purpurina.”
Imagino as tantas Mikeles que já passaram por
isso ou, ainda irão passar. Você já pensou que
poderia ser um membro de tua família? Um
amigo ou colega estimado? Lembrei-me do sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, ao caracterizar a Modernidade como uma tessitura de
relações frágeis (outros pensadores chamam de
laços fracos); uma Modernidade líquida, onde os
intercursos são tênues, onde imperam o medo e
a desconfiança; onde até os amores, os afetos são
líquidos – claro que exceções existem.
É imensa a dificuldade, nossa, de entabular uma
relação empática, aqui entendida como a ação de
se colocar no lugar do outro, de imaginar como
pensaríamos, sentiríamos e/ou agiríamos se tivéssemos no lugar do outro, em situação análoga. Em decorrência, respeitar a dor alheia (em
suas diversas manifestações), fazendo um esforço humano para não banalizá-la, eis uma proeza
louvável.

Mais calmo, ao saber que não tinha ocorrido o
pior, voltei ao facebook e li atentamente os comentários das pessoas que se inteiravam da notícia: de indignação à comoção. Um grupo em
discussão quanto à questão de identidade de
gênero: se seria chamado de “o” travesti ou “a”
travesti. Alguns xingamentos e desagravos a começar por isso. Outros, indignados pelo fato de,
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DOCA E SEUS DOIS LADOS
Por Maria Aparecida Felicori (Vó Fia)
Clara loura alta e bonita
Com olhos verdes lindos
Era linda, mas não era rica
A vida passava e ela indo.
Ficou noiva varias vezes
Mas nenhum noivado vingou
Será porque nasceu dia treze?
E o azar a pegou?
A comunidade a tudo assistia
E pensava mal de Doca
Mas a verdade ninguém sabia
Os ex-noivos cochichavam de boca em boca.
O tempo passando e Doca sobrando
A beleza indo embora devagar
Os olhos sem brilho e a pele murchando
E o povo murmurando: Doca não casa! porque será?
Depois dos quarenta anos
A esperança de casar se acabou
Doca ficou solteirona e se levantou os panos
A verdade apareceu e a todos assustou.
Um dos ex-noivos tudo contou
Que a moça tinha seu lado escuro
Que naquela beleza a maldade se aninhou
Fechada como um muro.
Linda por fora e feia por dentro
Doca era má vingativa e mentirosa
Viveu e morreu só com o inferno no centro.
O lado escuro do ser humano é normal
Está muitas vezes onde não se espera
E a maldade termina quando Deus diz: ponto final.
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SUPERIORES E
SUBALTERNOS
Por Fernando Sorrentino
1. O prédio do contador Löwe
Na Diagonal Norte existem muitos e altos edifícios. Nos edifícios, muitas empresas. Nas empresas, muitos escritórios.
Num desses escritórios havia: um chefe, um
subchefe e cinco funcionários. O chefe era o contador Löwe; o subchefe, o senhor Agnello; os
funcionários: a senhorita Rospo, a senhora de
Gozque e os senhores Baudet, Macska e Ophis.
Os membros da Diretoria consideravam o contador Löwe um chefe enérgico, competente e eficaz. Por outro lado, o senhor Agnello, a senhorita
Rospo e os senhores Baudet, Macska e – talvez –
Ophis o classificavam, segundo variados matizes
e restrições, de inoperante – injustamente – de
mal educado – com muita justiça – e de déspota
– com toda justiça.
Sim, sobretudo déspota.

O contador Löwe tinha quarenta
e dois anos, voz estrondosa, gestos
intimidantes, sorriso irônico,
gargalhada assustadora e palavras
depreciativas.

analisou os diversos graus de agressividade dos
postulantes e consagrou com sua confiança e
com a chefia do escritório o mais agressivo de
todos: o contador Löwe.

Para os funcionários, o escritório é
o Universo.
A chegada do contador Löwe despertou desconfiadas conjecturas, contundentes interpretações,
vibrantes polêmicas. No todo, prevaleceu a tendência de se colocar medrosamente na defensiva, como se pressentissem para todos novidades
desfavoráveis. E, em seguida, sobre bases falsas,
os funcionários elaboraram fantásticas teorias:
que, como somos um grupo muito unido e constituímos uma grande família (premissa imaginária}, conseqüentemente não se vá pensar que
um Senhor Qualquer de Fora venha a se impor
(conclusão errada) porque senão, nós…
Porque senão nós, nada. Desde o primeiro instante, o contador Löwe soube infundir terror nos
subordinados, inclusive no senhor Agnello, com
exceção – aparente – do senhor Ophis, contra
cuja glacial e equilibrada personalidade caíam
por terra os excessos temperamentais do contador Löwe.
2. A história espiritual do senhor
Agnello
Em função de seu cargo, o mais humilhado era o
senhor Agnello.

Que idade tinha o senhor Agnello?
Quarenta e nove anos. Que idade
tinha o contador Löwe? Quarenta e
dois. Qual a antiguidade do senhor
Agnello na Empresa?

Isso tinha uma história. O chefe anterior, senhor
Cavalo, havia se aposentado dois anos antes. Na
ocasião, a nomeação do senhor Agnello como o
novo chefe do escritório foi por todos considerada de indiscutível justiça. Exceto pelos membros
da Diretoria, que preferiram publicar um enorme, quadrado e pedante anúncio no La Nación
de domingo, pelo qual solicitavam “um executivo jovem e agressivo, capaz de tomar decisões
rápidas e que trabalhará diretamente com os diretores”.

Vinte e três anos e vinte e seis dias. E a do contador Löwe? Sequer chegava a dois anos. Quantas
vezes o senhor Agnello havia trabalhado depois
da hora para melhor servir à Empresa? Inúmeras. E o contador Löwe? Três. Exatamente três.
Nem duas nem quatro: três.

A esta convocação, se apresentaram muitos executivos, um menos jovem que outro, mas cada
um mais agressivo que os outros. A Diretoria

O senhor Löwe havia construído ao longo de vinte e três anos (e vinte e seis dias) de trabalho na
Empresa uma extensa e sólida – assim pensava
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ele – cadeia de lealdades e sacrifícios. E quando,
depois de mais de duas décadas, e como resultado de todo aquele zelo o senhor Agnello esperava
ser premiado com o merecido cargo de chefe do
escritório, eis que surge o grosso, insensível, invulnerável contador Löwe, brandindo como espadas afiadas: seu título universitário; sua atuação anterior “em alto nível” na Companhia X
ou na Empresa Y; e sobretudo sua agressividade.
Porque, que diabos, que férrea, que irrebatível
agressividade transbordava do contador Löwe!

No princípio o senhor Agnello
tentou resistir, fazer valer sua
experiência, seus sacrifícios (ah,
esses vergonhosos sacrifícios
que não lhe serviram de nada!),
seus conhecimentos sobre papéis
altamente confidenciais e de todo o
material.
Mas não existem papéis confidenciais nas tarefas
de escritório. Impermeável às glórias pretéritas,
o contador Löwe, com um gesto impertinente,
desconsiderava, como se fosse lixo, as palavras
do senhor Agnello.
E então, o senhor Agnello se fechou num ressentido silêncio e começou a dar voltas à sua imaginação uma ideia tentadora, mas que ao mesmo
tempo o perturbava pela sua audácia e por suas
imprevisíveis consequências: tosco e taciturno,
pensava dia e noite em liderar uma rebelião contra o contador Löwe. Fazia seis meses que pensava na revolta.
3. O sonho que acalentava o senhor
Agnello
Ontem o senhor Agnello continuava perdido nas
fantasias de sua rebelião. Imaginava um final vitorioso, o mais categórico e instrutivo dos triunfos. Via o contador Löwe, cabisbaixo e contrito,
abandonar para sempre a Empresa. Via o senhor
presidente do Corpo de Diretores, um pouquinho envergonhado (só um pouquinho: nem era
o caso de exagerar), pedir humildes desculpas
a ele, o senhor Agnello, que, displicentemente
– para não ficar descortês – as aceitava, juntamente com o cargo de chefe do escritório. O senhor Agnello projetava essas cenas e um sorriso

aflorava por um momento em seus lábios. Mas
o sorriso se apagava ao lembrar que não tinha a
menor ideia de como ia alcançar aquelas metas.
4. Um sistema de comparações
O que era, realmente, ser subchefe do escritório?
Para responder a esta pergunta, o senhor Agnello
lançou mão de um sistema de comparações.A
mesa do subchefe ficava no recinto comum,
junto aos funcionários; a do chefe se localizava
num gabinete particular que ele, insolentemente, costumava trancar; a mesa do subchefe era
do mesmo tamanho da dos funcionários, com a
única vantagem de estar coberta por um grosso
cristal; mas a mesa do chefe também era coberta
por um cristal. Só que duplamente grosso e muito maior. A mesa de trabalho do subchefe contava com uma gaveta alta à esquerda e uma fileira
vertical de três gavetas menores à direita; a mesa
do chefe era favorecida por uma gaveta alta no
centro e duas séries verticais de quatro gavetas
menores à direita e à esquerda.

Os pés do subchefe não
descansavam sobre um tapete
macio; os pés do chefe, sim,
descansavam num tapete macio.
O subchefe tinha telefone na mesa; o chefe tinha três, um ditafone, uma pasta de couro com
enfeites e um tinteiro de bronze com a figura de
um leão enfurecido. Sob o cristal da mesa do
subchefe havia uma foto onde sorriam, num lugar agreste, o senhor Agnello e sua esposa; sob
o cristal da mesa do chefe havia uma foto onde
sorriam, no gabinete do diretor, os senhores
membros da Direção e o contador Löwe.
O chefe do escritório tinha uma ampla janela por
onde se podia contemplar, num invejável panorama, a Diagonal Norte e, ao fundo, a Plaza de
Mayo e, mais longe, o rio e os barcos ancorados
no porto.

O subchefe do escritório não
dispunha de janela nenhuma, mas
podia observar os rostos dos cinco
funcionários.
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5. O senhor Agnello avalia suas forças
Cinco funcionários. Cinco soldados para sua
causa?
Para começar, a senhora de Gozque. Com ela não
se podia contar. Era medrosa e assustada como
um cãozinho de madame: uma infeliz, uma limitada. Agora mesmo, se o senhor Agnello quisesse, poderia surpreendê-la lendo escondido uma
revista de fotonovelas. Mas não o faria. Na época
do senhor Cavalo teria feito isso. Agora não: o
famoso contador Löwe que cuidasse disso. Não.
Ele, o senhor Agnello, não ia ser espião nem capanga a serviço do contador Löwe… Mas o fato
concreto é que com a senhora de Gozque não se
podia contar. Para nada.
Baudet. Outro imbecil. Escravo das corridas de
cavalos. Um burro que só lia A Aposta e a seção
hípica do jornal.

Um obtuso sem mundo. Não estava
a par das novidades científicas nem
das alternativas da Segunda Guerra
Mundial, que o senhor Agnello
estudava mensalmente nas Seleções
do Reader’s Digest .
Não se podia nem falar com ele sobre a rebelião.
Ia rir-se como um idiota, com seus zurros estrondosos, sem compreender uma palavra. Além disso, havia outra circunstância: o senhor Agnello
não gostava nem um pouco de dirigir a palavra
ao míope do Baudet. Não suportava a visão daqueles olhinhos que, por trás das lentes grossas,
pareciam olhá-lo do fundo de um redemoinho.
E Macska? Menos que o menos. O senhor Agnello era hipersensível em relação aos olhos dos
outros, e os olhos do senhor Macska lhe provocavam algo como um calafrio. Eram olhos azulados e oblíquos de gato siamês. Na verdade, o
senhor Macska inteiro era um tipo de oriental
trasladado para o ocidente. Sinuoso, enigmático
e taciturno, o senhor Agnello não sabia que diabo pensar do senhor Macska e de suas maneiras
felinas. Pelo sim pelo não, também o descartou.
Restavam a senhorita Rospo e o senhor Ophis.
6. Aniquilação da senhorita Rospo
A senhorita Rospo era de baixa estatura, corpo

atarracado, cabeça grande, pele verrugosa, lábios franzidos como um nó apertado, nariz de
sentir fedor, vinte e nove anos e todas as possibilidades de ficar solteirona. Suas aliadas classificavam sua personalidade de forte; suas detratoras, de histérica. Então…

Então o ódio que, como uma
flor querida, a senhorita Rospo
cultivava contra o contador Löwe
se achava, na época, exacerbado
e vivificado por um incidente
ocorrido umas duas horas antes. As
coisas se passaram deste modo:
O contador Löwe apareceu com a cabeça na porta de seu gabinete e, sem olhar para ninguém
– como se se dirigisse a uma multidão cujos indivíduos fosse impossível distinguir – gritou Senhorita Rospo! E bateu a porta com raiva. Os lábios da senhorita Rospo se franziram ainda mais
e as verrugas segregaram um líquido angustioso. Deu uma olhada em volta, como se dissesse
Vejam como me trata mal, e entrou no gabinete do contador Löwe. Depois se ouviu a voz estrepitosa do contador, mas não se distinguiram
suas palavras. Era um rugido difuso e surdo que
fazia as paredes e os vidros estremecerem, sem
transmitir significados: em vão pararam a orelha do senhor Agnello e os quatro funcionários.
O terremoto era de vez em quando interrompido
pelos gritinhos agudos da senhorita Rospo. Mas
continuava crescendo, multiplicando-se em seus
próprios ecos, invadindo até o último canto do
escritório, ricocheteando nos móveis, nas máquinas, nos ouvidos dos funcionários e repentinamente fazendo-se inteligível: Eu estou dizendo e basta! Um minuto depois a senhorita Rospo
abandonava – derrotada, vermelha, desarrumada, os olhos esbugalhados cheios de lágrimas – o
gabinete do contador Löwe. Pegou a bolsa como
quem se agarra a um salva-vidas e se meteu no
banheiro feminino. Logo saiu com a cara lavada,
os olhos vermelhos e os lábios mais franzidos do
que nunca.
7. A sentença do senhor Ophis
O silêncio era total. E então o senhor Ophis deixou cair, com sua modulação precisa e afiada,
as duas palavras que interpretavam exatamente
a opinião geral: Maldito explorador! O senhor
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Agnello fez que não tinha ouvido e, ao mesmo
tempo, notou que a senhora de Gozque – que se
achava brigada com a senhorita Rospo pelo direito, ainda em discussão, de utilizar a máquina
mais moderna – parecia ligeiramente feliz.

Quem sabe se logo não “levaria ao
conhecimento” do contador Löwe
que o senhor Ophis… e que o senhor
Agnello guardara um silêncio
de aprovação ou, pelo menos, de
indiferença…
Não conviria, ainda que fosse para manter as
aparências, advertir severamente o senhor
Ophis, de modo que a senhora de Gozque – e o
contador Löwe – constatasse que, efetivamente
o senhor Agnello não tolerava que…? Agora que
o senhor Agnello reconsiderava, afundando sua
mão direita no abundante e embranquecido cabelo crespo, o contador Löwe não tratava tão mal
a senhora de Gozque como a senhorita Rospo,
por exemplo. E isso apesar de a senhora de Gozque ser a funcionária mais ignorante e desmemoriada do escritório. Bem podia ser uma espiã,
um tipo de agente secreto do contador Löwe, enfiada como uma cunha entre as hostes do senhor
Agnello.
Maldito explorador, tinha dito o senhor Ophis,
como quem pensa em voz alta, e continuara absorto em seu trabalho. Este não liga para nada,
pensou o senhor Agnello, querendo dizer, exatamente, que para o senhor Ophis o contador Löwe
não era importante. Com efeito, com olímpica
indiferença, com dignidade, com silêncios, com
irresponsabilidade (sobretudo com irresponsabilidade: o senhor Ophis tinha vinte e três anos e
era solteiro), o senhor Ophis conseguia levantar
um enérgico e glacial dique aos ímpetos exagerados do tumultuado contador Löwe.
8. O fogo e o gelo
Na verdade – e ainda que seja inacreditável, de
acordo com o posto que cada um ocupava na empresa – havia no senhor Ophis superioridade sobre o senhor Löwe.
Para começar, uma superioridade do tipo físico,
perceptível à primeira vista. O contador Löwe

ostentava – esta era a palavra – um aspecto caótico como de elementos que quisesem fugir de
seu centro: o cabelo comprido, louro e despenteado, sempre em ebulição; a cabeça enorme; os
bigodes inquietos; o paletó desabotoado; a gravata torta; as unhas compridas.
Ao contrário, o senhor Ophis – cabelo curto, escuro e gomalinado; rosto branco (talvez pálido),
cuidadosamente escanhoado; queixo triangular; paletó abotoado, camisa impecável; gravata
imóvel – era direto e concentrado: tudo nele estava onde devia estar. E sua palavra… Essa era
sua maior arma: sua palavra saía lenta, precisa e
afiada como uma adaga. O senhor Agnello considerava agora genial o que antes classificara de
língua viperina.

(Porque, claro, agora convinha
esquecer certas respostas mordazes
do senhor Ophis dirigidas ao
senhor Agnello, que registrava na
empresa uma antigüidade de vinte
e três anos e vinte e seis dias e, que,
portanto, já se achava na empresa
quando o senhor Ophis era apenas
um bebê…
Mas, enfim, já não era o caso de deixar-se levar
por mesquinharias. Tinha que demonstrar espírito grandioso e o senhor Ophis era o homem
indicado para militar na rebelião, sob as ordens
– evidentemente – do senhor Agnello).
9. Império e servidão
– Senhor Ophis – disse-lhe na rua. – Não lhe parece que os desplantes do contador Löwe já estão passando dos limites?
O senhor Ophis achava que sim.
– Viu a barbaridade que aconteceu com a senhorita Rospo?
O senhor Ophis tinha visto, sim.
– O que o senhor acha de vir até minha casa tomar um café para pensarmos o que podemos fazer para dar um fim a isso?
O senhor Ophis achava uma boa idéia.
– O senhor tem carro, senhor Ophis?
– Não.
– Então me permita levá-lo no meu – o senhor
Agnello se sentia incomodado com a parcimô-
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nia do senhor Ophis; para puxar uma resposta,
acrescentou: – É esse carro cinza. O que você
acha?
– Não sei. Não entendo de automóveis.
Já no carro, o senhor Agnello se propôs a não
abrir a boca enquanto o senhor Ophis não falasse. Duas quadras depois, disse:
– É uma verdadeira vergonha o que está acontecendo. Temos que terminar com esse estado de
coisas de uma vez por todas.
– Uma verdadeira vergonha – concordou o senhor Ophis.
– Eu – prosseguiu, revivendo, o senhor Agnello
– um homem com vinte e três anos e vinte e seis
dias na empresa, não tenho por que tolerar as
arbitrariedades desse senhor.

– Eu só estou na firma há dois anos,
mas também estou farto.
– O senhor chegou a conhecer o senhor Cavalo?
– Dois ou três meses.
– Que diferença…! – se exaltou o senhor Agnello
– O senhor Cavalo era um senhor, um cavalheiro. Não acha?
– Não sei.
– É, mas não vai comparar o senhor Cavalo, que
era um cavalheiro, com este energúmeno do
contador Löwe.
–Não sei – repetiu o senhor Ophis, e acrescentou, como se fosse para si mesmo: – Desprezo
todos do mesmo jeito.
Mesmo escapando-lhe o significado íntimo daquela frase e, evidentemente, não concordando
com esse modo de pensar, a verborragia do senhor Ophis deu um novo ânimo ao senhor Agnello:
– Faz dois meses e quatorze dias que não dirijo a
palavra a ele. Sim, Não, Bom dia, Boa tarde, Está
bem, Entendido, mas só isso. Se me pergunta,
respondo-lhe. Se não, não lhe falo.
– Eu nunca sorrio para ele. Já percebeu? – disse
o senhor Ophis.
– Não – surpreendeu-se o senhor Agnello.
– O senhor é muito pouco observador. Depois
não se queixe.
Por uns instantes o senhor Agnello ficou perplexo:
–Como? – piscou.
–Estou dizendo que o senhor é muito pouco observador. Depois não se queixe. E tente prestar
atenção quando lhe falo, porque não gosto de ficar repetindo as coisas.

A mente do senhor Agnello ainda percorria as
frases anteriores:
– Desculpe-me. Depois não me queixe de quê?
– De que nomeiem o contador Löwe como chefe. Ele é uma péssima pessoa, mas é um sujeito
inteligente. Repare que nada escapa a ele. O senhor, ao contrário, dentro das suas limitações, é
mais ou menos uma boa pessoa. Mas meio desligado… um indivíduo não muito brilhante…
O senhor Agnello sentiu um tipo de vertigem.
Procurando outro assunto, disse:
– Não consigo esquecer a cara da pobre senhorita Rospo, congestionada pela vergonha.
– Pela vergonha, não – corrigiu o senhor Ophis.
– Ia ter vergonha de quê? Estava congestionada
de indignação.
O senhor Agnello deixou escapar um breve tsk.

– Uma mulher furiosa é uma boa
aliada – acrescentou o senhor
Ophis. – Não acha, senhor Agnello,
que devíamos contar com ela?
O senhor Agnello pensava exatamente o mesmo.
Mas disse:
– Acho que não. Não nos serviria de nada… O
senhor sabe onde ela mora?
– Sei, mas agora não creio que a senhorita Rospo
possa nos ser útil.
–Pois eu acho que nos será útil, sim – disse o
senhor Agnello. – O senhor não imagina que boa
aliada é uma mulher furiosa.
– Como não imagino, se eu acabei de dizer isso
há um segundo?
– Eu moro em Belgrano, na Arcos com Mendoza
– o senhor Agnello fingiu não ter ouvido. – Me
parece que ela não mora longe daqui. O senhor
tem anotado aí o endereço certo?
– Não preciso anotar nada. Minha memória é infalível: Lacroze 2983.
A irritação ia vencendo o senhor Agnello.
– Por que não me disse antes? Agora vamos ter
que retornar. Que endereço disse?
– Já esqueceu? Que memória fraca! Lacroze
2983. Lacroze se escreve com z. Digo isso porque o senhor às vezes comete uns escorregões na
ortografia, de dar medo.
– O senhor é um insolente. Não se esqueça com
quem está falando.
– Desculpe-me, senhor Agnello, não quis ofendê-lo.
O senhor Agnello recobrou a coragem:
– Não permito esse tipo de coisa nem ao conta-
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dor Löwe, muito menos a um remelento com o
senhor.
– Agora é o senhor que está me ofendendo – cobrou o senhor Ophis.
– Tem razão. Estamos nervosos por causa do
crápula do Löwe e não sabemos o que dizemos.
– O senhor não sabe o que diz – especificou o
senhor Ophis. – Eu sei.
O senhor Agnello parou o carro.

