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Apresentação
Cá estamos de novo.
Dois anos se passaram entre um número e outro. Setecentos e trinta dias
sem Retalhos. É muito tempo.
Retalhistas e retalhadores cobravam o terceiro volume desta coletânea
eclética e harmoniosa. Novos valores se juntam a figurinhas carimbadas,
valorizando a filosofia do projeto.
Na disparidade de cores e padrões de uma colcha de retalhos podemos
identificar ética e estética. Neste livro o leitor encontrará a singeleza do que
se escreve em Roraima, textos diferentes em forma e conteúdo que, juntos,
sintetizam beleza e harmonia.
Nós, que produzimos Retalhos III estamos muito felizes. Queremos que
os leitores sintam prazer ao ler nossos versos e prosas.
Obrigado,
Aroldo Pinheiro
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Prefácio
A habilidade de saber contar uma boa história é sem dúvida alguma uma
arte: a arte de transportar o leitor para um mundo onde não existem limites;
a arte de fazer rir ou chorar, ou mesmo rir e chorar simultaneamente. O fato
é que, além da leitura, existem muito poucas outras experiências capazes de
trazer à tona esse turbilhão de emoções e de nos levar nessa jornada de
infinitas possibilidades.
Retalhos nos proporciona um gostinho do talento de nossos escritores
roraimenses na arte da expressão literária. Idealizado pelo dinâmico, inovador e perspicaz escritor e jornalista Aroldo Pinheiro, o livro é um retrato
vivo e atualizado das singularidades de nosso povo, de nossa cultura, de
nosso modo de ver o mundo.
Considero, portanto, um privilégio ter sido convidada para prefaciar esta
obra, de grande valor para Roraima. Agradeço aos autores dos textos que
leremos a seguir por nos proporcionarem a rica experiência de mergulhar
nesta variada colcha de retalhos, que tão bem representa a diversidade cultural de nosso Estado.

Maria