– Desça imediatamente – ordenou.
– Não quero mais saber do senhor,
que é um pedante remelento e
insolente.
O senhor Ophis olhou para fora:
– Vai me deixar aqui, senhor Agnello? Longe de
casa e com esse frio? Vou ter que entrar nesse
café e, para me distrair, vou escrever uma nota
interessante ao contador Löwe.
– Onde mora, senhor Ophis?
– Em Adrogué.
– Ah, aqui perto. Posso lhe dar uma carona, senhor Ophis?
– Sim, mas rápido, porque posso mudar de idéia.
Você tem um cigarro?
–
Sirva-se, senhor Ophis.
Tradução de Ana Flores
[De En defensa propia, Buenos Aires,
Editorial de Belgrano, 1982]

JÁ ENVIOU SEU TEXTO PARA A
PRÓXIMA EDIÇÃO DO VARAL?
O tema para setembro será NOSSO PLANETA, vamos defendê-lo, vamos enaltecê-lo!
varaldobrasil@gmail.com
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A MULHER DE
BRANCO GIGANTE
Os antigos moradores da cidade de Passos,
no Sudoeste das Minas Gerais contavam um fato
bem daqueles de arrepiar os cabelos do s...
Era bem assim, e eu ouvi tremendo o corpo
todinho: No Colégio estadual “Professora Júlia
Kubitscheck”, que havia sido um cemitério na
época em que a cidade dava seus primeiros passos de crescimento, os muros eram bem altos em
torno dela, e o movimento por ali parecia crescer
porque os bairros mais para a parte alta da cidade interessavam aos mais abastados. A Rua dos
Brandões era uma das maiores e corria ao longo
de um desses altos muros...
Sabe como é, né? Cemitério, histórias antigas
de crimes como a matança do Fórum, onde Coronéis foram mortos, um a um, atocaiados porque
foram chamados por um Agente Federal para serem interrogados, o que não aconteceu, porque
foram recebidos no segundo andar, depois das
escadas, com machadadas na cabeça. A ideia era
acabar com eles mesmos, dando cabo, de vez por
todas as “mandanças e pendengas” locais, dentre outros assuntos políticos que “corriam à boca
pequena”nos bancos das praças e pontos de táxi,
também ali na pracinha do Rosário.

Eu vivia ali pertinho daquele
muro, arrepiei agora! Pertinho
mesmo, não dava nem cem metros
de distância de minha casa, na rua
Quarta Chapada.
Eram seis chapadas ao todo, cortando o
centro leste da “Ardêia”. Ia esquecendo de dizer,
este era o apelido de minha Passos.

Voltemos ao “causo” nada horripilante até
agora. Diziam que, após a meia-noite aparecia
um vulto branco e grande, pairando por sobre
os muros do antigo cemitério e que ainda estaria frequentando fantasmagoricamente as noites
sombrias até hoje.... Fazia os aparecimentos justo quando alguém esquecido, ou desavisado, por
ali passasse durante as doze badaladas da Igreja
da Matriz do Senhor Boas Jesus dos Passos.

Daí foi que em um final de
semana, já na segunda, eu voltava
para casa um pouco mais cedo
porque teria aula pela manhã e as
energias tinham que ser renovadas,
pelo menos um pouco, das
“gandaias”.
“Caio na real” quando ouço a segunda badalada do sino da matriz. E eu estava exatamente de
frente do Colégio, mas para chegar em casa tinha
que virar a esquina, passar pela Brandões e seguir os cem metros na Chapada até minha casa,
são e salvo. Arrepiei todinho e acho que corri,
nem sei como, ao som das badaladas... uma atrás
da outra.
Olhar ou não olhar para trás: Olhei! Besteira
minha, pois uma mulher de um tamanho gigantesco, com um looongo vestido branco, soltando
fogo pelos olhos avermelhados, parecia crescer
a cada passos que eu conseguia dar... E parecia
não sair do lugar nunca...
Acordei horas depois e não fui à aula de ginástica do Professor Vinícius, porque seria naquele
Colégio-cemitério!!!
_ Fui não, “cebesta sô”.
No ano seguinte, minhas aulas passaram
para o período noturno...
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COM QUE
SONHAS?
À memória de Dr. Martin Luther King

Por Teresinka Pereira
Que os iracundos supremacistas
reconheçam o lodo
no qual se enterram
junto à sua incompetência.
Que os pseudo democratas
notem o céu arder
com seus voos hipócritas.
Que os covardes olhem
em cima das tumbas
as marcas de seus dedos
que sem apertar gatilhos
já mataram a tantos seres humanos
em inúteis guerras causadas
pela sua ambição ilimitada.
O desejo da paz poderia abrigar
a todos nestes tormentosos conflitos
e até interrogar aos iracundos,
aos hipócritas e aos covardes:
Com que sonhas agora?
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CHAMA

POR Ivan Santana Braga
Quando eu tenho alguma coisa
Pra dizer na sua cara
Pra você
Eu não digo nada
Eu só fico no escuro
Do meu quarto
Morto calado
Calado no seu retrato.
Eu só
Falo alguma coisa
Sete séculos depois
Sol da cidade
Grudado no verso
Tudo mudado
tou na vida
Vivinho da silva
Pura saudade...
Pode me chamar de apaixonado
Pode até me chamar de covarde
Escuta o samba no rádio ligado.
www.varaldobrasil.com
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GENTE QUE
LUTA...
Por Dinorá Couto Cançado
Cá estamos nós, é a vez do Ser
Hora de fortalecer o binômio
Entre Povo e Estado, o Poder
Gente é o nosso maior patrimônio!
O cidadão busca na persistência
Uma mobilização forte e pacífica
Agregando todos, com urgência
Humanidade e fé, dupla magnífica!
O nosso país precisa de um rumo
Realizar é a palavra de ordem
Até quando estaremos sem prumo?
Direito de todos, nação sem desordem
Envolvendo todos nessa missão
Reinando um clima de paz
Educação de qualidade, superAção
Alcançar outras metas, sem mas...
Liste os objetivos de desenvolvimento
Insista, lute, cumpra-se o dever
Zele pelo certo a cada momento
Antenado a tudo que sirva ao Ser
Realizar sem esmorecer jamais
O êxito pode estar no espírito colaborativo
Buscando soluções criativas, reais
Resultando num país ativo
A explodirem atitudes do bem
Saúde, parceria, segurança, soberania
Inclusão de direitos e deveres, também
Livres no exercício pleno da cidadania!
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O MUNDO
QUE PERDI
Por Vitório Pereira dos
Santos
Quando cego andei
Perdido que sei
Magoado fiquei
Lúgubre pela terra vaguei
Cansado fiquei
Malandro ou maluco, não sei!
Notícias da terra distante, não sei!
Mas um dia
Eu pensei
Por isto sentei.
As flores que um dia
Eu senti e toquei
Também já não cheirei...
Perdi o tato e o contato
Isso foi mais que imediato.
Saudades das lembranças
Do gosto que perdi
Isto me deu muito desgosto.
O mundo que perdi
Ainda bem que esqueci
Minha cama-meu avião.
Essa foi minha compensação
Voar pelo mundo
Sem sair do chão.
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O SOM DA
ALMA
Por Renata Aparecida
Gomes
Despertar para a música
Que toda alma busca
Faz acessar dores e flores
De um coração
Que busca viver
sem dor
Quando é sensibilizado
Por um toque
Reconhece na alma
A busca do perdão
Perdão que alivia e
Desperta a cura de um ser
E de toda a humanidade,
que escolhe ver e viver a vida!
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TRISTEZA E
SOLIDÃO
Por Teodora Ramos Urcino
Como me tornar alegre e feliz
Se a tristeza
toma conta do meu coração...
Me atormentando sem dó,
nem compaixão...
Vem beija-flor,
me tirar logo da solidão
Olhos castanhos
esverdeados, cor de mel
Não pode dar lugar
para tantas tristezas
Todos os dias, ao cair da tarde
O arco-íris e teus olhos
vêm me fazer brilhar.
Nenhuma tristeza e solidão
vai me tirar o brilho do olhar
A chama renasce no coração
Estou disposta a todos amar.
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VENCER MEUS
MEDOS

Por Maria Salete Costa Moreira
Preciso sair de mim mesmo
Vencer meus medos de anunciar
Falar do amor verdadeiro
e com minha vida testemunhar
É preciso avançar, pular as ondas para te buscar
Pois o tempo é pouco para resgatar
Não preciso ir tão longe
Porque a fome do meu lado está
A fome de Deus que resseca os ossos
Vem irmão da fonte provar...
Da água que mata a sede e faz os ossos vivificar
Tenho procurar esconder-me
Mas não dá para escapar
As ruas estão cheias de irmãos a mendigar
Mendigando afeto que em você está a sobrar
Como posso aguentar
Ver o irmão de braços abertos
Suplicando por afeto
E de alguém que o possa amar
Porque esse não fecha a chaga que não para de sangrar
É preciso pouco, a penas um gesto concreto
Para que o amor seja manifesto.
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Fraca era a iluminação
permitia ver um número
com dificuldade
Fitou o número de Rebeca
Memorizou-o rapidamente
tinha dons para detalhes
Inseriu a ficha
guardou o papel
Tirou o telefone do gancho
Iluminou o teclado
discou rapidamente
O som da chamada
deixava-o assustado
Cinco toques sem atender
No sexto,ouvia-se uma voz

MADRUGADA NA
CABINE

Do outro lado a sonoridade feminina:
-Alô!
A mulher repetiu três vezes
Ted manteve-se em silêncio
Molhou os lábios
com ar de gozo

Por Cristiane Vieira
de Farias
Ted entra no cabine
A roupa encharcada
Pela transparência
o verdadeiro festival
molhado
O ar demora para
encher seus pulmões
Verifica os centímetros
da região
Longinquo
Perdido do mapa
Enfiou a mão no bolso
do casaco estilo noir
Pegou um pedaço de papel
Fora da cabine não havia luz
O breu protagonizava
a madrugada
No outro bolso,encontrou
a minúscula lanterna
Seu polegar esfregou o botão
On ligava a luz

Novamente,a voz tentou
manter o contato:
-Quem está aí?
Equilibrou o telefone
entre o ombro e orelha
Desceu a mão direita
e a enfiou na calça
Manipulou o membro repetidamente
Ela ainda estava na linha
ouvindo sussurros
Gemia intensamente
A musa da masturbação
sentiu um misto de prazer
reprimido e confusão
Ted ejaculou
emitiu um gemido alto
Tirou a mão de dentro da cueca
Limpou-a na calça
Impaciente,ela disse:
-Seu maluco,não vai falar nada?
Em contato com seus devaneios
pensou um pouco
O medo de encerrar a ligação
lhe devolveu a fala:
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Ted a olhava intimamente
amando o estado letárgico
a embalou em seus braços
Olhar pleno
Foi se aproximando de uma ponte
Avistou o rio
Lá embaixo a cor soturna
de causar calafrios

-Rebeca!
Tomada pelo susto,a voz amargurada revelou:
-Ela desapareceu há dois dias!
O terror avançou em sua voz:
-Você sabe onde ela está?Quem é voc...
Ted deixou o telefone pendurado
Saiu da cabine
Chovia forte ainda
Seguiu na direção de um carro
Abriu a porta e entrou
sentou no banco do motorista
Ligou o carro
Acendeu o farol
Percorreu alguns quilômetros
apagou os faróis
Desceu do carro
Abriu o porta-malas
Inclinou-se e abraçou
um enorme pano preto
O êxtase o fez retirá-lo
Pele branca
pintas rosadas
ao redor dos seios
Cabelos ruivos
Lábios carnudos
Despida de tudo
Formas bem definidas
Rosto triangular
Traumatismo craniano
Clitóris arrancado
Corte preciso começara
entre os seios
terminando no púbis
Penetrante

Tocou seus cabelos
os jogou para trás
Namorou a tatuagem no pescoço dela
Na pele uma gravação
guardava um nome
‘’Rebeca’’
Satisfeito a lançou
Uma pluma deslizava na noite
Ficou em paz ao ouvir
o som do corpo
tocando a água

PARTICIPE DA EDIÇÃO
DE SETEMBRO DA
REVISTA VARAL DO
BRASIL!
O TEMA SERÁ NOSSO PLANETA!
- Toda participação é gratuita
- Você pode escrever em verso (poesias, trovas,
cordel, sonetos, etc.) ou em prosa (contos, crônicas, etc.).

Veja no site do Varal como enviar
seus textos!
http://varaldobrasil.ch/revista-faq/
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MINHA RAIZ
Por Carmo Vasconcelos

Árvore de que descendo, donde provém tua raiz?
De que chão, de que raça, de que distante país…?
Eu te interrogo... porque nesta vida
só reconheço nos teus verdes braços,
meus pais, meus avós e seus cansaços.
Nas tuas folhas, como herança recebida,
reconheço os rebentos meus irmãos,
flores abertas fecundadas entre abraços,
dando frutos espalhados p’los espaços.
E em tua copa frondosa vejo o coração
de uma família enlaçada dando as mãos
aos seus rebentos... que outros rebentos darão.
Mas... teus ramos velhos (a gema, a criação)
donde vieram, quem foram, onde estão?
Quem te plantou pela vez primeira?
Sábio ou mendigo? Rei ou peregrino?
E quem adubou tua madre feiticeira?
Diz-me quem foi… e a cor do seu destino!
Se eu, de ti, árvore, só conheço a rama,
deixa-me cavar fundo em tua cama,
descortinar o berço de teus ocultos ancestrais;
suas eras, seus credos, seus destinos fatais!
Árvore de que descendo, donde provém tua raiz?
De que chão, de que raça, de que distante país…?
(1º. Prémio de Poesia Livre da Ordem Rosacruz - AMORC/1996)
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OS DOIS LADOS DA VIDA :
LUZ E SOMBRA
Por Marly Rondan

Neste nosso planeta azul tudo é dual. Sempre existe dois lados; a Luz e a Sombra,
uma é boa, a outra é ruim? Não – as duas se completam, uma não existe sem a outra:
o bem e o mal, o dia e a noite, o amor e o ódio, o anjo e o demônio...
Estamos sempre escolhendo – ou um ou o outro – se escolhermos mal, as vezes temos um
plano “B”, outras vezes não, entramos num caminho sem volta, entramos na Sombra; aí a única
escolha é seguir em frente e aprender as coisas novas desse novo caminho e voltar à Luz.
Costumo dizer aos meus pacientes que neste planeta todo problema tem solução, quando
chega-se a conclusão final que não encontramos uma solução, ainda existe a derradeira : aceitar e
aprender a conviver com aquele problema e apesar de tudo ser feliz, voltar à Luz.! Certa vez um paciente questionou que a morte não tinha solução, mas a morte é a mais radical das soluções, nesta
encarnação, não precisa mais trabalhar, não mais pagará impostos, não mais lerá as coisas desagradáveis que seus inimigos escrevem no face book, só não posso ter certeza de uma vida após morte e
que se possa levar pra lá os problemas não resolvidos, mas...aqui nesta vida pra quem morre tudo,
pra ele mesmo, estará resolvido, é a “ Luz no fim do Túnel”.
Muitas vezes a SOMBRA é necessária, precisamos ficar com a tristeza, a solidão, para
depois de um tempo, voltarmos à LUZ.
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AS FLORES QUE
ESTAVAM NO
LADO ESCURO
DO MEU SER
Por Paulo Roberto Cândido
Ao abrir a janela em uma manhã iluminada pela estrela solar, observei que a sombra
projetada por uma linda flor do jardim, era tão
bela quanto a mesma, pois tratava-se da projeção de uma imagem onde as minhas borboletas
sombrias poderiam pousar. Aquela instantânea inspiração aqueceu a crisálida do meu lado
obscuro e um inseto colorido despertou com
vontade de voar e fazer uma visita inesperada ao
meu lado mais escondido.
Cresci com receio do pecado, com medo
da escuridão e com uma desmedida e inquestionável valorização da luz, em detrimento do que
a parte menos iluminada do meu ser teria para
esclarecer em favor da minha claridade. Não poderia ser diferente, já que em tudo que está o homem a controlar, as coisas escuras ordenam e as
falsas luzes das intenções encenam e nunca sabemos quem é sincero com a escuridão que tem
na alma ou quem está disfarçado com a luz que
não produz no íntimo; é o Retrato de um mundo
ainda no começo da educação evolutiva dos seus
habitantes.
Deixando a vontade de conspirar contra
a hipocrisia humana tomar conta do meu lado
escuro, adotei aquela flor virtual que vi da janela e resolvi levantá-la do chão e ofertá-la à mim,
como um convite para que eu fosse visitar os recantos sombrios do meu âmago.
Jardineiro que sou, seja nas primaveras
dos sonhos ou nos invernos dos desgostos, fui
em busca de todas as flores negras que plantaram ou que plantei nos canteiros da minha existência. Passei então, a olhar com mais iluminação no enxergar, cada uma daquelas espécies
florais que tanto desprezei enquanto caminhava
pela vida. Descobri como era bela uma flor da
tristeza, como era doce a essência de uma flor do
medo e como era radiante um exemplar da flor

de toda partida. A alegria que não veio, é a tristeza que não foi bem colhida como lição para nos
fazer sorrir novamente. O amedrontamento que
dominou os desejos, é a falta de Fé que não foi
plantada com firmeza. A saudade de quem partiu ou ficou, é a ineficiência no semear do reencontro. São as flores projetadas como sombras
das que são iluminadas pelo sol do dia seguinte.
De repente, tomado pela força de diversas
flores do meu lado escuro, fui colhendo uma a
uma e montando um lindo jardim de luz com as
cores e os perfumes daquelas flores escondidas.
No canteiro da solidão colhi as flores baldias que
não reguei quando estava sozinho e não reconheci em mim, a melhor companhia que poderia
ter. No terreno das perdas colhi as flores que eu
havia matado, antes mesmo que seus espinhos
espetassem minha coragem de renascer dos escombros. As flores dos prazeres que escondi,
diante de uma sociedade que pregava a castidade e adubava a promiscuidade de consciência,
me fizeram chorar por cada momento de prazer
que cortei pela raiz, com pavor de assumir meu
lado pecaminoso, igualzinho ao do irmão da direita e à do irmão da esquerda.
Após colocar às vistas de todos, as sombras das minhas flores internas, mais leve com
aquela jardinagem que fiz com as dores e os
pudores, com as antíteses dos sentimentos e
com a beleza que havia no meu lado escuro,
fui à procura de uma janela que abrisse para
o lado de Deus, na esperança que Ele sorrisse
para mim, com uma flor iluminada em uma das
mãos e uma flor sombria em outra mão e num
gesto simples, unisse as duas, numa prova de
que fomos criados para projetar em todas as
direções, a imagem de seres de Luz que somos, apesar de não compreendermos ainda o
verdadeiro valor da escuridão que trazemos em
nosso lado humano, para que um dia, a luminosidade se assenhore de toda a nossa essencialidade Espiritual.
Como valeu a visita que resolvi fazer ao
meu lado escuro, conscientizei-me de que sou
um jardineiro de sentimentos e que nem sempre
o lado iluminado do ser tem as flores mais belas;
os canteiros escondidos nas sombras da alma
também revelam flores que perfumam e colorem
novos amanheceres.
Fechei a janela e convidei as minhas
sombras para um passeio matinal sob a luz de
uma manhã que me viu acordar íntegro.
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VINGANÇA
Por Vera de Souza Oliveira
Joana ouvia a tempestade. O vento urrava, a chuva caia em bátegas açoitando as paredes
da velha casa de madeira. Sua mente dava voltas sempre com a mesma pergunta: - Que teria
acontecido ao seu marido? Partira há cinco dias,
dizendo que iria caçar. Nunca lhe dizia quando
voltaria. Seus nervos estavam como cordas prestes a arrebentar.
Fortes batidas na porta fizeram-na saltar da cama a tremer. De repente, ouviu gritos.
Todo seu corpo enregelou-se, os dentes batiam
uns contra os outros. - Meu Deus... é ele? Seria
possível que tivesse voltado?
Ela o amara desde o dia em que regressara do internato, já formada, e o vira ao lado de
seu pai na barca que fazia a travessia do braço
de mar que separava a cidade da pequena vila
onde residiam. Ele também a amava tinha certeza. Foram meses maravilhosos. Encontravam-se
às escondidas, nos bosques, nas praias distantes.
Esquecia-se de tudo ao lado dele.
Ao notar algo estranho com seu corpo, falara
para a mãe.

- Que foi que você fez? Pelo amor
de Deus, diga que não é o que
estou pensando. Você pode estar
grávida? Fale. Andou namorando
algum homem da fazenda?
Joana sentiu que ia cair. Suas pernas não
a sustinham. - Então era isso... E agora.... Seu pai
a mataria. Seu emprego de professora, que assumira há tão poucos meses, estava perdido. Mas,
Carlos a salvaria. Não a deixaria sofrer sozinha.
Iriam para algum lugar bem longe dali.
- Não, mãe! Não fiz nada disso. Devo estar
doente.
Esperou ansiosa até o dia seguinte, quando Carlos vinha da cidade para tratar de negócios com
seu pai. Depois de despedir-se do pessoal da fa-

zenda, corria a encontrar-se com ela embaixo
dos laranjais.
- Estou grávida! - Disse quando ele a tomou nos braços.
- Está louca! Que faremos agora?
- Você me prometeu que deixaria sua mulher e iríamos embora daqui.

- Não posso fazer isso. Não agora.
Meu sogro me indicou para um
cargo importante na capital.
Preciso assumir este posto, depois
posso pensar em me separar.
Agora não.
O tempo passava e chegou a hora em
que não podia mais esconder a verdade. Sua
mãe contou ao marido. A casa virou cenário de
Guerra. Todos a oprimiam para dizer quem era
o culpado. Ela não diria. Seria muito humilhante
admitir que fora tão ingênua e tola. Ainda era,
pois como o amava. Jamais o esqueceria. Como
poderia esquecer toda a felicidade e loucura que
vivera junto dele.
As batidas continuavam. Batiam com
uma pedra na porta.
- Quem está aí? Ouviu uma voz rouca responder. - Eu.... Sou eu...
- Oh, Meu Deus! Então voltara! - Apavorada abriu a porta. O marido caiu para dentro
da sala; agarrando-se a sua camisola, tentava
erguer-se. Olhos arregalados, boca escancarada.
As mãos crispadas se apertavam em suas pernas
como garras, machucando-a.
- Sua desgraçada!
Horrorizada, Joana tentou correr para
o quarto. Conseguiu desvencilhar-se dele, que
caiu ao chão, sem mais movimentos.
Após alguns minutos aproximou-se lentamente. Não se mexia. Chegou mais perto. Olhou
o rosto que se tornava pálido, com manchas escuras que desciam pelo tronco. A água formava uma poça ao redor do corpo caído. Esticou a
perna e tocou nele com o pé. Os olhos vidravam.
Perdiam a vida lentamente. Abaixou-se e procurou ouvir sua respiração. Nada. Foi para a cozinha, onde o fogo ardia no fogão de pedra e en-
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colheu-se na cadeira coberta com um pelego, de
onde o gato saiu para dar-lhe lugar. Enrolou-se
no pelego e permaneceu imóvel, embora todos
seus sentidos estivessem ligados ao corpo que
jazia no assoalho da sala.
Uma das meninas choramingou no quarto. Foi até lá, ninou-a, e, quando a pequena voltou a dormir, saiu e trancou a porta por fora. Não
queria que vissem o pai assim. Esperou durante
um tempo que lhe pareceu infinito e voltou à
sala. Ajoelhou-se ao lado dele para verificar novamente sua respiração. Não havia dúvida. Estava morto!
Colocou uma capa por cima da camisola
e saiu para a tempestade lá fora. O vizinho mais
próximo ficava a quase um quilômetro. Seus pés
afundavam na lama. Avançava lentamente contra o vento, enquanto a chuva fustigava seu corpo.
- Socorro, por favor, me ajude. Seu Venâncio! Seu Venâncio!

Viu uma réstia de luz em uma
porta que se abria.
- Que aconteceu, professora? Como pode
sair em uma noite assim, debaixo desta tormenta?
- Meu marido.... Está muito mal. Ajude-me!
- Que aconteceu? Ele não tinha ido caçar?
Só mesmo um louco para caçar com um tempo
como este. Teimoso como ele só!
- Chegou há pouco, mas está passando
mal. Não sei o que fazer. Está caído no chão.
Logo a casa encheu-se de gente.
- Sinto muito, dona Joana, ele está morto.
Meus pêsames!
Joana chorava em desespero, enquanto
os homens trocavam as roupas molhadas do defunto. Colocaram-no na cama do casal e cobriram-no com um lençol.
- Só amanhã cedo poderemos chamar o
farmacêutico da vila, pois com este tempo é perigoso atravessar o rio.
As vizinhas foram para a cozinha preparar café e bolinhos para os que ficariam velando

o morto. Outras levaram Joana para o quarto
das crianças. Fizeram-na deitar. Trouxeram chá
de folhas de laranjeira e a consolavam com carinho. Joana se lastimava.
- Que será de minhas filhas agora, dona
Tereza. Ficaram sem pai.
- Deus nunca nos desampara, professora.
Aceite a vontade Dele.
Logo que amanheceu, dois homens foram
até a vila e trouxeram o farmacêutico.
- Acredito que ele morreu de tifo. Temos
tido muitos casos nos últimos tempos. Uma verdadeira epidemia. Precisaríamos de um médico,
mas não temos como atravessar o braço de mar
para a cidade. Dar a volta pelas montanhas é impossível por causa das quedas de barreiras e dos
rios cheios. De qualquer modo, precisamos enterrá-lo o quanto antes devido ao perigo do contágio. Vamos enterrá-lo ainda hoje.
Ao ouvir isso Joana gritava desesperada.
As filhas se agarravam a ela e também choravam
sem entender o que estava acontecendo. Todos
se comoviam com a cena.
- Quero vê-lo pela última vez, por favor.
- Pode entrar no quarto, mas não toque
nele. Essa doença é perigosa.
Joana se aproximou da cama. Puxou o
lençol e olhou para ele.
Lembrou do dia em que seu pai chamara
o peão mulato que chegara ali há pouco tempo,
sem eira nem beira, pedindo emprego, e se trancara com ele no escritório.

Há dias não saía do quarto, onde o
pai a deixara de castigo, depois da
grande surra de rabo de tatu que
lhe dera. Seu corpo todo doía, mas
doía-lhe muito mais o coração,
desde que o homem a quem amava
se recusara a abandonar a esposa
como lhe prometera.
Sua mãe viera até o quarto e lhe contara o
que o pai dissera:
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- Manoel vai se casar com Joana. Paguei
a ele para isso. Vai limpar o nome e a honra da
família.
Joana chorou durante dias, mas sabia
que não tinha saída. Era uma boa solução para
todos. Dentro de trinta dias estavam casados. E
então, o moço que parecia boa pessoa, demonstrou quem realmente era. Submetia Joana a todas as humilhações e degradações possíveis. Joana pensou que fosse enlouquecer.

- Você não gostava de rolar pelos
matos com o seu amante? Por que
tanto luxo agora?
A cada dia ele conseguia fazê-la sofrer
mais que no dia anterior, ainda que isso parecesse impossível. Continuava a trabalhar na escola,
pois desde o casamento Manoel nunca mais tentou arrumar um emprego. Joana sabia que ele
visitava o prostíbulo da vila mesmo durante o
dia, mas isso não diminuía seu desejo de submetê-la aos seus mais loucos e abjetos caprichos.
Muitas vezes, pensou que não chegaria
ao fim da gestação, devido aos maus tratos e ao
sofrimento. Poucos meses após o nascimento da
filha, estava novamente grávida e, assim, teve
três filhas com pouca diferença entre uma e outra. Sua vida seguia, repetindo, a cada dia, um
cenário de horror.
Nem mesmo sua mãe a procurara mais
após o casamento e Joana não tinha a quem
recorrer. Sua família estava feliz por se livrar
dela e de seu problema. Caiu em profunda tristeza, sem forças para viver e lutar. Até mesmo
seu grande amor, que julgava jamais esquecer,
acabou esquecendo. O sofrimento não a deixava
recordar. Tudo parecia tão distante... Séculos à
distância, em algum lugar do passado.

- Que vai fazer? Acha que tem o
direito de fazer isso com essas
crianças? Por que não luta para
defendê-las, ao invés de atirá-las
numa grota?
Joana voltou-se assustada e deu de cara
com a preta velha, que morava em uma cabana
no meio da mata, e era tida por todos como feiticeira. Quando seus olhos se encontraram, uma
grande paz tomou conta de sua alma aflita.
Foi como se uma corrente de força passasse por
seus membros, atingindo seu coração. Sentiu
um frêmito de liberdade.
- Venha, vamos para minha casa. A senhora descansa e a gente conversa.
Olhando para o corpo estendido na cama,
dentro dela um imenso desejo de rir. Um grito
de alívio se formava em sua alma.
- Pensou que podia me escravizar para sempre Manoel? Humilhar-me? Queria ser meu
dono? Pensava ser mais forte que eu?
Assustou-se quando lhe tocaram delicadamente no braço. Viu que era Venâncio.
- Os homens terminaram de fazer o Caixão. Vamos colocá-lo nele. Ficou observando enquanto o colocavam no caixão rústico, feito de
tábuas brutas. Quando as últimas tábuas foram
pregadas, tampando o caixão, saiu e trancou-se
no quarto com suas filhas. Pela janela viu o cortejo que seguia, sob a chuva, em direção à estrada lamacenta que levava ao cemitério.
Abraçou as filhas. Rodopiava com as meninas e ria. Ria loucamente enquanto gritava:
- Livre... Livre...

Finalmente, resolveu que devia morrer.
Só com a morte encontraria a saída da prisão desumana em que caíra. Amarrou as duas meninas
menores em seu corpo como faziam as índias que
passavam pela estrada em frente à escola isolada onde trabalhava, rumo às serras que ficavam
além; com a maior agarrada a sua mão, entrou
no mato e caminhou durante muito tempo, até
atingir o desfiladeiro. Parou ali, a criar coragem
para o salto, levando junto suas filhas.
www.varaldobrasil.com
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JANELAS

Por Iolanda Martha
Beltrame
Sempre aquela menina
Naquela mesma janela
A correr olhos
Nos carros que passam por ela
Triste melancolia
Reflete vazia a alma dela
Através das janelas
Também passam
Os olhos inquisidores
Inconformados
Mais longe
Estendem o olhar
Ultrapassam o vão das janelas
Veem um mundo
A lhes chamar
Muito além
Dos estreitos limites
Das janelas
Em busca de patamares.
www.varaldobrasil.com
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EPIFANIA
Por Rejane Machado

Seu lugar estava tomado. Com certeza porque
demorara demais tomando a refeição que a moça
de branco lhe oferecera. Se pudesse adivinhar teria tomado o café com leite primeiro e guardaria
o pão com mel para saborear mais tarde, depois
de garantir o lugar para dormir. Que pena, um
pequeno atraso e agora teria que ficar do lado de
fora, porque o homem que ocupava o seu lugar
debaixo da marquise era jovem, não podia medir
forças com ele. Usava uma barba espessa, parecia também que não cortava o cabelo há muitos
meses, e quanto a roupa, que desastre! Tem gente que por não ter casa não cuida do corpo. Porque se está na rua, não é motivo para virar um
bicho que assuste as pessoas.

Aquele parecia gostar pouco de
banho.
Não via sabão fazia tempo. E com certeza não
iria lhe devolver o lugar que encontrara vago enquanto dera uma saidinha rápida para tomar o
café que a moça viera distribuir, lugar seu por
direito, pois que o ocupava há tanto tempo! Pelo
jeito o homem era de briga, e o mais sensato seria procurar outro canto para se abrigar da chuvinha fina que começara de repente. Essas fininhas, parecendo que não molham a gente são
as piores, molham, sim, penetram devagarinho,
vão encharcando aos poucos a nossa roupa, e
quando se dá fé, estamos molhados até à alma.
Ia se encharcar com certeza. Ficou olhando o sujeito que dormia despreocupado como se dono
fosse daquele espaço. Aquele merecia, sim, ficar
na chuva, aproveitando para lavar aquela roupa
que perdera a cor, aqueles cabelos desgrenhados
que precisavam de muita água e muito sabão e
uma boa tesoura. Era um desses que espantam
as pessoas devido à apresentação. Pena, tão
moço e provavelmente estivesse há pouco tempo na rua, perdera o emprego ou fora expulso de
casa. Mas que era inimigo de limpeza, isto dava
pra ver logo.
Não era desses. Aproveitava qualquer chafariz

ou piscina pública que compunha algum monumento, deixava cair a noite, verdade que havia
luzes próximas, porém quase não passava ninguém por ali. Escondia-se como podia e se lavava, ninguém lhe prestava atenção. Um sabonete
antigo esquecido por alguém num banheiro público dava para manter sua roupa regularmente
limpa. Estendia ou no galho de uma árvore do
parque, ou nos braços de alguma das figuras de
pedra. Não tinha vergonha de pedir a alguém um
pedacinho de sabão, qualquer um servia. Muita gente achava graça nos seus pedidos. Alguns
nem o escutavam, mas às vezes tinha a sorte de
conseguir algum e do melhor, do branquinho...
O garçom do restaurante da praça ás vezes lhe
trazia um sabonete esquecido por alguém que
passara por ali, junto com uma quentinha que de
quente não tinha nada, mas era comida, e não se
podia desprezar. Se fosse aquecido era melhor,
mas acabara por se acostumar, a gente se acostuma com tudo nessa vida.
Muitas vezes passavam pelo seu pensamento certas imagens. Morava numa casa grande e
confortável junto com pessoas sorridentes. Havia uma moça que lhe beijava a mão. Mas onde
era esta casa? Existiria mesmo ou era somente
sua imaginação? E a cama confortável, com colcha de chenile azul, aquela janela aberta para um
jardim, a cadeira, uma escrivaninha, - e como
sentia falta de escrever! Estava certo que sabia
ainda escrever, sonhava até com letras maiúsculas, mas há muito que não lhe aparecia uma
folha de papel, uma caneta... escrever o quê?

Não lhe acudia, por mais que se
esforçasse, idéia do que escrever.
Poesia, lembrava algumas.
Minha terra tem palmeiras/ onde canta o sabiá/
nem pensar em falar alto, dizer isso para alguém.
Se nem mesmo achava pessoa alguma para conversar, fosse o que fosse. O rapaz do bar que lhe
trazia a quentinha não falava nada. Alguma vez
tentou puxar assunto com algum raro companheiro que se aproximava dele, mas ninguém
gostava de trocar idéias, cada um fechado no seu
universo-próprio, então ia ser besta de dizer poesia? Logo poesia? Também, só se lembrava daqueles dois versos que sua mãe lhe ensinara há
tantos anos... Mãe, mãe? Tivera mãe, com certeza, todo mundo tem mãe. E ele não era diferente
de ninguém. Só porque morava na rua... Mas já
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esquecera do rosto dela. Se bonita ou não. Lembrava do cheiro de água de colônia que ela usava.
Bom, muito bom, e suas travessuras se limitavam a roubar um pouquinho daquele perfume
e passar nos cabelos. Disso lembrava bem. Mas
ela nunca ficou zangada de verdade. Pena não se
lembrar mais do seu rosto. Do pai, então, nenhuma lembrança. Não sabia se existia, pelo menos
não lhe ficou memória nenhuma dele. Recordava muito vagamente de um tio gordo e grande,
que falava alto, com voz grossa, mas como sumira ele? Por morte ou viajara para algum lugar?
Não saberia dizer se lhe perguntassem, e o nome
também: Alfredo, Juvenal, Francisco, nenhum
desses nomes lhe parecia familiar. Mas agora
precisava solucionar um problema que surgira.

Como ia passar a noite? Onde? O
homem de barba ocupava o lugar
que era seu há tanto tempo.
Nem fazia idéia do tempo que já dormia naquele
beco. Era sua casa. Não tomava chuva, ali. Passava dias e noites com vontade de fazer alguma coisa. Mas quem daria serviço a pessoa na
sua condição? Estendia seu cobertor no chão, o
sono chegava logo. Sonhava com a casa bonita
e com a moça que lhe beijava a mão. Acordava
e era outro o lugar. Um beco escondido, debaixo de um viaduto, carros passando por cima, à
noite diminuindo, mas clareava o dia e era um
horror. Não ter nada para fazer.... Não se lembrava mais como era ter um pedaço de madeira
na mão e uma ferramenta qualquer que transformasse aquilo em alguma coisa: estatueta, um
busto de pessoa, um animal, um quadro, uma
bandeja.... Poderia até fazer uma cama de verdade. Mas onde arranjar madeira, e o instrumento
para trabalhar, cavar, cortar, fazer lascas, tirar,
descascar, dar forma, enfim de qualquer coisa....
Ficava olhando suas mãos. Grandes, encardidas
apesar de que as lavava sempre que podia.
Também se acostumara com o barulho. E até
acordara mais tarde, hoje. Conseguira dormir
no tempo, mal abrigado, aproveitando os galhos
fechados de uma árvore, mas sempre passava
algumas gotas. Se tivesse chovido forte estaria
agora todo molhado, mas por sorte a chuva foi
pouca. E que surpresa, o homem da barba espessa não estava mais ali, será que foi embora?
Ia ter cuidado, e não sair mais do seu lugar. Se
a kombi da Secretaria voltasse para trazer sopa

ou outro alimento não iria lá fora buscar, ficaria
bem quietinho ali. A fome ia apertar, mas muito
pior era perder o seu lugar seguro, no momento
seu lar.
Os pensamentos o perturbaram a noite toda.
Teve sonhos tão reais! Uma casa grande e boa,
chão de tábuas com tapetes que abafavam todo
ruído, crianças que corriam, aquela moça que
lhe beijava a mão, um quarto com janela, escrivaninha, cadeira, um retrato de mãe na parede.
Ficou ali deitado, sem vontade de sair andando
com medo de perder o seu posto seguro, onde a
chuva não o incomodava tanto.
E agora aquela dor no peito voltara. No braço
esquerdo uma sensação de agulhas espetando.
A sonolência aliviou a sensação de fome. Sentia
sede, somente, e aquela dorzinha enjoada. E começou a ver pessoas que andavam a sua roda,
que falavam com ele, mas não podia lhes responder, embora quisesse muito pedir um pouco
d´água, um remédio para aliviar a dor.
De repente a moça tão bonita apareceu. Reconheceu-a. Sua filha, que não via há tanto tempo. Chegou-se para ele e beijou-lhe a mão, falou
carinhosa das suas saudades, da falta que ele
fez quando ficou doente e sumiu de casa. Lembrou-se de tudo, então. Do tio, aquele que falava
grosso; do pai que conhecera realmente muito
pouco, porque estava com seis anos quando ele
fez uma viagem e nunca mais voltou, todos em
casa chorando.

Sua mãe usando o mesmo perfume
que o encantava tanto em criança.
Sentiu-se feliz, a dor passara, a
memória intacta lhe trazia todos
os sons, todos os cheiros, todos os
sentimentos bons que voltava a
experimentar.
E se viu na grande e bela casa aquecida, acarinhado e completamente feliz, pronto para uma
nova etapa com os seres amados.Amanhecera,
um dia glorioso de sol. Operários e máquinas se
preparavam para dar início à retirada do viaduto que enfeava a cidade. O prefeito queria deixar
seu nome como renovador da Urbe, então derrubava tudo que era antigo. O rapaz do bar se
preocupou com o mendigo educado que vez ou
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outra pedia um pedaço de sabão, e sempre lhe
agradecia a gentileza por lhe trazer uma quentinha, embora de quentinha não tivesse nada.
Estranhou que dormisse até àquela hora, quando normalmente estaria no chafariz lavando sua
roupa. Notou o sorriso tranquilo no rosto pacificado. Concluiu que teria que jogar no lixo a quentinha desnecessária. E com as novas obras não
haveria mais ninguém dormindo por ali. Tinha
que tomar uma providência urgente. Não fosse
algum repórter curioso querer se aproveitar do
fato para fazer daquela matéria escandalosa, alguém se lembraria dele e teria que responder a
perguntas de que não podia saber as respostas.
Ele ficaria feliz se visse o pedaço de sabão que
trazia no bolso para ele, nunca vira ninguém
ficar tão feliz por ganhar um pedaço de sabão,
mas que pena, não deu tempo. E agora nem podia pensar nisso. Era urgente que viesse logo o
Rabecão buscá-lo, antes que alguém notasse e
começasse a juntar gente curiosa.

PENDURE AS SUAS
EMOÇÕES NO
VARAL!
PARTICIPE DA REVISTA VARAL
DO BRASIL, ONDE A LITERATURA
É FEITA SEM FRESCURAS!

A BONDADE É A MAIS BELA DAS
VIRTUDES!

C

om amor você pode ajudar muitos
animais de rua: Se não pode adotar,
colabore de alguma forma, nem que
seja indo aos abrigos e dando carinho,
levando para passear!

Para as próximas edições, traga suas emoções
em forma de verso ou prosa para pendurar na
revista literária mais informal que você já conheceu.
Você pode escrever poesias, contos, crônicas,
trovas, sonetos, cordel, artigos... Enfim, você
pode escolher sua forma de expressão.
No Varal, toda participação é em forma de colaboração: você não paga para participar e nós
não cobramos a distribuição da revista, feita em
formato digital (PDF). Não há versão impressa.
Seus textos não precisam ser inéditos, ou seja,
eles podem já ter sido publicados antes em seus
livros, em antologias, no seu blog, etc..
Dê uma olhada no site do Varal do Brasil e tire
suas dúvidas! Aqui, as respostas para as perguntas que são feitas de forma mais frequente:
http://varaldobrasil.ch/revista-faq/
E aqui, os temas e datas para inscrição:
http://varaldobrasil.ch/revista-inscricoes/
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LADO N EGRO OU LADO BOM
DA VIDA?
Por Rogério Araújo (Rofa)

A saga do filme Star Wars, novamente em evidência com o lançamento recente de “O despertar da força”, bateu todos os recordes, levando à loucura seus fãs de décadas ou novos.
Uma das ideias do filme, que nos remete a muitas reflexões, é quanto ao ser humano ter um
“lado negro” ou mesmo um “lado da luz”. Será que isto é apenas em ficção ou tem algo de verdade
nisto? Ser um Darth Vader ou um Luck Skywalker...
Não entrando no mérito de estar com Deus ou o Diabo, na luz ou nas trevas, podemos dizer
que o analogismo é bem interessante. Tem pessoas boas por natureza e outras ruins desde que nasceram.
Deixar práticas e ações consideradas antiéticas e ajudar o próximo seria estar com todo prazer do “lado do bem” da vida; enquanto roubar, enganar, passar por cima de alguém ou coisas, seria
um lado para lá de negro...
Muitas vezes, a pessoa nasce, aprende através do seu meio social e tem determinadas atitudes
que a deixa bem à vontade com o erro e com práticas nada convencionais e em conformidade com
um lado nada bom.
E o pior de tudo que isto, tudo será depois colhido pela própria pessoa. Estar na luz e realizando tudo de bom, mesmo que pareça até “ser bobo” remeterá a um futuro com consciência tranquila e sem consequências negativas.
Agora, fazer as coisas erradas, enganar, destruir as pessoas como se nada fossem, causa algo
nefasto e nebuloso, o que certamente ocasionará algum preço a ser pago, como algo semelhante observado nos filmes Star Wars...
Vivamos na luz, pensando em nosso bem, mas no nosso semelhante também. Afinal de contas, fazer o errado e estar no “lado negro” da vida nada trará de bom para nós, nem que seja a longo
prazo...
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CANTIGA DA
SAUDADE
IMENSA
(A minha mãe Mª Geisa Costa Barros)

Por Rejane Costa Barros
As asas fragmentadas do teu novo domicílio,
cobriram-te àquela noite de triste piedade e
desconsolo
vieram-te buscar sem nenhuma ordem, mas
com um aviso
de um arrepio leve e frio no corpo de quem
ficava.
Um espreitar de solidão e de vazio nos rondava
e os cílios a se partirem em dor,
o coração a rasgar-se nesta ausência brusca e
crua.

dá-me a tua cristalina verve serenada.
Quem haverá de agora em diante abrir-me as
portas?
De me mostrar a aurora, de me afogar as
mágoas?
Se tu não mais me tocarás a face, os ombros, os
cabelos,
quem me defenderá dos males e do desespero?
Cantarei para ti todas as melodias que souber,
adivinharei as cores e ouvirei para ti os sons
secretos,
trarei a ti o contorno dos meus versos,
resgatando as horas,
cultivando a tua história, o teu amor, a tua
memória.
Irei metrificar os dias e as noites, para que as
horas voem,
recolhe agora minhas dores e as tranca num
lugar escuro
traz-me consolo e dá-me teus olhos, teu sorriso,
tua imagem.

Vejo tuas mãos estendidas a me oferecer
abraços,
mas e teus braços, onde estão?
Como posso me achegar ao teu consolo?
Se agora apenas vejo a miragem do teu corpo.
Com a solidão das mãos vou tateando o vazio,
recompondo os pedaços deste cristal que se
quebrou,
as frutas maduras apodrecem, viram pó,
e o êxtase que cabia em cada vez que tu
chegavas
agora transformou-se em sonho e mais nada.
Devolveram-te ao barro da terra e à luz do
infinito
precisarei te alcançar, ensina-me essa faceta,
www.varaldobrasil.com
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Ainda hoje soletrei para ti os versos da minha
saudade,
sinto-me uma casa perdida com as portas
quebradas
azulejos sem cores, as janelas desbotadas,
sem sabor agora está minha morada,
as folhas caem todas, em sinal de lamento e
silêncio,
sinto uma lâmina a atravessar minha carne.
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MINHA MORTE
PREFERIDA
Por Dieine Silva

Nu... Numa banheira vazia
Garrafas vazias de vodca ao lado
Xepas de cigarros espalhadas pelo chão
A torneira da pia aberta
O tempo que passa
A porta do banheiro escancarada para o mundo
Ouço o noticiário na TV da sala
Revistas pornográficas no quarto
A morte dos meus sonhos...
É assim que quero
É assim que desejo
Calma, tranquila, solitária...
A morte chegando devagar
Aos goles
Vai tomando conta aos poucos
Vai deixando aos prantos
Até que se torne desespero
E o último grito sai garganta a fora
Adeus mundinho...
Mais uma etapa ultrapassada
Haverá outros iguais a mim
Que planejam suas mortes
Irão deseja-la como qualquer outra coisa...
Uma joia pra mamãe
Um terno novo para o papai
Uma boneca pra Julia
Um skate para o Rafinha
A morte pra mim...
Eu a espero, eu a encontro...
É tão normal
Todos terão que encontrá-la
Homens e mulheres
Negros e brancos
Jovens e idosos
É nossa certeza
A carne morre
O barro volta a sua essência...

INCOMPREENSÃO
Por Selma Antunes
Parece que minha alma,
Quer fugir deste mundo.
Quer voar para longe de tudo,
Parece que se perdeu na vida.
Da janela entra uma leve brisa,
Que faz dançar suave a cortina.
Quem dera eu poder voar com este vento,
E ir em busca da minha alma perdida.
A dor pesa-me o coração que chora,
Mas eu não sinto a dor que tenho,
Nem as lágrimas que em meus olhos teimam.
Não sei se tenho dor ou apenas vida.
Sei apenas que agora estou sozinha.
E sozinho meu coração ainda vive.
No incompreendido silêncio
De mais uma noite iludida.
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MORTE NA
PRAIA
Por Vera Salbego
Num dia qualquer de verão, três amigas
resolvem acampar na praia. Saem da capital e se
dirigem para a estrada, cheia de sonhos e aventura no coração.
Verônica, Laura e Paulinha, amigas desde a infância, enfrentaram dificuldades juntas.
Namoravam e, enfim, curtiam as baladas de Floripa.
O carro deslizava pela estrada e as moças
curtiam no som do carro nada menos que o rei
da praia do Rosa (Armandinho). Já haviam feito
essa viagem em outros anos e muitas amizades
ficaram por lá.
Saíram da estrada asfaltada e foram para
o caminho de chão batido e muita poeira, mas
valia a pena, pois o lugar era a divina Praia do
Rosa.
Elas chegam afinal depois de horas na estrada. O lugar é fabuloso e o acampamento maravilhoso!
As meninas foram até a entrada do acampamento para escolher o terreno onde montar
sua barraca.

Um rapaz se dirige a elas e as
acompanha até o local escolhido;
começam a montar a barraca.
O camping era perto do mar e entre muitas árvores. Depois de tudo montado e instalado
elas colocam os biquínis e vão para a praia esperar o pôr do sol mais lindo da vida! Laura, então,
combina quem irá conseguir “ficar” primeiro.
Paulinha comenta:
- Vocês não perceberam os olhares que o
rapaz do camping me deu. Gelei, minha nossa,
meu sangue gelou, que olhos azuis e tem o corpo
sarado!
Elas caem na risada, afinal estavam ali
para curtir as férias de verão.
As três trabalhavam e estudavam juntas
na mesma Universidade. Verônica era a mais

calma das três, mais racional.Aproveitam o pôr
do sol, entram no mar e a água quente as faz relaxar da viagem. À noite resolvem ficar por ali
mesmo no acampamento descansando, para
no outro dia caírem na folia da praia. Fazem lanche por ali mesmo; entram para a barraca e ficam conversando até tarde. Passam as horas e o
sono bate nas três.

Na madrugada acordam ouvindo
ruídos estranhos próximo à
barraca e ficam com muito medo.
Acendem a lanterna e aguardam
os ruídos se afastarem e caem no
sono de novo.
Ao acordarem perguntam para algumas
pessoas se haviam ouvido barulhos estranhos
durante a madrugada. Ninguém fala, mas percebem que as pessoas estão apreensivas. Tomam
o café da manhã no restaurante do camping e
percebem que muitas barracas sumiram, sinal
de que as pessoas foram embora de manhã cedo.
Resolvem ir para a praia e relaxar, pois
estavam ali para aproveitar aqueles dias de férias. Procuram caminhar e percebem que o lugar
está cheio de jovens.
O lugar é maravilhoso, é o paraíso dos viventes naquela fantástica praia!
Depois de caminharem, estendem suas
toalhas e ficam recebendo os raios de sol naqueles corpos lindos. Naquele momento chega o
Beto, amigo de outras férias.
- Olá, meninas.
- Olá, Beto, que prazer te ver por aqui. As
meninas falam juntas.
- Cheguei ontem à noite muito tarde e
dormi dentro do carro mesmo; trouxe alguns
amigos. Paulinha então comenta:
-O Rafa veio junto?
-Claro, viemos na camionete dele, trouxemos outro companheiro que conhecemos
na Universidade. O cara é meio estranho, mas é
boa gente.
A manhã passa rápido e Beto convida as
meninas para comerem peixe num restaurante
próximo, pois tinha combinado com os amigos
para ali se encontrarem. Foram conversando sobre a vida e chegaram ao local.
Era lindo! Aquele restaurante típico de
praia com arte do lugar. Ali estavam os amigos
do Beto esperando.
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- Olá rapazes, quero apresentar minhas
amigas.
Paulinha já conhecia o Rafa da Universidade e lhe estende a mão num gesto carinhoso;
ele chega e a beija no rosto.
- Legal, meninas, vocês por aqui.
- Bem, deixa apresentar o Alex, nosso
amigo que vem pela primeira vez às nossas
praias, pois ele é paulista.
- Prazer e seja bem-vindo ao Paraíso do
sul.
- O prazer é meu.
Beto então pede o almoço e ficam conversando sobre a vida. O garçom traz as travessas
com os pedidos. Ficam por ali se deliciando com
aqueles pratos de peixe e risoto de frutos do mar.
Olham para o mar e sentem aquela brisa e toda a
energia vibrando nos corpos jovens.
O almoço termina e pedem a conta. Saem
caminhando pela areia da praia de pés descalços. As meninas resolvem voltar para o camping
e os rapazes vão junto pois, por coincidência, estão acampados no mesmo local.
- Vamos descansar um pouco. Diz Laura.
- Ok! Responde Beto. Depois podemos
combinar algo para a noite.

- Tudo bem. Responde Paulinha.
Temos uma semana por aqui.
Até mais. Entram na barraca e
percebem que ela fora revirada.
Algumas coisas estavam faltando. Foram
até a recepção do acampamento reclamar, sobre
a barraca revirada e que faltavam algumas coisas. Os responsáveis pelo camping foram até a
barraca e verificaram a situação. Comentaram
então que, naquela manhã, era a terceira barraca
que tinha sido invadida. Isso nunca tinha ocorrido por ali e eles iriam chamar a polícia para averiguar. Elas se olharam e ficaram apreensivas.
- Bem vamos descansar, disse uma delas,
e de agora em diante deixaremos coisas de valor
na recepção.
Foram jogar cartas para passar o tempo.
Enquanto isso, na barraca dos rapazes, rolava a
maior bagunça, bebiam cerveja e puxavam um
baseado. Estavam maluquinhos e Beto resolve
pegar o violão e cantar. A noite chega trazendo
todo um mistério para desvendar naquele lugar
maravilhoso.
Laura, Verônica e Paulinha resolvem sair
para a balada e, na recepção, encontram os ra-

pazes que também querem curtir. Rafa resolve
convidá-los a irem até sua camioneta e todos encaram e vão para a balada.
Verônica muito racional percebe que os
rapazes estão meio esquisitos e fica
só na observação. Rafa corre muito em sua camioneta e liga o som a todo volume. Os jovens
caem na farra. Chegam num bar onde é o point
da moda e escolhem uma mesa.
A noite está linda e a lua cheia reflete no
mar. Os jovens começam a beber e a dançar. A
noite só está começando. Beto tira do bolso um
cigarro e oferece a Laura. Laura só quer badalar
e fuma o baseado, ficando muito solta. O cigarro
vai de mão em mão até que chega para Verônica
que finge fumar e fica na dela.
Passam algumas horas e ela chama suas
amigas, que naquele momento já estão
viajando, e diz para tomarem cuidado, pois estão
passando da conta. Ela percebeu que Alex tinha
algo mais no bolso e ficou preocupada.
- Vamos embora, meninas, pegamos um táxi e
voltamos para o acampamento, pois estou ficando nervosa; os rapazes estão bebendo muito,
além do uso da droga.
Paulinha topa saírem, mas Laura quer
ficar. Verônica então resolve ficar para não deixar a amiga cair numa cilada. Elas percebem que
Rafa e Alex estão completamente doidões e começam a ser agressivos com elas. O medo toma
conta de Verônica que está impotente frente à
situação.
Aquilo está passando da conta. Paulinha
e Laura já estão embriagadas. Saem daquele lugar. Rafa dirige perigosamente depois de ingerir
muita cerveja. Verônica percebe que o caminho
não é o do acampamento e a camioneta corre
para um lugar ermo com muitas árvores. Rafa
para a camioneta e manda todos descerem.

Investe para o lado de Verônica,
que fica sem saída e a carrega
para dentro do mato; os outros o
seguem rindo da situação. Então
Alex tira do bolso cocaína e fazem
com que Verônica cheire e a
forçam a beber.
As amigas não notam a brincadeira que
não terá volta. Verônica passa mal e os jovens
continuam a despejar bebida na boca da jovem.
Estão completamente drogados e não sentem
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que Verônica está tendo uma convulsão e consequentemente, uma parada cardíaca.
Deixam-na de lado e ficam beijando as outras
meninas que se deixam levar para a zona do perigo da mistura de droga com álcool.

Verônica se debate e não retorna
mais, morre naquele lugar.
Os amigos veem que ela morreu, largam-na ali e fogem, deixando o corpo estendido ao
chão. Vão para a beira da praia beber, rir e fazer
sexo. Depois de abusar das moças, os rapazes as
deixam no acampamento.
No outro dia, de cara limpa, elas percebem a situação e o que fizeram com a amiga
e procuram os rapazes que pedem que se calem.
Fazem um pacto: ninguém pode falar daquela
noite.
Beto, com sua consciência condenando,
não consegue parar de pensar e volta para o lugar do crime. Vê o corpo de Verônica. Abalado
sai e vai ao encontro dos amigos e diz que irá
polícia. Rafa então o ameaça e diz que se ele for
denunciar, ele mata a mãe do Beto. Sem saída
Beto fica calado. Laura e Paulinha caem na realidade e ficam nas mãos dos rapazes.
Os dias passam e outra vez desaparece
algumas coisas pessoais das meninas. A polícia
é chamada pelo pessoal da direção do acampamento. A barraca é olhada e revistada e encontram, entre alguns objetos, um isqueiro com as
iniciais RR - RR, Rafael Recherr.
Os rapazes são chamados para depor e
os policiais vão até a barraca deles e encontram
peças pessoais das meninas na mochila de Rafa.
Todos ficam com medo. O policial comenta se
as meninas vão dar queixa por isso, e elas dizem
que não. O rapaz da recepção pergunta:
- E a amiga de vocês? Não a vejo há cinco
dias. Laura responde:
-Ela teve que ir embora e a gente esqueceu de avisar a portaria, desculpe.
A polícia fica intrigada com aquele sumiço, pois havia sido encontrado um
corpo de uma jovem no meio da floresta.
- Bem, vocês estão dispensados diz o policial. Voltou-se para o funcionário da recepção
e pergunta:
- Você poderia me acompanhar até o necrotério para reconhecer o corpo de uma
jovem que foi achado por estes dias?
- Claro, seu policial.

Vão para o necrotério e o rapaz reconhece
a moça.
- Sim, seu policial, é essa a moça que estava no acampamento.
- Realmente fiquei desconfiado daqueles
jovens, parece que eles andaram fazendo arruaça por aí.
Voltaram ao acampamento e o delegado
solicita a presença dos jovens na delegacia. Todos vão até lá e os depoimentos são tomados e a
investigação é iniciada.
O delegado, com muitos anos de experiência, sente que ali tem mais do que
aqueles jovens falaram.
Eles saem da delegacia e vão para um bar,
onde as meninas choram e se culpam
por terem deixado fazerem aquilo com a amiga
Verônica.
Então Rafa volta a ameaçar:
-Vocês estão em minhas mãos, pois foram
cúmplices também.

Todos se olham e é verdade, foram
cúmplices, pois não socorreram
a amiga e a deixaram já sem vida
naquele lugar abandonado.
Dias se passam e a polícia investiga aquela morte. A perícia solicita a camioneta de Rafa
para ser periciada. Lá é encontrada droga e digitais de Verônica. São chamados à delegacia
para depoimentos; cada versão é contraditória.
Laura, com sua consciência condenando, abre o
jogo.
Os pais de Verônica são chamados ao local e ao verem as amigas Laura e Paulinha, ficam
chocados com as atitudes delas diante a morte
da filha. A verdade vem à tona e Rafa é indiciado
e os outros também, pois foram cúmplices.
Foram julgados e Rafa pega 10 anos de
prisão e os outros quatro anos cada um.
Os dias transcorriam sempre os mesmos
naquela prisão feminina, quando numa noite
aparece na frente de Laura o espírito de Verônica olhando muito para ela sem falar nada.
No dia seguinte Laura comenta com Paulinha a visão que teve da Verônica. As duas ficam
com muito medo.
A consciência as condenava e jamais se
esqueceriam daquela noite que deu fim aos sonhos de jovens, que queriam apenas cair na balada naquele lugar de sonhos.
Os anos na
prisão foram passando lentamente e lá tiveram
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tempo para refletir, até voltarem para o convívio da sociedade.
Laura, porém, tinha a culpa sempre com ela e acaba ficando louca e vai para uma clínica.
Paulinha recomeça sua vida até que um dia encontra Beto, que também já cumpriu sua pena, e relembram o passado. Ela fica sabendo que Rafa acabou se enforcando na prisão, após dizer que via o
espírito de Verônica em sua cela.
Beto e Paulinha resolvem ir até a praia do Rosa onde tudo aconteceu. Levam flores e pedem
perdão à amiga por aquilo tudo e resolvem criar um grupo de ajuda a jovens drogados. Com o passar do tempo eles se apaixonam. Seguem com sua meta, visitam escolas, palestram para grupos de
jovens e contam sobre sua experiência.
A vida toma seu rumo e os dois, hoje casados, trilham o caminho do bem. Até que um dia
Paulinha fica sabendo que está grávida. Conta para Beto, que fica super feliz. Os meses passam e
nasce uma bela menina que vai se chamar Verônica. Assim, prestam uma homenagem à amiga que
foi vitima daquela noite alucinada.
Verônica cresce bela e saudável e traz muita felicidade aos pais. Irão sempre ensinar a filha
o caminho da verdade e da lealdade em todos os momentos da vida. Os anos passam e o destino se
encarrega de trazer Amor àquela família.

VIRA-LATAS SÃO LINDOS!

FEIO É TER PRECONCEITO!
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OS FALSOS

O MAL SECRETO

BEM-HUMORADOS

Se a cólera que espuma, a dor que mora
n’alma e destrói cada ilusão que nasce
tudo o que punge, tudo o que devora
o coração, no rosto se estampasse.

Por Júlia Fernandes
Heimann

Se se pudesse o espírito que chora
ver através da máscara da face
quanta gente, talvez, que inveja agora
nos causa, então piedade nos causasse.

Dizem os estudiosos da capacidade emocional
de armazenar lembranças, que só devemos deixar aflorar e dar espaço a situações prazerosas.
Embora acreditemos nisso, não podemos negar
que existe o lado escuro, aquele que não mostramos, mas que está lá, inteiro e poderoso, dominando nossos vícios e frustrações.
Há pessoas transparentes, no sentido de não
conseguirem esconder um problema, uma aflição ou doença. Outras há que camuflam, que se
assemelham aos camaleões, répteis mudam de
cor conforme suas necessidades de sobrevivência.
O lado escuro é, geralmente, disfarçado pelo falso bom-humor. Não é muito fácil descobri-lo.
Temos inúmeros exemplos na vida política e no
cotidiano.
Há um soneto de Raimundo Correia que disserta
bem sobre o assunto:

Quanta gente que ri, talvez, consigo
guarda um atroz, recôndito inimigo
como invisível chaga cancerosa.
Quanta gente que ri, talvez, existe,
cuja única ventura consiste
em parecer aos outros venturosa.
A última estrofe é excepcional, sintetiza todo o
sentimento de um ser possuidor do lado escuro,
desejando parecer venturoso.
Geralmente, em círculos de amigos ou em festas,
o mais engraçado, o que faz rir e quer se sobressair no grupo é o possuidor do lado escuro do
ser, do falso bom-humor.
Se o leitor concordar que o falso bem-humorado
oculta o lado escuro e se isso encontrou ressonância em seu ser, verifique se já utilizou essa
estratégia em algum momento da sua vida. Admitir poderá nos conduzir à sabedoria, no sentido de nos conhecermos melhor. É um desafio.
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A DAMA DA
FOICE
Por Ivanise Mantovai

A morte ruma aos confins.
Negro é o manto que lhe veste os ossos,
rotas, as sandálias pastranas.
Impelida pelos funestos ventos,
devo ir. Seguirei as pegadas.
Acolá, num Paço, um pouso.
Apalpo a noite que se aproxima.
A dama da foice, olhar de soslaio,
vem e me encara.
Ela me cheira com o gélido focinho.
Sufoco o mais profundo grito.
Contornando o medo aceiro na dor
o líquido âmbar.
Sei que nele há veneno,
mas a beberagem sorvo.
Antes, porém, faço queixa
ao Soberano Mor.
Ele, esquecido de si e de mim,
dormita em fofas almofadas.
Conforme rezam os preceitos
partirei sem despedidas,
relegando vaidade.
Nem braceletes que me enfeitem
levarei.
Sem fala, somente a alma forasteira
seguirá o caminho.
Virá ao meu encontro a madrugada.
Estarei à mercê do emissário do Rei.
Ele cobrará minhas falhas.
Magnólias rosadas forjarão a mortalha.
Incumbido, um anjo mau
registrará a hora do fim,
e serei colocada, sem pudor,
num desvão de uma parece caiada.
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EL LADO
OSCURO DE
LUCIA
POR Daniel de Cullá
Ella, Lucía, me ha llamado para contarme
una cosa. Es mi amiga desde los trece años. Ella
tiene dolores en todo el lado derecho, me dijo. El
paraje que rodea la casa donde vive con su padre
es propicio a pensar en brujerías y hechos sobrenaturales. Lucía dice que el demonio siempre se
presenta por el lado de la aldea, y por el costado
o parte del cuerpo comprendida entre el brazo y
el hueso de la cadera.
Una estera con el dibujo de un lagarto, en
forma de la Constelación Lagarto, está arrimada
al quicio de la puerta. Cuando la vi, inclinaba o
echaba una cosa hacia un lado, un gato negro.
Su falda tiene labores por un lado y es lisa por el
otro. Su blusa es ligeramente roja. Está preciosa.
“Haz lado”, le dijo su padre, pasando a su
lado, que miraba de medio lado a uno, y evitaba
el trato. Advertí que ella le miró con enojo o con
desprecio, y más, como me dijo ella, “desde el día
que dejó entrar en su casa al cura, que tiraba por
el lado oscuro, y que le había mirado con disimulo en más de dos ocasiones”.

che un ladrillo delante de una casa, moviéndolo
con una cuerda desde lejos, a fin de que los golpes hagan creer que alguien llama.
Su jadeo era de quien ladra. Daba ladridos, haciendo portillo en la `presa para robar el
amor. Yo era pavesa encendida que separándose
del pábilo hace correrse a la vela. El me llamaba
con su carnal aldaba. Como todos los curas de
clerecía tenía la cabeza cuadrada. Su cara era de
ladrillo, del color rojizo que suelen tener los más
de los ladrillos.
Hizo una pausa, que yo aproveché para
preguntarle:
-Lucía, ¿No sería acaso el diablo, el cual,
vestido de cura, se arrimó a ti cual estera que se
arrima a los adrales del carro para contener la
carga?
-Pues pudiera ser, me contestó, al instante. Prosiguiendo: Sin duda, sí, pues me hablo de
forma muy inteligente, y el cura amigo de mi padre es un lerdo. Me dijo al oído: “voy a besarte
cada una de las líneas que forman tu perímetro;
y voy a darte de la parte más sublime y más levantada que forma el contorno de un Amor”.
Yo levanté la vista al cielo, atravesando la
ventana, y divisé el lado oscuro de la Luna.

Sentados en un tú y yo, me cuenta de su
lado oscuro: “Un día que daba ladridos el perro
y las flores y demás partes de las plantas de tres
tiestos, todas, miraban a un lado, el cura, declinando del camino derecho y yo inclinada, vino
a una cosa y se dejó llevar de mí, empezando a
moverse apretando mis nalgas, propasándose
por ese lado, queriendo penetrar el mismo santo
que allí estaba, aunque no pudiendo de ninguna
manera pasar, por mucho que lo procuró, y por
más que en esto insistió.
Este cura, que es Jagellón, ocasionó mi
destronamiento y mi pase a al lado oscuro del
sexo que yo nunca había conocido. Sus golpes
dados eran como de ladrillo, y yo me sentía como
en el juego o burla que consiste en colgar de nowww.varaldobrasil.com
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O BIÚ!
(MORAL DO
MEDO)
Por Kashio

Mas quantas vezes quando éramos crianças ficávamos com medo de dormir? É, medo de tudo:
do escuro, do diabo, de morrer. Eu, por exemplo,
quando criança tinha medo do Biú! Qualquer
noite dormia rápido para fugir de pensar no Biú.
Bastava pensar e daí vinha o Biú. Biú era uma
espécie de cara que chegava à madrugada uivando feito um lobo, biuuuuuuuuuu... Pronto estava
instalado o terror em mim. Meus irmãos gritavam biú para me assustar. Não posso explicar de
onde veio o tal, apenas que existia e me deixava louco se lembrasse de sua maldita aparição.
Bom, de verdade confesso que não me lembro
de tê-lo visto, isto foi um erro de fabricação, só
pode, aquele infeliz me incomodava, aquilo era
bullyng de alma só pode, mas uma coisa é certa
e boa, a partir dele entendi que estava vivo no
mundo amedrontado de nós humanos e que não
era mais outra coisa que não um homem. Fui
crescendo e o Biú ficou pra lá, venci o Biú. Mas
depois veio o sonho e com ele a volta do medo,
não de Biú, mas de dar errado. Venci o medo,
mas deu errado, o sonho. Tudo deu errado, estava certo ter medo. Bom, fiquei mais velho e
queria vencer qualquer coisa, já que em sonhos e
biús não acreditava mais, nem tanto ao nó, nem
tanto a terra, comprei uma TV. Mas sempre os
noticiários te deixam com medo de vencer, nervoso com tanta violência ou histórias macabras
de seres humanos canibais, capazes de tudo para
comer o outro, sim porque se te levam a vida,
qual a diferença de ter sido comido, jantado em
qualquer ceia e ter tomado um tiro? Nenhuma,
não para mim. O medo paralisa os sonhos e as
vitórias. Vendi a televisão. Pensei ter me livrado
desta assombração até que por obra do destino
perdi mãe e pai e tive que almoçar todos os dias
em bares nas ruas, o que há lá? Uma TV e nela?
Jornais, repórteres sugadores de sangue, tudo
que a violência propaga eles te trazem de volta
em vontade de correr para baixo do cobertor e
fugir como se fosse de um grande Biú moderno

a te intimidar no botequim, quer dizer na TV,
mudei de cidade. Cidade calma a que fui e pacata. Igrejinha, praça, praia, um paraíso, até saber que na cidade havia uma lei, a lei do silêncio.
Sim uma turma de policiais corruptos que se instalara no lugar, com seus capangas e ou capatazes, formaram o que aprendi depois serem chamados de milícia. Dominavam tudo e cobravam
pedágio instaurando o medo e o poder paralelo
em um lugar que você pagava pelo policiamento,
pela justiça, pelo direito de ir e vir que foi aliciado pela primeira bala perdida que encontrei.
Que direito, que banco de escola?

Que código, que respeito, que
democracia, que lei? Tudo isso era
passado. Tudo enterrado pelos
novos senhores do direito, do saber,
da direção e do porvir.
Novidade era entender que não era eu o primeiro e nem muito menos o último que sofreria deste conjunto de incompetências nomeadas, em
tempos distintos da história, para nunca serem
adotados como seu em seu dia, ou em sua noite,
mas os eram, existiam dia e noite aterrorizando o homem em você. Tirei a bala. O lugar era
terror puro, tremia e acho que de medo mesmo.
Bom de noite nem leão estaria seguro nesta selva, muito menos eu desarmado esperando o momento terrível de ser notícia, com certeza triste,
e para mim, não para eles. Era o Biú eterno na
vida que tinha prometido ser linda e foi, e é linda, só que não para quem se amarra a este lugar
ou aos princípios que se dizem cristãos ao mesmo tempo. Melhor entender a selva como algo
amedrontador e desafiador de um ser que deve
existir em você, mas que você pensou nunca ter
que lançar mão de seus artifícios, ou mesmo dele
e eu lançaria mais cedo ou mais tarde, resultado:
comprei uma arma.

Não sei se tinha mais medo dela ou
de usá-la, o fato é que ela mudou
tudo.
Era como se a televisão estivesse na gaveta do
meu quarto. Aquilo crescia em mim. A vontade de fazer justiça com as próprias mãos e um
ser irreconhecível se fez em mim. Creio ter me
materializado no próprio Biú. Causar medo e
fazer sofrer. Comecei a desafiar qualquer um e
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daí para usar a arma foi um pulo. Para conhecer
as atrocidades do sistema penal, um salto. Sem
liberdade, sem família, sem direitos, sem futuro. Onde estava eu, não sei. Acossado por outros
bandidos temi pela minha vida e nem pensei em
alternativa que não fosse ser o chefe (deles), me
impus como matador e sanguinário, cada dia
mais Biú, passei a encarnar a máscara social de
juízes que recebem grana de empresas para facilitar o processo, ou de políticos que pela corrupção enriquecem e perpetuam suas candidaturas.

nem do lado escuro do ser. Então eu morri para
você saber que venceu? A vida é dura. Poderia
ter lido isto, antes de crescer, logo ali, depois
que aprendi a ler, pequeno ainda e tanta coisa
se evitaria. Eu, vivendo ou não, que diferença faria, a não ser que nem escreveria isso? Pois é, a
vida? Só vivendo. Moral da história: há sempre
alguém para fazer o serviço porco e outros para
gozarem do resultado.

Tudo por medo. Creio eu. De serem
pobres, abandonados, fracos,
quase medo de Biú, infantis e
desagregadores, por medo.
Mesmo dos milicianos me aproximei e não havia outro jeito que não temer a morte a qualquer
hora e do medo se aproximando e deixando-me
convencer de novo por ele, conheci Jesus. Daí
para entrar na carreira de santo foi algo muito
natural e conseqüente. Um anjo com uma bíblia
a andar pelas ruas e a bradar minha mudança,
minha nova cara, sim me disfarcei para poder
fugir de todas as atrocidades que meus inimigos
e sugadores de minha imbecilidade impunham-me. Fugi! Virei Pastor em uma cidadezinha do
interior. Lá voltei a temer o capeta, o que seria de
mim, se me ocorresse de ficar pobre outra vez?
Muitas doações depois, já poderia eu ir à Europa ou ao Japão, antigos sonhos, temi e corrupto,
vencido o santo, mentindo para todos criei um
ser social que só a morte poderia salvar. Adoeci.
Sem família, sem dinheiro, sem igreja, nenhum
sacristão ou fiel me acudiu. Creio que deva ter
morrido faz uns dois meses, pois estou escrevendo isso há muito tempo, não sei se já acharam, se
alguém leu, mas sei que se morri, posso ser o Biú
agora daqui de onde estou e a única coisa que
penso é em aterrorizar. Devolver tudo o que sofri
para alguém. Feito sargento a soldado, ensinar
pela missão e pela maldade. Mas a pergunta que
não quer calar é: Se ia ser o Biú, para que tive
tanto medo dele? Se iria morrer mesmo e virar
Biú, para que o medo de morrer, de mim? Eu sou
ele e ele sou eu. Eu sou o medo agora, o seu e o
que eu tinha também. Se estiver cá eu falando
depois de morrer e você lendo, então você não
tem medo de mortos e poderia até ser meu parceiro, pode estar morto também, não é? Quer dizer, não está com medo de Biú, nem de mortos,
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BARQUEIRO

por EMANUEL MEDEIROS VIEIRA
Em memória do meu amigo Air Dias
“Quem não se contradiz/não diz/radicalmente sério/só o cemitério”
(Sebastião Uchoa Leite– 1935-2003))
O barqueiro Caronte leva-me pelas águas do rio Estige.

Mas para onde?
Sou eu?
Não: aqui – nesta terra – não mais estou.
Não “sou mais” – já fui, agora é “passado”.
Quem fui eu lá trás?
E ele rema.
(Caronte, Caronte)
Meu destino é o Hades (filho de Cronos e Réia)?
Sim, o Tempo está entranhado ¬ nestas palavras, na minha vida, em todas as
existências – e como saberemos quanto ele me (nos) concede?
Há prêmios, castigos ou é apenas o Nada?
Retorno ao pó inelutável.
Toda esta luta valeu?
Quem saberá?
Mas, romanticamente, quero crer que sim – houve um sentido.
A memória já pertence aos que ficaram – não mais a mim.
E meus mortos abanam para mim..
Tento sorrir: “Aguardem-me”.
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O AMOR E
O PÓ DOS
SÉCULOS

Por Roberto Armorizzi
Por que me perturbas,
através deste quadro?
A pintura torna-se viva
quando, com jeito leviano,
tu te deixas pousar
no suporte da lâmpada!

De longe, vens,
cruzando o vazio éter,
trazendo o fogoso carinho
que queima
minha envergada alma,
que ainda pede por teu amor!
Não importa que a dor,
em vão, não sare meu espírito ...
Estarei sempre, teu retorno, a esperar,
sem querer, nem poder recuar,
pois invade-me, ainda,
teu velho amor secular!
Nota do autor:
“Nesta peça poética, o velho amor
secular confunde-se com nosso
ininterrupto
caminho de finitudes.”

Atormentar-me,
eu sei que pretendes,
em razão de eu
não querer admitir
que te amo ...
Maldita bruxa!
Por que voas para o quarto,
e quando, de ti, vou atrás,
desapareces, deixando-me perdido
na ânsia do teu encalço?
Quero negar a pintura,
anular feiticeira imagem,
que nela se enquadra ...
Mas não posso!
É a única senda
por onde devo caminhar!
Não, não quero
ver-te passando em voo,
com tuas peludas asas
de obscura mariposa,
a espalhar o pó dos séculos,
para, meus olhos, cegar ...
Preciso não enxergar!
Porém, quero sentir-te
linda na grande obra,
por mim, um dia, pintada,
e nesta vil parede, postada!

Imagem by Fotolia

Mulher, tu não me esqueces,
nem me deixas esquecer-te ...
www.varaldobrasil.com

179

Varal do Brasil - Edição 41B - Junho/2016

Imagem by freshidea - Fotolia

O MEU OUTRO
LADO
por Marilu F Queiroz
Todos temos um outro lado...
O meu é azul escuro
na escala dos azuis é índigo.
Sou azul total, geral
Minha cor favorita.
Às vezes sou neutra,
cujos tons são cinza...
Outras sou rosa, quase roxo.
Cores frias, cheias de mistério,
ao mesmo tempo, atemporal.
Outras vezes sou verde escuro
cor das sombras, infinitude...
A mistura da cor com o preto.
Não sou escuro total, afinal
meu lado inverso tem certa luz.
Se quando o azul da alma
fala mais alto, quase grita...
Amarelo, como tantos outros.
Sou mutante de todas as cores,
simplesmente humana!
www.varaldobrasil.com
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DE CANES ET
LUPI
Por Paula Alves

Há muito que os caixotes do lixo se tinham esvaziado. Sobravam algumas ratazanas persistentes
à beira do rio e nos túneis de esgotos ao putrefacto e desolado abandono.
A ratazana, bicho resistente, costumava correr veloz nas suas horas de força mas também
ela perdeu músculo e o felizardo que a apanhe
louva ao divino pelo luxo de poder chupar ossos
com alguma réstia de sangue quente.
Ele está ali, a espreitar pelo canto do olho semi-fechado. Respira cansado, e por vezes a ânsia de
um estômago sumido confunde-o. Quando dormiu pela última vez?
As sombras que o dia manipula nas esquinas
da cidade equivocam-no. Sentiu tanta fome que
agora apenas se arrasta desesperado. Perdeu
parte da audição, a boca gretou, sim, os lábios,
a língua, a boca no seu todo com o seu céu incluído.
Só de vez em quando conseguia ouvir o seu canino e velhinho companheiro que nunca o largou.
Lealdade, necessidade, interesse?
Quando não conseguia dormir, seria capaz de
acreditar que o cão o desejava, sim, para morder, degustar, rasgar, sobreviver.
Logo se arrependia do pensamento que a seguir
invertia para si.
-Fecha os olhos. Dorme. Isto vai passar.
-Rrrrrrrrrr.
Os cheiros fétidos confundiam-se. As divagações
também.
-Claro. Nem eu me comia. Sabes que estou quase
morto. Meu único amigo. Hum.
-Rrrrrrrrrr.
Naquela semana ainda não tinha conseguido
encontrar nada para comer. Nem uma ratazana.
Naquela noite não conseguiu dormir. O seu cão
também não. Também ele moribundo, ganindo,
bocejou sem força e o seu hálito quente outrora
doce de bicho ainda vivo fortaleceu o dono esfomeado. Impressionante como se lembram os
homens da fome quando já a tinham esquecido.
As unhas imundas que não tinham ainda sido

roídas ou comidas, depressa se transformaram
em fortes garras que nunca sonhou possuir.
Carne fria, músculo rangente, pouco sangue.
Tudo se passou numa fúria transcendente.
Saciado pela primeira vez em anos, desertado no
mundo, do mundo e pelas suas próprias mãos,
deixou que as alucinações e as sombras fugissem. Lentamente, num torpor, foi voltando ao
pensamento, esse orgão que nos tira para fora
de nós.
Horrorizado com a sua animalidade, esbofeteou-se.
Que fiz eu?
Tentou mover-se.
Mexe-te!
Levantou-se.
Argh
As dores eram duros golpes de facas pontiagudas.
Não, não.
Ergueu o olhar para o rio.
Tão lindo.
Há quanto tempo não reparava nele? Voltou a
sentir lágrimas no rosto. Caminhou em direção
ao rio.
Será que os peixes também morreram todos?
Suicidou-se.
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TIVE MEDO
DE TEUS
OLHOS
Por Ly Sabas
Teus olhos
Eu os vi no escuro.
Parados,
fixos,
magnéticos.
Diziam coisas
que não entendi.
Tive medo
de teus olhos.
Da força
hipnótica
que senti.
Procurei
a doçura,
a sedução,
o arrebatamento,
em teus olhos.
Não estavam
mais ali.
Só a fome
de vampiro voraz,
a sugar
o encanto,
a ilusão,
o sonho,
em cada
estrofe
dos
poemas
que
escrevi.
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SILÊNCIO DAS ALMAS
Por Tetê Crispim

Vejo no espelho do amanhã
Uma multidão que caminha...
Gente em todas as direções,
Almas vazias,
Nenhum grito, nada de toque,
Nem mesmo um som de rock.
Corpos inertes, vida sem vida,
Androides humanos, sem lágrimas
Conduzidos na desesperança,
O amor ausente, sem raízes,
A fonte de busca já não existe,
Deixou-se acabar o amor,
Afastou-se do seu Deus,
A fé deu lugar vazio da alma,
Ignorou-se a terra mãe,
Tudo se perdeu, tudo se foi
Nada de família, elos rompidos
Desconhece o próprio sangue
Nem amigos, nem partilha,
Uma multidão caminha,
Marcha entre corpos gelados,
Sem vida, sem calor.
Só o silêncio das almas.
O fogo da existência se apagou
Seres apáticos, sem sonhos
Em que direção irão?
Mas levam consigo as tragédias
Que já não eram surpresas,
Só a garantia... A fatídica certeza:
Do silêncio das almas...
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ENTRE
QUATRO
PAREDES
Por Renata Dal-Bó

Todos os dias, abrimos os jornais ou ligamos a televisão e nos deparamos com crimes
bárbaros cometidos por pessoas tidas aparentemente como “normais”. É o caso do marido que
depois de 20 anos de casado se separa e resolve
tirar a vida da esposa e depois a própria.
O pai que sempre foi visto como carinhoso com os filhos e descobre-se que há anos ele
estuprava a filha mais velha. O padre, que prega
o sermão na missa de domingo e tem um caso
com um seminarista (nesse caso seria um crime
religioso).

orelha a orelha, na verdade passa as noites insones, chorando pela vida infeliz e solitária que
leva e remoendo suas angústias. A esposa perfeita e mãe zelosa, sofre de uma tristeza profunda
pelas escolhas que fez, pois não suporta a presença do marido e acha a criação dos filhos um
verdadeiro martírio.
O colega que exibe sua riqueza, esbanjando dinheiro a torto e a direito, na verdade não
passa de um recalcado, de uma enorme carência afetiva e de uma pobreza intelectual gritante.
Seu colega de trabalho educadíssimo, cheio de
gentilezas, na realidade é um pai tirano e cruel,
que oprime o filho e abusa de sua autoridade. O
marido que se mostra sempre todo apaixonado
pela esposa, tem uma amante há anos.
Na realidade, muitas vezes, questões
como “quem somos, o que queremos e o que somos capazes de fazer (para bom ou para ruim)”
não estão claras nem para nós mesmos. Vivemos
num mundo de aparências, onde pensamos que
nos conhecemos bem e a quem nos relacionamos. Ledo engano. Afinal, quem somos nós entre quatro paredes?

O pai e a madrasta, considerado um casal
comum, tramam e executam a morte do filho/
enteado. Um colega de aula que sempre sentou
do seu lado, um belo dia, chega na sala com um
revolver atirando na professora e nos amigos.
Aqui mesmo em Tubarão, há pouco mais
de um ano, a menina Carolina Callegari foi encontrada morta dentro da despensa de casa. Segundo o médico legista, a criança foi estrangulada. A principal suspeita é a própria mãe, que
está desaparecida desde o dia que a filha morreu. Ainda mais recentemente, a jovem Mariana
Matei, de 15 anos, foi assassinada brutalmente
por Leonardo Matheus Rocha, 20 anos, tido por
amigos e familiares como um rapaz tranquilo e
sem antecedentes criminais.
Como diz o ditado popular: “de perto
ninguém é normal”, eu iria além, diria que entre quatro paredes somos outra pessoa. Sejamos
menos dramáticos e analisemos situações mais
corriqueiras, que não chegam a ser uma tragédia, mas acontecem no nosso cotidiano.
Por exemplo, aquela senhorinha que te
cumprimenta todos os dias com um sorriso de
www.varaldobrasil.com
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PERIGO
Por Silvio Parise
Tudo aquilo que infelizmente
até o presente momento
tenho lido ou na televisão visto
reflete o constante perigo
diariamente vivido
por essa incrível sociedade
pois, apesar dos imensos problemas
que comumente enfrentam
ainda têm a coragem e paciência
de enfrentarem com uma incrível coragem
o perigo que existe em toda esquina.
E assim, tristemente muitos vivem
suas divinas e complexas existências
sempre na esperança
de finalmente viverem na bonança
porque, francamente já estão cansados
de verem o lado macabro de cada ser.
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RACISMO
É CRIME E
DEVEMOS
COMBATÊ-LO
TODO DIA...
Por Valdeck Almeida de
Jesus

“Um dia um homem branco me falou,
que no Brasil não tem branco... mas
quando olho em todo canto, eu vejo o
branco dominando...”
Giovane Sobrevivente
Poeta e Ativista Cultural

Posso começar este texto com as afirmações “sou
racista, sexista, machista, homofóbico, gordofóbico, xenófobo, intolerante religioso...”, pois
vivo em um país de desigualdades e de discriminações e aprendi na infância, na adolescência e juventude, através do discurso dominante,
inconscientemente, a negar a existência dessas
desigualdades e discriminações.

Também posso começar o mesmo
texto dizendo que estou em
processo de educação ao participar
de debates, mesmo quando fico
somente ouvindo, calado; quando
vou a eventos onde se discute a
desconstrução de toda e qualquer
forma de discriminação e dou,
apenas, pequenas contribuições.
Nesse sentido convido a todos os brancos e brancas, meus conhecidos ou não, a se irmanarem
num grande debate sobre a humanidade negra,
pra fazer um exame de consciência sobre o assunto, expor suas ideias e pensamentos, participar da luta contra os privilégios. É hora de cada
um dos privilegiados começar a abrir corações e
espaços de poder para que o debate seja posto,

incluindo, certamente, recortes de raça, gênero e
expressão sexual. Cito aqui grupos que poderão
se sentir incluídos nesse chamado: juízes, advogados, delegados, deputados, senadores, vereadores, gestores públicos, governantes, prefeitos,
presidentes, comando das polícias, jornalistas,
escritores, artistas, empresários etc.
Não se deve calar diante das injustiças e desrespeitos praticados contra irmãos e irmãs negros e
negras, contra minorias sexuais, contra mulheres. O momento é crucial e as bases precisam ser
abaladas para que todos e todas sejam incluídos
nos espaços de poder e protagonismo. É necessário que os portadores de privilégios façam exame de consciência e apoiem as lutas de minorias
por afirmação e empoderamento.
Aqueles que não têm amadurecimento suficiente
para se engajarem numa luta mais qualificada,
podem auxiliar de outras formas. Afinal, sempre
tem algo que se pode fazer.

A empatia é o primeiro exercício
necessário, se colocar no lugar
do outro, tentar compreender
as razões, ouvir, atentamente,
o outro, e se permitir a escuta
silenciosa, atenciosa, para o
aprendizado que pode, também,
advir desse processo, e se educar,
e se empoderar para se desnudar
dos preconceitos e das visões
deturpadas de mundo.
Estou nesse processo de aprendizado, de compreensão do meu papel perante todo esse cenário de crimes, e estou tomando consciência de
que sou um privilegiado por ter a pele branca.
E não adianta apelar que tenho mãe índia e avó
negra, que nos Estados Unidos sou considerado
negro, pois no Brasil as portas se fecham somente para quem tem pele negra, fenótipo negro. Já
passei por discriminações por ter nascido e crescido em uma favela, mas atualmente não passo
mais por isso; ainda sou vítima de outros tipos
de discriminações, que não vem ao caso descrevê-las aqui.
Mas não sofro e nem sei o que é sentir a mesma
discriminação que sente quem tem a pele negra,
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de quem mora na periferia por amor ou falta de
opção, de quem é mulher, de quem é gordo, de
tantos outros tipos horríveis de discriminação.
Mas posso me irmanar, me permitir entender,
compreender, perceber que o outro tem os mesmos direitos que eu, e labutar junto para que ele
tenha acesso ao que lhe é de direito.
Ainda que eu me irmane, contínuo sendo um
privilegiado por causa da pele branca e sinto vergonha, principalmente, por não ser parado em
blitz e não ser seguido nos corredores de lojas
e supermercados, o que é feito descaradamente
por autoridades desse país, as mesmas autoridades que deveriam proteger seus cidadãos; me
solidarizo com a luta contra o racismo e toda espécie imunda de discriminação.

Ojerizo os assassinatos praticados
contra jovens negros e negras de
todas as periferias do Brasil, não
importam os motivos, todo cidadão
tem direito à vida.
Condeno o machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, gordofobia etc. Não posso
falar por meus irmãos e irmãs nem dizer o que
devem fazer, mas me coloco à disposição, no
apoio e lado a lado na luta. Outros amigos de pele
branca, também privilegiados, podem e devem
se perfilar nesse apoio, e usar de seus lugares de
fala, dos microfones, das redes sociais, salas de
aula, local de trabalho, onde quer que estejam,
para mudar esse cenário de desigualdades.
Quem não tem intimidade com microfones ou
desenvoltura diante de plateias, pode ajudar de
outras formas. E maneiras de apoiar não faltam.
Coloque seus pensamentos no papel, em forma
de poema, crônica ou artigo, mesmo que você
não seja de pronto compreendido e que perca
amigos. O que não vale é fazer de conta que o
país é cordial e que não existem diferenças e discriminações.

O preço da omissão é alto demais
e machuca muito. A hora é de
combate a todo e qualquer tipo de
discriminação e desrespeito aos
Direitos Humanos.
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ULTIMO DESENCANTO
Por Tania Diniz
Mais um sonho
acabado de perder.
Mais um encanto, a duras penas,
na rubra chaga do coração,
silenciosa, planta,
mais uma cicatriz
de dor constante.
A cada público
que a exige atriz,
e como perdida vez,
última chance esperada
de pleno viver,
traída por (pre)conceitos, sem direitos,
em desesperada calma,
ressecada alma,
descobre, muda , que o belo cisne,
não canta pra morrer.
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O LADO OBSCURO
DO SER
Por Rosane Salles Silva Souza
Existe uma linha tênue em todo ser
Se optarmos, porém, em ultrapassá-la
Descobriremos que lá esconde
O lado obscuro do ser...
Lá se esconde o medo
A falta de Amor
O desafeto
A solidão
A desesperança
O pessimismo
Dentre outros similares...
E tudo o que não é bom
Espero que tenhas compreendido que
O lado obscuro do ser... Está presente
Dentro de nós, escondido, porém lembre-se
Com o nosso livre-arbítrio podemos escolher
Se utilizar e ultrapassar essa linha...
Mas jamais permanecer lá.
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LAMENTAÇÕES
por vivaldo t terres
Eras na vida o eterno ser,
Que me ajudava...
E não deixava caminhar sozinho!
Hoje sem o teu auxílio.
Falta tudo...
Sabedoria, amor e carinho!
***
Porque Deus te levou...
Ainda tão jovem?
Se sabia que...
Para mim seria bem pior.
Quanta tristeza!
Desde que partisses.
Faz muito tempo...
Mas ainda estou só!
***
Desejo que onde estejas!
Estejas bem.
Gozando de muita paz,
No coração.
***
E eu que fiquei...
Aqui na terra!
Não esqueci de ti,
E que sempre...
Estás nas minhas orações.
***
E o divino pai que te chamou!
Certamente de ti precisava.
Vendo em ti!
Tanta paz e tanto amor.
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ESCURIDÃO DO
MUNDO
Por Welington Mariano
Acendam as luzes
Já me sinto incomodado
Com essa situação
Que me agonia,
E não posso fazer nada
Neste mundo capitalista
Que todo momento tenta nos engolir
Tudo gira através do dinheiro,
E a nossa sociedade corrupta
A cada dia enfiada numa lama fedida
Cm situação cômoda que todos
Os brasileiros participam
De uma maneira irreal.
Que imundice é a sociedade atual
Nessa porra de mundo global
Façam alguma coisa
Para mudar essa realidade
Não podem fazer nada?
Então, apenas acendam as luzes.
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SOMBRAS &
SOMBRAS
por Marly Rondan

MINHA LUZ
Por Marly Rondan

Um mundo totalmente perdido nas sombras.
Estamos no Apocalipse, atravessando um período de trevas, que se soubermos reverter
voltaremos em breve para a LUZ.
Superficialmente vemos apenas o lado sombra
da humanidade, sua maldade,
crueldade, violência, corrupção, preconceito religioso, mas aceito que uma minoria, parte dessa humanidade é especialmente do BEM: seres
caridosos, amorosos, espiritualizados, consoladores, seres que com sua luz serão capazes de
iluminar esse mundo, revertendo esse momento
sombrio.
Cada um de nós pode fazer parte desse grupo
menor, mas melhor, para isso: despir-se do ego,
do orgulho, pensar no seu semelhante como se
fosse você mesmo, aceitar as diferenças, não julgar, torna-se cada dia um ser melhor, assim, poder doar sua luz para
esse mundo sombrio de hoje e em breve teremos
um número maior de seres do bem,
iluminados que vencerão as sombras e iluminarão esse mundo.

Andamos para o futuro
de costas, sem nada ver,
mas o caminho é seguro,
andamos sem conhecer.
Era … escuridão total,
minha sombra era maior!
A sombra não é um mal,
mas a luz é um bem...melhor.
De repente vi uma luz!
Transformou a escuridão.
Claridade que seduz!
Claridade que inunda,
ilumina o coração,
e traz uma PAZ profunda.
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INVEJA
Por Varenka de Fátima Araújo
Estamos nos tempos dos pecados
Ela não sabe dos meus cuidados
E me esconde as dores que sente
Não sei dos seus amores infames
Ela tem os olhos esbugalhados
Já injetados de inveja irmã do ódio
Tão ingrata, é verdade que não sabe
Grita, clama, procura sua preza
Ela segue com o maior pecado do mundo
Não tem um plano sem calúnia, sem riso doce
Não percebe que não conseguirá seu intuito
Não sabe que não existe redenção no inferno.
www.varaldobrasil.com

193

Varal do Brasil - Edição 41B - Junho/2016

SEGUNDO
DESABAFO

De ser incomunicável,
Idade que vem chegando,
Reclamo da falta de atenção
Que todos me dão
Oh, gente eu existo!
Notem-me!
Quero apenas ser notado
Talvez eu, os noto demais
Não merecem o valor e atenção
Da qual deposito.

Por ANTÔNIO FIDELIS

Dói...
Doeu bastante a tamancada que levei no meu
braço direito
Dói muito mais ver a reação, dele...
Totalmente agressivo
Jogando as coisas na minha cara
E a minha mãe
Nunca fica do meu favor
Isso porque é a pessoa mais importante da
minha vida
Ou acho que seja
Não sou o dono da razão e nem sempre estou
certo
Mas naquele momento ela me pertencia.
Todos falam o dia todo.
Que não aguentam mais essa casa
Fico apenas calado. Por que*
Não suporto mais a minha vida
Tudo falha,
Nada dá certo,
Impressionante!
Tenho vontade de gritar bem alto.
Mas não posso
Devo conter lagrimas
Dizer que sou mais forte
Manter a fé.
Caso contrario, começam já os atentados!
Queria muito desaparecer ou morrer... É
morrer...
Para você ver, nem para isso eu presto!
Nem pro dia da cirurgia, acontecer...
Um leve acidentezinho...
Só para ver a reação desse povinho
Que possui o meu sangue...
Sangue de merda...
Racinha do inferno...
Dói muito mais a maneira que sou excluído.
Por que não sou o filho ideal...
Sou um antigo boêmio dos tempos atuais,
Uma espécie de irmão que merecesse credito.
Nunca seria igual a eles
Ou eles são muito mais que eu imaginava
Por não ter um pai
Dá distancia dos amigos próximos

Inspirado em um briga com meu irmão
Maicon Mariano.
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FUSÃO DE
LUZ

Por Bernadéte Schatz
Costa
Contorcidas as dores
chorados os temores,
se segue,
infinitamente oscilante,
cambaleante.
Cantos, encantos,
histórias de amores.
No peito rufam
os tambores,
o coração palpitando suas dores.
Estações estáveis,
instáveis estados.
Espírito e alma
se fundem magoados
desencantados.
Cego olhar aflito.
lampejos de luz
no azul infinito.
Do sentimento,
o grito estridente que traduz
sofrimento.
No correr das lágrimas
surgem alegrias.
Remotas passagens
coloridas, perdidas,
na insensatez da vida.
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NÓS X NÓS
Por Billy de Matos
Escuro...escuro...
Não sei o que é... Ou pra que serve...
Mas vejo um muro...
Que para... que separa...
O que? Pra que? Por que?
O que tem do outro lado?
Será que é tão ruim assim?
Talvez um tesouro... Não...
Quem sabe um segredo... Será?
Uma coisa eu sei,
Inspira medo... Muito medo...
São tantas histórias que o outro lado tem... Cirandas de invejas, correntes de ódios, fogueiras de
vaidades... Capas de orgulhos ... Ambição, ganâncias... Plantações de egoísmos...Deus.... Sei que não
criastes isso. Foi A miséria humana!
Como sair? Como sair meu Pai?
- Filho! Pra sair desta escuridão...
Tens que transpor o muro da desesperança, da falta de fé, do desamor,
Tem que saber perdoar a si e aos outros,
Querer se transformar...para renascer em uma vida melhor!
Você me chamou com humildade.... Então essa é a hora de transpor o seu muro de ilusões e sair do
seu lado escuro.
Ninguém pertence ao lado escuro, estar aí não é uma condição permanente, é um livre arbítrio. É só
querer.... Acreditar e sair.
Estamos sempre esperando... A luz é para todos... o caminho pode ser longo... Mas com certeza,
todos um dia chegaram!
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ENTRE
MITOS E
VERDADES
Por Clevane Pessoa
Preconceitos...Diferenças...
Arte, liberdade de expressão,
omissão,
Padre Nosso, OM, RA,
des/honra, lapidação,
clitoridecotmia,
ritos, atritos,
intolerância,
ânsia de Paz
circunscrita na guerra.
WARdentes corpos e símbolos
-sinais.
Entre ditos
entrelinhas
entre vistas
entre dentes
entregas e afastamentos.
Raças, arruaças, seitas/religiões
escuridões,
cores,
Linha de frente, front,
linha d’água, barragens, barreiras,
sangram águas , mágoas,
Entrelinhas, linhas de prumo,
linhas de descontrole,
fugas por terra,
linhas aéreas, alvos,
salvos e perdidos,
confundidos,
amoródio,
onde os limites das limitações
e as limitações dos limites?

Crianças que viveriam em direção ao futuro,
idosos que trazem do passado , vivências
experiências.
úteros que não gestarão,
espermatozoides que não procriarão,
homens e mulheres que não serão...

Na contabilidade somática,
quantos corpos pelo chão?
Na contabilidade psíquica,
quantos se entregarão?

O poeta partiu o pomo da paz
E sentiu gosto de sangue ao provar
a polpa...(*)
(*)Estes dois últimos versos, carregueios para cá, de um poememto que escrevi
nos Anos 60, qual gata levando a cria
na boca, a fugir do caos urbano, do caos
profano, do omem insano- o “H” perdeu
o sentido , o simbolismo, a importância
em tempo de guerra.E pensar que
HOMEM já quis dizer HUMANIDADE..
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NOVIAS
NIÑAS AL
OJO DEL
CRIMEN
Por Daniel de Cullá

(“Muere niña yemení de 8 años en
manos de su “esposo” de 40, durante su
noche de bodas” - Noticias al día y a la
hora.
En juego moro de ensartar una carnal sortija
Con una criminal y religiosa polla
En zona tribal del noroeste del Yemen
En la frontera con Arabia Saudita
La fiesta que hizo el asesino durante su noche de
bodas
Se hizo tortura y muerte
Como adorno de puro aparato genito urinario
Yace un cuerpecillo de terciopelo carmesí
Donde penetró más de diez veces por todo lado
Cruel, violenta y físicamente
En reiteradas y forzadas penetraciones
Este asesino particularmente horrible
Asesino abusador de una preciosa niña
De penetración y sodomía obligada
Como todos ellos que casan a las niñas
Obligándolas a la fuerza
Novias niñas al ojo del crimen violador
(Y luego dicen que hay Dios o Alá
¡Qué dios ni Alá, tan sólo polla¡)
Hay sangre de niña cerca de la sortija
Niña esposa hecha de ramas y flores
Y mucho esperma que se corre
A la mano derecha y a la izquierda
De las eyaculaciones terribles del moro
Que grita: “Me he corrido como un Burro”
Apareciendo, de repente, para aplaudirle
En su noche de bodas abusadora
Montados a la criminal brida, con estribos largos
Ted Bundy, asesino infame
Necrófilo que mantenía relaciones sexuales
Con los cadáveres en descomposición
Gilles de Rais, el de la triste figura

Capitán militar del ejército de Juana de Arco
Torturador violador, asesino de niñas y niños
Richard Trenton, caballero picaflor
El Vampiro de Sacramento, en California
Que bebía la sangre de sus víctimas
Comía su carne putrefacta
Haciendo sexo con los cadáveres
Jeffrey Dahmer, asesino necrófilo y caníbal
Sodomizador a la fuerza
Que desmembraba y trepanaba cadáveres
Con el deseo de crear zombies
Y, Albert Fish, caballero venturoso
Asesino abusador de niños
Que podía aparecer su gala
En cualquier corte
De hombre lobo de Wysteria
O vampiro de Brooklyn
Todos ellos celebrando el cartel de asesino infame
A este moro violador y abusador
A quien sirvieron de padrinos
Caciques del crimen
Vestidos de sus cadáveres
Cual mamporreros, sujetándole las dos bolas
Todos ellos corriéndose de gusto
Haciendo una gran algazara y mucho ruido
Que me hizo pensar y, casi, suplicar
Que se apareciera Mary Bell
Y que volviera hacer con el moro
Lo mismo que hizo con Brian, un pequeño de
tres años:
Escribirle al moro la letra “M” en el estómago
Cortarle el cabello
Y los genitales.
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TEMPO DE
RECONCILIAÇÃO
Por Leonilde Fontes
Eu te amo há tanto tempo
Mas, por muito tempo
eu me esqueci deste amor
Me sentindo ferida
Muitas vezes excluída
Por isso me ressenti
Me afastei e me puni.
Vivi ausente de mim
Não agi, reagi
Não pensei, nem senti.
Puni a mim
Punindo o tempo
Ou seja, a vida
Numa insanidade sem fim.
Hoje, me vejo em lágrimas
Choro
Pedindo ao tempo, perdão
Pela loucura e o desatino
Rogando reconciliação...
Já não quero deixar de viver
No fluxo amoroso do tempo,
Que, sabiamente, em silêncio,
Vem a tudo resolver...
Segue em paz o seu caminho
Nos esperando sem pretensão
Não nos julga, nem condena
Apenas é generosa Graça em ação!
www.varaldobrasil.com
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MARCAS DA
ALMA
Por Katilene Alves de Brito
São muitas as dores femininas
Não somente as dores de ordem natural
Mas também as dores psíquicas
Causadas pelo sistema etc. coisa e tal.
Dores e marcas da violência
Violência que não se resume
Em socos e mutilações
Mas se estende na verbalização humilhante
Marcas deixadas por seus pais
Filhos, irmãos e companheiros
Vidas interrompidas
Vidas perdidas
Violência doméstica repudiada
Combatida pela lei brasileira
Lei Maria da Penha
A Mulher denuncia seus algozes
Violência moral, física, sexual
Fruto de outra terrível violência
Preconceito, discriminação
Sua raiz, sua essência
Preconceito de uma cultura machista
patriarcalismo social e religioso
patrimônio das mentes doentias
gerando profundas marcas na alma.
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DRAMA

Por Eber S. Chaves
O quão penoso foi quando as naus cortaram a aflição do mar sem fim, quebrando noites, ondas azuis
e marés infortunas. Eu atravessei a aflição do revolto mar azul escuro de infortúnios, e no meio do
caminho avistei uma ilha perdida em meio às trevas abissais. Um instante, um brilho – e a lua no céu
me trouxe alívio. Alívio incinerado ao alvorecer: voavam cinzas soltas ao vento para um lugar além
da imensidão aonde os olhos alcançam. Alívio que busquei na sombra acolhedora de um coqueiral
imaculado, vã busca, já estava deslumbrado pelo desejo de olhar o sol a olho nu – e isso cegou-me.
O quão penoso foi quando nômades romperam a solidão do deserto sem fim, saltando dias de areias
e sóis cor de ouro e cor de fogo. E eu atravessei a solidão do insensível deserto de indolências, e no
meio do caminho avistei um rio. Sol do meio-dia, oásis no inferno. Um mergulho, um alívio – desafogo. Desafogo afogado em águas rasas: corria inerte a correnteza para um lugar além da imensidão
aonde os olhos alcançam. Desafogo que busquei na transparência de cristalino lago, vã busca, já estava descalço, molhando os pés em vívidas águas; caminhando sobre o musgo de pedras afiadas – e
isso dilacerou-me.
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A INGRATIDÃO
DA ESPOSTOA
Por Humberto Pinho da
Silva
Quando era menininho, ia, na companhia de
minha mãe, para aldeia perdida entre serranias.
Ficava em quebrada de serra, que a protegia de
ventos frios, e desabridos temporais, que fustigavam desapiedadamente as povoações vizinhas.
Quase todos os verãos abalávamos para Trás-os-Montes, em velhíssimo comboio de amplos
bancos de madeira envernizada, que serpenteava as mansas águas do rio Douro.

pois cobriu-se de gotinhas de orvalho, na manhã
da partida.
Quando, no aconchego do meu pequenino quarto, entre alvos lençóis, ouvia a chuva e o vento
vergastarem as vidraças, da minha janela; e via,
pelas frinchas das portadas de madeira, o clarão azul de raios, que rasgavam a noite negra,
rezava, muito baixinho, para que o bom Deus o
guardasse, com Sua Mão ou Seus anjos, das intempéries impiedosas.

Para me cativar, meu tio, fez-lhe
uma estufa, com sólido telhadinho
de colmo, que o defendia de agrestes
invernadas.
No ano seguinte, parti ansioso. Não via hora de
chegar: para o abraçar e quiçá, beijá-lo.

Nessa recuada época, as águas do rio eram cristalinas e plácidas, e caminhavam tranquilas para
a foz. Numa quietude quase absoluta: sem pressa, sem correrias, sem atropelos…

Para meu espanto, tinha crescido. Estava quase do meu tamanho! … Era, não digo, um cacto
adulto, mas adolescente… Aproximei-me para o
abraçar, e logo recuei, com as mãos crivadas de
pequeninos e agressivos espinhos.

Numa dessas viagens comboianas
(como gostava de cactos, e ainda
gosto,) levei envasado, um, que
comprara na florista da minha rua;
e criara-o com esmero e amor, no
peitoril da janela de meu quarto.

Ralhei asperamente com ele. Eu, que o cuidara
com tanta dedicação; que o amei tanto, fui recebido como estranho, como se fosse malfeitor! …
Olhei-o de frente – e, enquanto retirava, um a
um, os espetos que se enterraram na epiderme,
pensava com pesar.:

Meu pai aconselhou-me a levá-lo. Segundo ele, a
planta estiolaria e talvez morresse, no pequeníssimo vaso de barro vermelho, onde nascera.
De tanto o ver e cuidar, afeiçoei-me. Falava com
ele; acariciava-o com os meus deditos; penteava-o com doçura a branca penugem sedosa; e convenci-me, que ele, de tanto me ver, de tanto o ter
abraçado, também nutria por mim, sentimentos
de grande ternura.

Quando era menina, a minha espostoa, recebia
os meus carinhos, com alegria; e retribuía-os,
acariciando-me, com os sedosos pelos, a minha
mão acalentadora.

Replantei-o com carinho, em terra fofa e bem
adubada. Todos os dias, logo que o Sol se levantava, visitava-o, dando-lhe os bons-dias; e, pelo
anoitecer, quando a tarde calmosa, adormecia,
ia vê-lo. Passava, então, largos minutos a cuidá-lo: libertando-o de indesejáveis bichinhos.

Lembrei-me de narrar a história da espostoa,
porque, amiga minha, minhota de coração, e
alentejana por casamento, em hora de amargura, contou-me: que casara ainda menina com
industrial. E tão menina era, que não poucas vezes, o marido, surpreendeu-a a dançar o Vira, no
quarto…Então, corava de vergonha…

Foi em lágrimas que me despedi. Creio que o
beijei; e convenci-me que ele, também chorou:

Crescera, tornara-se adulta, e considerou que
não mais precisava de mim, e recebeu-me com
indiferença; com a superioridade de quem tem
esteiros sólidos, e não precisa mais de ajuda…

Gostava muito de crianças, mas nunca foi abençoada. Dedicou-se de alma e coração ao filho do
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caseiro da quinta, onde morava. Queria-lhe tanto, que se alegrava com suas alegrias e chorava
quando ele chorava, pelo amor que lhe tinha.
Resolveu, então, deixar-lhe a casa, onde vivia,
por muito lhe querer.

O menino cresceu. Esqueceu os
mimos que receberas; e, indiferente
à velhinha entorpecida, que
muito lhe queria, abandonou-a na
companhia de rude criada, que mal
falava o português! …
Minha amiga chorou muito, em segredo. Porque
sentimentos e afectos sofrem-se em silêncio,
para que o mundo não se ria de quem ainda os
tem.
O mesmo acontecera comigo: a espostoa criou
espinhos para se defender de inimigos; mas não
soube recolhê-los, quando eu, cheio de ternura,
e olhos radiantes de amor, a abracei.
Tinha crescido…já não precisava dos meus carinhos…

VARAL NO FACEBOOK
O Varal do Brasil no Facebook é bem presente!
Temos nossa página oficial e convidamos você a
curtir e acompanhar as divulgações culturais!
https://www.facebook.com/varaldobrasil
A página da criadora do Varal:
https://www.facebook.com/jacquelineaisenman/

A página do artista Richard Calil Bulos:
https://www.facebook.com/RICHARDCALILBULOS

E o seguinte Grupo:
O Grupo Literário Varal do Brasil
https://www.facebook.com/groups/varaldobrasil/

Para você que gosta de ler e escrever, nós temos
esse Grupo de amigos no Facebook!
Lá nós compartilhamos nossos textos, conversamos sobre literatura, fazemos oficinas literárias
criativas que nos unem e nos ensinam através do
exercício de estilos e gêneros diversos.
Já saiu até um livro de nossas oficinas:
VARAL DO BRASIL, VOANDO EM BANDO!
Que tal participar conosco?

O seu gesto terá consequências!
Você receberá amor
incondicional todos os instantes em
que ele viver ao seu lado!
www.varaldobrasil.com
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TRÊS
DESTINOS
Por Inês Carmelita Lohn
Três jovens que vieram da mesma cidade resolveram dividir o aluguel de um apartamento
perto de uma universidade. Jarbas, Danilo e
Ricardo estavam dispostos estudar para passar
no vestibular. Fim do ano chegou e as provas do
vestibular foram feitas. Danilo passou para medicina e os outros dois infelizmente não passaram nas provas.
Ricardo resolveu entrar para a vida militar e foi
morar em um alojamento no quartel e Jarbas
voltou para sua cidade onde morava com a família.

Enquanto um estudava medicina e
o outro treinava sua disciplina na
vida militar, o terceiro se desiludiu
com a vida e se juntou a uma turma
de vida duvidosa.

sangue e teria de fazer uma cirurgia de emergência para retirar a bala.
O médico de plantão foi chamado às presas e
logo que entrou na sala de cirurgia reconheceu
o amigo policial, que estava perto da porta. Ele
ficou na dúvida e perguntou: – Quem está machucado é seu parente?
– Não, – respondeu o policial. – É o nosso amigo
Jarbas.

Naquele momento os dois se
abraçaram e choraram juntos em
ver o amigo naquele estado, entre a
vida e a morte.
O doutor Danilo tratou de fazer a cirurgia às presas, mas não houve tempo, o amigo havia perdido muito sangue a bala estava em um lugar
difícil de ser retirada. O médico e o policial assistiram a morte do amigo dependente químico
e nada puderam fazer. Danilo perguntou:
– Quando foi que você retornou morar aqui?
– A minha volta foi ontem. E você?
– Coincidentemente também voltei ontem.

Anos se passaram e eles nunca mais tiveram
contato. O destino os deu caminhos diferentes.
Danilo se formou em medicina e foi trabalhar
em um hospital, Ricardo trabalhava na corporação da polícia militar do estado e Jarbas era um
dependente químico que vivia pelas ruas e dias
na cadeia.

O conto faz parte do Livro
Celeiro de contos - 2016

E assim os três jovens se perderam de vista, cada
um seguiu seu destino. O médico foi se especializar fora do país; o policial fez concurso e foi subindo de cargo na vida militar, e o dependente
químico foi se afundando na marginalidade e
cada dia mais se envolvia com crimes. Alguns
anos depois, Jarbas o jovem que tinha escolhido o caminho da marginalidade entrou em uma
casa para roubar.
O dono da casa tinha uma arma e atirou e ele
ficou caído no chão da sacada. A polícia foi chamada. Quem chegou para atender o acontecimento foi o policial Ricardo, que o pegou e levou
às presas para o hospital, pois ele perdia muito
www.varaldobrasil.com
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SOU IMPURO E
IMORAL
Por Welington Mariano

Imundo e fraco
Sou impuro e imoral
Sedento e imperfeito
Sou impuro e imoral
Quente e vibrante
Sou impuro e imoral
Sou tudo que não compreendo
Sou tudo que não entendo
Sou o pecado mais carnal
A ira, a gula
A avareza e a vaidade
Sou impuro e imoral
A lúxuria, a preguiça
E a inveja
Sou impuro e imoral
Sou todos os pecados reunidos da humanidade.
Sou impuro e imoral
Sou um ser inconstante querendo ser constante
Sou um ser racional querendo ser irracional
Sou tudo de errado da humanidade
Sou impuro e imoral
Sou o erro em pessoa,
Sou as coisas mais trágicas que acontece no mundo
Sou a própria morte
Sou o próprio desejo
Sou mais que o pecado
Sou impuro e imoral...
www.varaldobrasil.com
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POMBA
PRETA DA
PAZ

Por Valdeck Almeida de
Jesus
Chega de luz no fim do túnel;
É tempo de enegrecer, escurecer,
todos os túneis, ruas, praças;
tudo virar noite, trevas, sombras...
É tempo de ocupar esquinas, labirintos da Terra,
as profundezas abissais,
empretecer cada canto, cada recanto;
É hora de ocupar o que é de direito,
repartir a renda nacional,
estar em todos os continentes,
rios, riachos e afluentes...
É tempo de reciclar,
passar tudo pelo Buraco Negro,
filtrar o mundo e o universo,
fazer outra prosa e outro verso...
A coisa tem que ficar preta
e quanto mais preta, melhor;
se empretecer, vai melhorar...
Mentes e consciências
o Câmbio Negro vai cambiar
e a cor negra vai imperar...
Será um novo mundo,
com Magia Negra
e todos terão orgulho
de ser mais uma Ovelha Negra
participar do Mercado Negro
e entrar na Lista Negra
pois tudo vai enegrecer...
É hora de substituir a Pomba Branca
pela verdadeira Pomba Preta da Paz...
www.varaldobrasil.com
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BARBARISMO
CATARINENSE
Por Urda Alice Klueger
Os antigos romanos chamavam de “bárbaros” a
todo o mundo que não era romano. Os bárbaros
daquele tempo eram povos, normalmente loiros,
que estavam a invadir a Europa ali por volta do
começo da Era Cristã, e que acabaram dando
origem a povos como o alemão, o inglês, o holandês, etc. (Tem alemão do Brasil que fica doido,
quando descobre que descende de bárbaros.)
			
Bem, o caso é que, com o passar dos últimos
dois milênios, a expressão “bárbaro” mudou de
conotação diversas vezes – ali pelo século XIX, a
que se considerava o supra sumo da civilização,
a Europa, passou a considerar “bárbaros” tudo
que não era europeu, isto é, as gente da América, da África, da Ásia, o que nos inclui. Criou-se
até uma expressão: barbárie, em contraposição
à civilização.
			
Eu acho um horror tal conceito: o Homo sapiens
sapiens, isto é, nós, somos iguais em qualquer
lugar, temos o mesmo número de neurônios e a
mesma capacidade de abstrair seja lá o que for,
não importa em que lugar nascemos. O nome
técnico para o que a Europa vem achando faz
uns dois séculos é “eurocentrismo” – o que é europeu é melhor, e eu sou absolutamente contra
tal conceito ultrapassado, embora haja uma porção de gente que ainda concorde com ele.
			
Daí, vivo aqui em Santa Catarina, entre muitos
milhões de Homo sapiens sapiens que desmistificam, com certeza, os conceitos de que o que é
europeu é melhor – mas de vez em quando dou
com a cara na parede, acabo esbarrando com a
barbárie em grau avançadíssimo, vejo ressuscitado o velho conceito que abomino, e descubro
à minha volta tal grau de barbarismo que penso
que a Humanidade só teve, poucas vezes, tais requintes de crueldade.
			
Eu acho que os meus leitores já entenderam que
estou falando da Farra do Boi. Não preciso entrar em detalhes – os jornais estão cheios deles.
Sei é que lá se vão 17 anos desde que comecei a

lutar contra essa coisa depravante que coloca o
Estado de Santa Catarina na lista do que de pior
acontece no mundo em matéria de crueldade. A
luta que abracei deu resultados? Deu, sim. Muitas outras pessoas abraçaram-na comigo, e desde 1998 temos até uma resolução do Supremo
Tribunal Federal proibindo a Farra do Boi “sob
qualquer forma”. Faz poucos dias que esteve na
televisão o Coronel Roque Herdt, Subcomandante Geral e Chefe do Estado Maior da Polícia
Militar de Santa Catarina, dizendo exatamente o
que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal:
que a malfadada “Farra” está proibida sob qualquer forma em todo o território catarinense. E
o que acontece? Ela está ocorrendo dezenas de
vezes aí pelas beiras das praias nestas semanas
de quaresma – a Lei existe para que? Já não se
cumpre o que o maior tribunal do nosso país decide?
			

Já sei que vai ter aquela gente que
vai dizer: é tradição. Tradição uma
ova; é crueldade mesmo.
Se tradição fosse algo imutável, ainda estaríamos importando africanos para serem escravos
no Brasil; ainda estaríamos jogando cristãos
para alimentarem leões, como ocorria no antigo
Império Romano.
			
Alguém me contou, por estes dias, de uma Farra onde arrancaram até o chifre do boi. Sei que
estas coisas são verdadeiras, e não consigo ver
diferença entre catarinenses que tem orgasmos
porque conseguiram arrancar chifres de bois vivos e soldados estadunidenses que metralham
Vans cheias de mulheres e crianças no outro
horror que está sendo a guerra do Iraque. E eu
sei que arrancar chifres é apenas uma das muitíssimas crueldades que catarinenses possuídos
por uma barbárie inominável fazem com pacíficos bois (e vacas, às vezes grávidas – sei de um
caso de uma vaca que abortou no meio de uma
farra, com o povo da comunidade de Armação de
Itapocoroy batendo e torturando-a sem parar).
			
Tais coisas podem ser consignadas como tradição? Nestas ocasiões, fico com vergonha de ser
catarinense.
Blumenau, 03 de Abril de 2003-04-03
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SENTINDO
NA PELE
Por Rosa Izabel Spagnuolo
O assédio moral não traz benefícios a ninguém,
ao contrário, contribui para enegrecer o ser humano, independente de idade, classe social e
outros fatores quer seja em casa, na rua, escola,
trabalho etc.
Referindo ao campo profissional esse assédio
impede que o indivíduo desempenhe suas obrigações com segurança, saúde e otimismo, acarretando prejuízos físicos, morais e psicológicos.
Quando agredido de alguma forma, o funcionário tem sua autoestima deteriorada, passando a
apresentar - se deprimido, desestimulado e com
menor rendimento, desencadeando possíveis
acidentes e até afastamento do trabalho.

trói a dignidade do funcionário ou sua integridade psicológica ou física.
Mesmo sendo crescentes as indenizações pagas
aos empregados por assédio moral, muitos ainda temem sofrer penalidades administrativas e
não denunciam, ficam inibidos.

É importante que todo trabalhador
tenha consciência de seus deveres e
direitos no Trabalho.
Portanto, é imprescindível que tanto empregados como empregadores convivam em um ambiente pacífico e construam um espaço onde a
ética, o respeito e a tolerância sejam elementos
primordiais no dia a dia, valorizando o ser humano como um ser único dotado de fraquezas e
virtudes.

Portanto, ninguém é beneficiado
quando tal fato ocorre, pois
acarreta prejuízos ao trabalhador,
empresa e ao poder público.
O setor de recursos humanos de uma empresa,
empregador, gerente ou pessoa responsável por
seus trabalhadores, de acordo com a legislação
vigente, tem a obrigação de garantir um ambiente de trabalho seguro e a integridade de seus
funcionários. Nada pode ser tão destrutivo e
prejudicial ao indivíduo quando algo ou alguém
denigre sua pessoa, sua capacidade e o seu direito como ser humano.
É comum presenciar o bullyng, um tipo de violência praticada através de atos e ou palavras
maliciosas e humilhantes. Muitas pessoas sofrem devido às escolhas e desempenho pessoal
e profissional.
Há também o mobbing que é outro tipo de agressão praticada a um indivíduo, por determinado
grupo por meio de palavras, críticas, isolamento
no local de trabalho. Ocorre um afastamento do
convívio profissional ou social, cerceado às vezes
de rumores negativos, ridicularizando e desvalorizando a pessoa. É uma conduta hostil que deswww.varaldobrasil.com
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SENSIBILIDADE OCULTA
Por Tetê Crispim
Há verdades dissimuladas em nós,
Um turbilhão de sentimentos
Ideias, linguagem do coração
Sensibilidades ocultas, lancinantes
Quando reveladas na autenticidade
Ora em poesia, pura magia,
Ora na bondade infinita, pura ousadia.
O sobrenatural não é admitido,
Contrassenso humano.
Quando na verdade sentir é importante,
Muito mais que falar.
É enxergar sem nunca ter visto.
Há momentos propícios, singelos...
O sorriso de uma criança,
O dedicar a um idoso
O amparar de um acamado
O pôr do sol
O brilho das estrelas
Mas sentimos, estremecemos e nos fascinamos.
No entanto, ignoramos tudo isso a nossa volta.
Sobressai o medo,
A alienação
E nos anulamos, refreamos os ajustes da alma.
Então, houve o tempo...
E ele se foi...
De certo modo mascaramos o encanto,
Retemos as lágrimas.
Fechamos os olhos
Enquanto gostas de ternuras derramam emoções
Perdem-se ao vento e fogem do nosso alcance
Mas existem, pois, são Promessas Divina.
Contudo, nossa pequenez nos impede desistir da comodidade
Apagamos o mistério das virtudes e cometemos o crime da ignorância:
A beleza de uma rosa já não seduz olhares,
A essência do homem torna-se inglória,
Que é oposto ao espírito que se eleva.
Determinamos a pluralidade da morte.
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conceituado programa de reportagens das sextas-feiras, apresentou dois programas sobre
pesca, dando grande ênfase à chamada “pesca
esportiva”.

Para quem não viu os programas,
explico: pesca esportiva é uma
nova forma de requintada
crueldade, onde pescadores de
primeiro mundo, munidos dos mais
sofisticados anzóis e equipamentos,
gastam fortunas para irem a
lugares maravilhosos e pescarem
peixes raros.

REQUINTES
DE
VIOLÊNCIA
Por Urda Alice Klueger

Que me desculpem os apreciadores do boxe, mas
sempre achei tal esporte uma das coisas mais
bestas do mundo (estive pensando uma porção
antes de escrever a palavra besta – acabei usando-a, não tem outra que defina melhor a minha
opinião). Pensar que dois seres humanos dotados de inteligência, sem terem nada de pessoal
um contra o outro, se juntem para se bater reciprocamente na cara, na cabeça, até um nocautear o outro, é verdadeiramente deprimente. Nunca consegui entender como é que tantas pessoas
sintam prazer em ver esse esporte bobo e primitivo, hoje transmitido via satélite para grandes
multidões por todo o mundo. Sempre imaginei
ser o boxe o mais bobo dos esportes, até que vi
que tem pior.
Nas últimas duas semanas, o “Globo Repórter”,

As coisas estariam dentro das leis da natureza
se eles fossem pescar um bom peixe e depois o
comessem. Os pescadores apresentados, porém, estão muito bem alimentados, e não pescam para comer: eles ficam horas e hora dentro
de rios, com anzóis esmerilhados a laser, pelo
simples prazer de fisgarem grandes peixes e lutar com eles. É claro que eles sempre vencem os
pobres peixes, e os penduram no anzol, e tiram
fotografias com eles vivos, sufocados pela nossa atmosfera – e depois os soltam de novo nos
rios, com as bocas destroçadas, porque ficou feio
matar, depois que o mundo se conscientizou de
uma coisa chamada ecologia.
Minha irmã Margaret, outro dia, estava tomando um caldo de peixe, e feriu a boca com uma espinha. Foi coisa pouca, uma espinha na gengiva,
mas aquilo doeu um monte por uma semana inteira. Fico imaginando, então, o que sentem tais
peixes fisgados profundamente na boca, atravessados por um anzol afiado por raio laser, armadilha dolorida contra a qual lutam desesperadamente para libertar-se, o que, com certeza, os
dilacera mais e mais – simplesmente porque um
ser humano com requintes de crueldade “gosta”
de lutar com peixe.

Tá, o tal humano só gosta de lutar,
não vai matar o pobre bichinho, o
peixe vai voltar vivo para a água –
mas em que estado?
Aquele destroçamento da boca, decerto vai doer
por muito tempo, vai impedir o peixe de se alimentar (caso não morra de infecção) e, se ele es-
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capar com vida e saúde depois de todo esse trauma, como é que ele vai ter coragem de comer de
novo?
Presumo que nem o melhor dos psicólogos tiraria de tais peixes o medo de comer novamente:
até então, eles tinham se alimentado com gulodice dos brilhantes insetos e outros bichos que
havia pela água e redondezas – a partir de então,
como não se lembrar que um daqueles brilhantes insetos pode esconder um anzol destroçador?

Peixe deve ter memória (senão,
como voltaria sempre ao lugar
onde nasceu para desovar?) e
deve sentir dor – os pescadores
da “pesca esportiva”, cruelmente
requintados, não pensam em nada
disto.
Eles querem satisfazer seus instintos mais primitivos, instintos inferiores aos dos homens das
cavernas, que ao menos matavam para comer, e
os peixes que se explodam. E a mídia os elogia,
diz que são pescadores “ecológicos”, já que não
matam.
Pescadores ecológicos uma ova. Pescadores produto da violência e da crueldade, é o que eles
são. Queria ver um deles, ao ir comer o seu bife
caro, ter a boca transpassada por um anzolzão, e
sair sendo arrastado por ele, a lutar para se desvencilhar, a mandíbula perfurada por um metal
dilacerante.

Havia que se fazer uma vezinha
só esta experiência com cada
“pescador esportivo”, para ele
sentir na pele o que faz com
centenas de peixes. Talvez aí ele
deixasse de se achar “ecológico”.
Depois do visto, estou achando o boxe um luxo.
É um tolo esporte onde as pessoas se batem na
cara, mas, pelo menos, são seres humanos dotados de inteligência, que escolheram fazer aquilo
de livre vontade. E, no boxe, os contendores se
equivalem – não são como pobres peixes inexperientes que servem à satisfação das baixas
paixões de humanos de mentes distorcidas pela
crueldade.
www.varaldobrasil.com
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UIVAM
LOBOS
NO LIVRO
DA NÃO
FANTASIA
Por Ivane Perotti

- na solidão do canis latrans, o instinto chama
para agrupar-se a favor do vento -

“ Há figuras difusas rodeando o
panteão dos mitos sul-americanos e,
dada a familiaridade com a ‘carocha’ da
modernidade perniciosa, não se vê mais
crianças assustadas com a pueril mula
sem cabeça. Vê-se, sim, adultos, bem
crescidos e acuados, tremendo diante
das alegorias que transpassaram o
poder figurativo da linguagem - esse rio
de possibilidades associativas Existem
monstros? Sim, existem, e a maior parte
deles aprendeu a voar.”
Ivane Perotti
Na virtualidade das amizades que a web propõe, trocar ideias está próximo ao trivial ato da
muda de roupas. Não com a mesma necessidade
ou intenção, claro; pode-se aventar que trocar
ideias é muito mais salutar e prazeroso do que
o dissonante e regular desnudamento ou troca
de vestuário, incluindo aí os ponderáveis exercícios de sujeitamento social, formação discursiva, desvelamento cidadão, formação de opinião,
economia, ecologia, naturismo, estética entre
outros paradoxos produtivos. Contudo, discutir
saúde e hábitos externos à pelagem que nos recobre - penugem? - é um gancho em gládio, bem
longe das bigas, dos tritões e falastrões que talvez aplaudissem o tema: “ roupas, para que vos
quero, quando o mundo assoma pelado às voltas
de expor o que ia - vai?, continua? - por baixo

dos panos?.” Panos são páginas que grudamos
ao corpo frio, na esperança de que um livro se
faça sozinho. Panos em teclas, panos em papel,
panos em imagens, são panos com letras de forma em fôrma plástica: estética das prioridades
máximas! Pensar faz-se lida - labuta -, na lida verbo - de vidas e gentes.
Ah! Jogar palavras à mesa - com ou sem toalhas
- é outro exercício que a internet facilita. E não
impede que uma palavra Nahuati aporte aqui
cheia de pelos e asas. Explico: pelos, sim, asas,
talvez. As últimas fazem parte do coroamento figurativo que a verve compartilhada me impõe.
Penso nos canis latrans, coiotes americanos, típicos da América do Norte e América Central em
sua vivência quase que imperiosamente solitária. Quase que... Mamíferos inteligentes!

A imagem da solitude impregnaos de digno comedimento - ou
não!, solidão com consciência é
ganho de causa ( causas) na fauna
terrestre, independente dos pelos
e das patas - números, hoje, fazem
parte de equações sem grau - e que
me desmintam os professores de
Direito Civil.
Mas, há divergências, sempre há divergências! E
devo a elas, às divergências, a metáfora das asas:
coiotes com asas aportam em qualquer lugar.
Até na consciência dos que formam matilhas
para facilitar o controle do habitat - não natural - e do extrativismo criminoso sobre recursos
alheios. O canis latrans, apesar do nome e suas
alusões semânticas, é um carnívoro que facilmente se adapta a lugares e situações e até inclui
em sua dieta: frutas, insetos, peixes... ou seja,
ele se vira! Infelizmente, a prova desse dado é
científica: acostumado a caçar para sobreviver, o
coiote, em contato mais próximo com o homem,
nutre-se normalmente de ratos encontrados nos
lixos.
Está aí a sua prestação de serviço de cunho social, enquanto a formação de matilhas faz parte
de suas tendências oportunistas e, cá entre nós,
aí vão asas e coroinhas - diminutivo de coroas não!, nada a ver com a idade ou com os serviços
prestados aos padres -, auréolas mesmo, pequenas guirlandas que poderiam torná-los simpáti-
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REVISTA VARAL DO
BRASIL
Tendo iniciado suas atividades em 2009, a revista Varal do Brasil tem como primeiro objetivo a
divulgação da Língua Portuguesa, mas já abriu
seus horizontes para a Língua Espanhola, realizando uma união literária sem frescuras!
Ao longo das mais de cinquenta edições já publicadas, tivemos centenas e centenas de pessoas
que já estiveram em nossas páginas, enriquecendo cada edição com talento e estilo únicos.

cos às causas matilhescas. Contudo, indivíduos
solitários não têm território, nem QG, nem base
aliada, nem... ah! essas coisas todas que fazem
parte da lei urbana na selva politicamente humana. E onde se colam as páginas de pano? Nos
livros não lidos, deitados ao pó do esquecimento, no gélido mar do desinteresse.

Bom, este era só um pretexto,
mais um, para trocar ideias!
para deixar a pelagem, penugem,
descobrir-se diante do pensar
e brincar com a linguagem:
figuras figuram a realidade
premeditadamente humana: outro
jeito de abrir páginas no campo das
possibilidades virtuais.
Entre os canis latrans, há um canis latrans cagottis... e, qualquer alusão sonora, morfológica
e/ou semântica é culpa do lobo, coiote ou coisa
que se valha, já que ao homem basta-lhe a própria matilha esfomeada - pelo alheio do alheio!
Uivam coiotes nas colinas livres de um livro
aberto: solidão é parceria cúmplice na leitura da
vida.

Temos participantes que nos acompanham desde os primeiros números; temos os participantes
que enviam textos de vez em quando... (exatamente como a vida, que é cíclica e permeia nossa
existência com altos e baixos!). Temos os novos
participantes, que vão chegando a cada dia. E a
riqueza do Varal do Brasil é reunir estas pessoas
que nos chegam de todos os cantos do mundo,
numa publicação realizada com carinho.
Você também pode participar, você também
pode enviar o seu texto! Não se preocupe se você
nunca publicou antes, experiência não é requisito para fazer parte do Varal.
Nosso objetivo maior sempre foi e será dar voz a
todos os que escrevem.
*Comunicamos que não realizamos versão
impressa da revista Varal do Brasil. Todas
as edições são distribuídas em formato PDF
(digital). Este formato pode ser lido com o
programa Adobe Acrobat Reader (Você pode
baixá-lo gratuitamente na internet).
Escreva, participe! Peça o seu varal pelo e-mail
varaldobrasil@gmail.com
Para escrever conosco você não precisa ser associado a nenhuma organização ou associação.
Toda participação é gratuita.
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UMA
NOITE

Por Tania Diniz
A noite não era o canto
não era o drink ou o bar,
a noite era
o susto, o espanto
depois da espera.
Teus olhos fundos
no meu olhar
teu corpo firme
o suspiro ofegante
tua boca errante
a embriaguez da pele
e de ásperos pelos.
Da lua, nem o clarão.
Nos amávamos no chão.
E a noite era
a profunda ternura
em braille decifrar
de corpo e coração,
nervuras da emoção.
E a noite era
dentes de fera...
www.varaldobrasil.com
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MUDANÇAS
Por Rejane Machado

Os gritos lhe chamaram á atenção. Eram sons
alegres, entusiasmados. Um menino estimulava
seu cavalo a correr, galopando velozmente, as
crinas ao vento, o pequeno chicote somente levantado, simulando uma estalada que não acontecia. E, bom cavaleiro ele corria, saltava poças
d´água que a chuva de há pouco deixara. E sempre gritando, queria que o mundo todo soubesse
que ele possuía um animal que o obedecia, que
executava suas ordens, sempre muito animado,
a correr pelo caminho marginado de eucaliptos
solenes, subindo até à pequena elevação onde a
estrada asfaltada começava. Dali não passava,
havia algum trânsito, pouco, é verdade, mas o
animal poderia se assustar e já não obedecer às
ordens do seu pequeno dono.
Deixou a janela, voltou aos seus afazeres. A pequena ceia que iria preparar estava no jeito de
começar. A árvore teria também que ficar pronta hoje. Tudo adiantado, em poucas horas, duas
ou três. Podia acontecer que eles aparecessem,
mas isto era completamente impossível. Denise
viera à tarde, trouxera-lhe um vidro de água de
colônia importada, com nome complicado que
não soubera ler. Não importava, não iria mesmo
abrir o vidro- para quê? - uns sabonetes de que
gostava muito, estes usaria, sim. Quando sentia
nas mãos a espuma perfumada era como se sua
filha lhe fizesse massagens- mas aqueles mimos
se juntariam a outros que eram dádivas que considerava muito importantes, afinal, alguém pensara nela e escolhera com cuidado coisas de que
ela gostava.

Mas usar, não. Por ter-se habituado
aos rituais antigos, aprontara-se,
usando uma roupa de sair, eles
ficariam felizes de vê-la arrumada
como se fosse para uma festa.
Que não haveria. Sua pequena família, espalhada pelo mundo se reduzira tanto que não havia
mais porquê se preocupar em tirar do armário a
bela e antiga toalha bordada de linho e a louça
estrangeira do seu casamento que fora cuidada
sempre por suas mãos operosas.

Fazia tanto tempo. Antigamente, todos pequeninos, vivia-se a espera e preparativos de uma
festa bonita, expectativa mais importante que a
própria festa. Os dois a ajudavam a montar a árvore e enfeitar seus galhos com lâmpadas coloridas, preparar a ceia especial e embrulhar coisas
escolhidas como presentes. Poucas visitas, mas
fiéis. Com o tempo, os estudos deles e aquela
grande mudança na vida,- tudo foi perdendo,
aos poucos, a importância.

Primeiro a viagem do mais velho,
ganhador de um concurso em que
revelara uma inteligência fora do
comum, ombreando, apesar da
pouca idade, com os matemáticos
mais inteligentes de todas as partes
do mundo a quem ofereciam uma
bolsa numa universidade notória no
exterior.
Foi a primeira surpresa da sua vida, notar com
que empenho ele se entregava aos novos caminhos que lhe abria o destino. Normal seria que
um menino ainda tão jovem não se apartasse da
mãe com tal desprendimento, de olho num futuro certamente promissor, mas - e o sentimento
filial, onde pairava? Já não possuía um pai amigo que o levasse a um patamar mais elevado que
o comum da família simples, toda sua segurança
estava naquela mãe de pouca instrução, sem origens nobres, que dependeria dele, somente, para
viver: e ele a abandonava com tal facilidade, soltando-se num mundo desconhecido, estranho,
hostil, distante?
O irmão alertou-a: ela dera sua permissão sem
atentar para os índices que sinalizavam perigo?
Não enxergava naquilo um tremendo egoísmo?
O rapaz, ainda tão jovem, não demonstrava o
apego que seria natural, e só vivia para aquela novidade que mudaria sua vida tão decisivamente?
Argumentou procurando ficar isenta. Pesou bem
os prós e contras da questão. Não permitisse e
ganharia um inimigo para sempre. Permitindo,
deixaria tudo a cargo do destino. Nada de pessimismos. Não poderia pensar somente em si, na
falta que lhe faria um filho homem em termos de
proteção. Se o menino era dotado de inteligência
prodigiosa, que direito lhe cabia de cortar suas
pretensões? De tirar-lhe as oportunidades? Só
por ser sua mãe?
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Depois de crescidos, teriam mesmo que assumir
suas vidas. Morar do outro lado do mundo, criar
hábitos diversos, tradições outras. Tudo isto era
previsível e normal, mas devido à rapidez e surpresa do que não se esperava- foi um tanto penoso! Será que não havia um pouco de sofrimento
na separação? E as primeiras cartas, de início
exuberantes, mostrando ainda alguma saudade,
foram se transformando aos poucos.

De eventuais cartões – (bonitos,
e de certo preço) -passaram a
meros bilhetes com o mínimo de
informações, com as mesmas frases
impessoais, sem detalhes que o faria
aproximar-se daquele passado tão
integrado aos hábitos familiares.
Escassos, em seguida, com desculpas de graves
compromissos, grande ocupação-até certo ponto
compreendida, o futuro era uma oportunidade
que não se poderia deixar passar. Até cessar de
todo, e se tornar superficial a comunicação, afinal datas como Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversários, são convenções apenas, sem grandes significados, o verdadeiro sentido daquelas datas
não poderia, certamente, estar de todo perdido,
o importante não era o lado comercial, - ele dizia. Bobagens, tolice haver um dia especial para
se lembrar das pessoas, desejar-lhes felicidades,
isto estava implícito na memória de cada um,
ninguém se desliga facilmente de suas origens,
então não havia necessidade de um ritual estabelecido para esta ou aquela celebração. Por que
ter que haver um dia específico para se desejar
felicidades, saúde, essas coisas? Ela não se preocupasse, não seria esquecida. Se não vinha vê-la era por impossibilidade absoluta, afinal, uma
distância considerável os separava!
Sim, nisto ele não errava, ninguém poderia condená-lo por ter deixado uma data passar, fosse
aniversário ou celebração de um costume perdido no tempo e na memória. E quase cessaram
de todo as comunicações, ficava-se sabendo dos
seus sucessos mundanos pela imprensa, uma
notícia eventual –onde estaria morando? Qual
seria a sua direção? Em que país? Em que terra?
Teria ainda aquela alergia a certos alimentos? E
as manias? Alguma vez a alegria de uma rápida ligação- todos vão bem? e desligava rapidamente. Era sempre um sinal de vida, ela podia

compreender. Sempre entenderia as dificuldades que não permitiam que se mantivessem os
hábitos. Na distante cidade não havia uma boa
comunicação, portanto, as desculpas se tornavam comuns, podia até adivinhar as palavras,
as mesmas. E em troca não ficaria sabendo das
miudezas da vida do grupo de que se descolara,
que ficara para trás.
A outra, sempre envolvida em acontecimentos
mundanos, atribuía grande importância aos
compromissos sociais que lhe custavam grandes
e pesadas preocupações. Não era livre. O lugar
que conquistara, sua posição - significava – ninguém poderia imaginar- uma pesada carga. Não
lhe davam o direito de cultivar hábitos burgueses, de importância menor, no fundo datas sem
importância real, coisas de gentinha. Não estamos mais em tempos de lareiras e missas do
galo, costumes dos tempos que não voltam mais,
o mundo mudou, a manipulação do comércio
está à frente disto tudo!

Quem não entende as contradições
do mundo moderno?
Tudo tão irreal, aqueles pinheiros enfeitados,
ceias especiais, ridículo cultivar estes estrangeirismos, falsidades, era só ler um jornal qualquer,
ver a quantidade de coisas lamentáveis enquanto se desejava boas festas- em frases sem sentido, carregadas de insanidades e incoerências,
levando-se em conta a realidade social que era
muito outra. Não poderia ficar naquela família tão apegada a tradições absurdas. O irmão é
quem estava certo. Quando pudesse também haveria de sumir no mundo. Por enquanto precisava fingir uma adaptação, comparecendo a festas
idiotas, sorrindo a uns e outros, fazendo votos
em que o coração e a mente não tomavam parte. Já não morava na casa simples, fazia constar
que sua família habitava uma fazenda distante,
no interior, e por razões de trabalho e estudo residia com uma parenta bem posicionada na melhor sociedade do país- não poderia revelar ser
dama de companhia da senhora solitária que lhe
pagava bem para não ter que sair sozinha para
os teatros, para temporada nas estações de água,
nos balneários elegantes, viagens às belas cidades europeias. E ninguém perguntava que laço
de parentesco a unia à senhora abastada, sem
parentes vivos, que não suportaria a solidão. E
sem ter perguntas a responder, passava, ora por
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filha, ou sobrinha ou parenta distante e levava
uma vida sem carências, deixando sucederem-se
os anos e estreitando os laços de um companheirismo que não ultrapassava as circunstâncias.
Somente precisava estar disponível para uma
viagem repentina, uma festa de recepção a um figurão da nobreza, e a senhora que lhe dispensava certa amizade e consideração sabia mantê-la
como companhia à altura da- importância social
de viúva de embaixador.

Todos a acreditavam sobrinha, e a
ideia não desagradou a quem sabia
dar valor à simpatia que aquela
moça insinuante irradiava.
Certamente que não esquecera sua mãe. E esporadicamente a visitava, mas nada revelava da
sua ocupação de dama de companhia. Sorte em
ser bem formada, ter aparência de pessoa fina,
um grau satisfatório de instrução, aumentado
pelas inúmeras oportunidades de visitar museus
importantes, fazer relacionamentos favoráveis,
sendo aceita como igual nos ambientes mais sofisticados, começando a aparecer nas colunas
sociais, considerada como bom partido. Mantinha-se, porém muito discreta, pois sabia que
não suportaria mais voltar para a casa simples
e ocupar-se de tarefas comuns às mulheres de
baixo extrato social, talvez casar-se com um empregado de comércio e viver uma vida cinzenta
e apagada. Por isso valorizava o emprego que
lhe caíra do céu, em certa manhã em que tivera
oportunidade de ajudar a descer do automóvel
particular uma senhora com sua bengala onde se
apoiava e lhe oferecera o braço, acompanhando-a a uma joalheria onde fora apanhar um relógio
“de muita estimação” que lhe dera o marido, há
muitos anos, e confessou-lhe ter ciúmes da joia,
não confiando a outros que a fossem buscar.

Tinha receio que a trocassem e por
isso fazia questão ela mesma de se
encarregar daquilo.
Acabou por aceitar acompanhá-la numa visita
a uma certa loja de modas, de onde era cliente
antiga, considerada, e acabara passando todo o
resto do dia com a simpática senhora que dispensara o chofer, pois a tão delicada moça prometera acompanhá-la à casa, depois. O que não
sabia é que estava sendo testada, pois a senhora

precisava muito de uma moça de certa condição
para lhe ser dama de companhia, alguém com
quem pudesse conversar, sair um pouco, e já estava na hora de ter ao lado uma pessoa de confiança. Confessou-lhe gostar de visitar lojas finas, assistir desfiles de modas, encantar-se com
peças teatrais, bons filmes, tomar chá em certas
confeitarias aconchegantes onde havia produtos
muito especiais, e como fazer tudo isto sem um
braço amigo para se apoiar? A simpatia havia
sido imediata, entre elas e sentia que se dariam
muito bem.
Conversaram e riram muito sobre o acaso que as
reunira, justamente quando procurava emprego
ao terminar o curso médio e se debatia entre um
escritório de contabilidade ou um Banco onde
seria atendente, porque para o comércio não tinha propensão.

Mas quis passar uma aparência de
moça séria e obediente e preferiu
dar-lhe uma resposta depois de
conversar com sua mãe.
O que lhe acrescentou muitos pontos positivos
à avaliação que não sabia estar se submetendo
pela senhora que a contratava.
Só não poderia mais morar com a mãe, mas estaria por perto, qualquer coisa estava ali mesmo,
na mesma cidade, a um passinho dela, embora
tivesse que viajar vez por outra para o exterior,
acompanhante de quem lhe oferecia vantagens
que não encontraria facilmente. Melhor estar à
mão, residir no palacete, era mais prático.

Não permitiria que a filha
deixasse escapar tal oportunidade,
certamente. Deveria pensar
primeiro no futuro de quem não se
preocupava com o seu presente.
Fingiu muita alegria. Compreendia e valorizava o percurso daqueles filhos. Mas pelo fato de
compreender não lhe doía menos. Deu razão à
filha, ela não poderia perder aquela chance, rara,
mesmo, de encontrar um emprego tão bom.
Eram percalços da vida, tivera dois filhos que ao
crescerem um pouco se afastavam dela com tal
facilidade, em busca de segurança. A ela restava
viver um presente que logo seria passado.
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Voltou à janela. Pareceu-lhe ouvir
parar à porta um automóvel. Talvez
fosse um deles, quem sabe se aquela
alegria lhe estaria reservada?
Mas era apenas impressão.
Pela janela acompanhava a criança brincando com o seu pedaço de madeira. Arrastava-o,
amarrado a um barbante, era o seu cavalinho.
Imitava o resfolegar do animal cansado de carregar uma carga imaginária.

Quando o carro desaparecia na rua sem calçamento- nunca soube – que a mãe ficava longo
tempo na janela a olhar a estrada vazia observando a poeira baixar, devagar.
Voltou à ornamentação do pequeno pinheiro.
Só faltavam as luzes que poderia ainda, um dia,
quem sabe?- acender.

Podia voltar no tempo e rever naquela criança
que tanto lembrava o seu filho, um moento feliz
em que não podia adivinhar o que estava para
acontecer, quando pela primeira vez se afastara dela e fora passar um ano numa Universidade americana. E lhe informaram que devido ao
progresso realizado e à mente extraordinária
do jovem, havia um fundo para completar - sua
educação, mas ele teria que ficar por tempo muito longo distante de suas raízes. E assim foi, de
cada vez havia um novo curso, uma nova oportunidade e ele devia ficar. Renunciar às suas amarras sentimentais. E logo se acostumou a outros
hábitos, outra língua, outro país.
Poderia até impedir, se quisesse, ele era menor
de idade e como sua mãe, detentora do pátrio
poder. Mas valeria a pena cortar-lhe as asas e
não permitir o voo?
Vendo aquele menino brincar com um pedaço
de madeira: um cavalinho ligeiro, trotando, crinas ao vento, - criança que lhe trazia tão viva, à
lembrança, seu próprio filho perdido no mundo,
todo entregue à ilusão do sucesso, a quem talvez não visse mais, sentiu as lágrimas silenciosas
correndo pelo rosto e não tentou impedi-las.

A filha, talvez por ser mulher e um
tanto mais dependente das próprias
raízes conservou um pequeno elo
para que a solidão não a empolgasse
de todo.
Aparecia, trazia-lhe uma lembrança qualquer e
partia ligeira, um automóvel esperando, o chofer
julgaria que ela visitasse uma senhora carente a
quem prestasse favores, -uma caridade, possivelmente; uma atenção para uma velha conhecida, uma quase-parenta, e discreto, nada perguntava.

O universo ouve e ecoa todo
gesto de amor...
Adote um animal
abandonado!
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LUZ OU ESCURIDÃO...
Por Rosa Izabel Spagnuolo

Hoje, momentos bons ou difíceis, um dia serão momentos antigos e já ultrapassados.
Doce visão de um presente agradável e esperança de um futuro melhor. Pensamentos navegam no
espaço, no tempo, buscando inutilmente interferir no poder do universo.
Quem estará junto ou separado, amando e sendo amado ou quem sabe odiando e odiado? Ou ainda
ignorando o outro e quiçá sua própria existência?
Uns criarão raízes prósperas, outros permanecerão inertes sem pujança. Alguns irão para longe e
nunca mais se terá notícias.
Uns morrerão de repente, outros adoecerão passando períodos acamados.
Haverá os que mesmo distantes preservarão a amizade até o final da vida. Outros se tornarão inimigos pelo revés da vida.
Uns terão sucesso, ficarão ricos e salvo exceções esquecerão amigos e até familiares. Outros perderão a riqueza conquistada.
Subsistirão também os eternos fracassados, apáticos que se mostrarão feios, amargurados.
Todavia também terão os alegres e gratos que conservarão o sorriso, a bondade, a caridade.
Diante dos acontecimentos serão comemoradas e festejadas todas as datas afins: carnaval, páscoa,
natal, ano novo, etc. Outros riscarão essas datas do calendário.
Felizes os de mesa farta e infelizes, aqueles que não têm com quem cear ou compartilhar.
Uns beberão até que a morte os liberte (ilusão), outros preservarão a saúde, envelhecendo com alegria, usufruindo de uma velhice com qualidade.
Enfim, uns cerrarão os olhos com gratidão e serenidade, enquanto, tristemente, outros nunca descobrirão o porquê vieram ao mundo.
A vida sorrirá para os iluminados, mas a morte cerrará o lado escuro do ser.
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MUDEZ

Por Suely Traver
Sombra das sombras
desconhecidas do mundo profano:
fogo da noite
espelho do corpo
guardiã das coisas que passam.
Sentimento mudo para silenciar a vergonha.
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E ENTÃO, GOSTOU DESTA
EDIÇÃO?
INSCREVA-SE PARA AS PRÓXIMAS EDIÇÕES!
Inscrever seu (s) texto (s) para publicação na
revista Varal do Brasil é muito simples:
Você vê abaixo quando serão as inscrições
para as nossas próximas edições e nos envia os
textos dentro dos prazos previstos num e-mail
para varaldobrasil@gmail.com acompanhados
de uma minibiografia e de uma foto sua. Não
esqueça de colocar corretamente o seu nome
como ele deverá ser publicado.

Se tiver dúvidas de como enviar, dê uma olhada na seção Perguntas Frequentes no site do
Varal, lá respondemos suas dúvidas!
(www.varaldobrasil.com)
Os textos recebidos fora dos prazos serão
reservados para publicações posteriores. O
quanto antes você enviar seu (s) texto (s) melhor, pois se atingirmos um número ideal de
participantes, as inscrições podem ser encerradas antes do prazo.

QUAIS SERÃO AS PRÓXIMAS EDIÇÕES DO VARAL?
– Edição de julho, com tema Livre. Inscrições encerradas, distribuição no final do mês
de junho.
– Edição de setembro, com o tema NOSSO PLANETA . Inscrições até 25 de julho,
distribuição no final do mês de agosto.
Escreva sobre o Planeta Terra, sobre a relação
do ser humano com o planeta, sobre proteção
ambiental, lixo, reciclagem, formas de preservação da natureza…
Escreva sobre a natureza, plantas, matas, as
árvores, os animais domésticos e/ou selvagens
(da proteção animal), os rios, mares, cascatas,
lagos, oceanos… Você pode escrever sobre os
desastres ambientais (Mariana – Minas Gerais
– e outros), sobre o clima, as mudanças climáticas, a poluição… Enfim… use sua criatividade
para enaltecer nosso planeta Terra, para abrir
os olhos das pessoas sobre problemas ambientais, para saudar a natureza!

– Edição especial O LIVRO, MELHOR
AMIGO DO HOMEM!, que será distribuída no final de setembro. Inscrições até 25 de
agosto.
Você pode escrever sobre o livro impresso ou
digital; sobre escritores, leitores e editores; sobre o mundo editorial; sobre as controvérsias e
benesses do universo literário; sobre como escrever; sobre recomendações de leitura; sobre
escritores famosos; sobre sua experiência (boa
ou ruim) no meio literário; enfim, sobre tudo
que se relacione com o tema LIVRO!
Atenção: Todas as nossas edições são colocadas
à disposição do público leitor em nosso site, na
seção Revistas.
A distribuição é feita através das plataformas de
leitura ISSUU e SCRIBD.
NÃO TEMOS VERSÃO IMPRESSA DA REVISTA
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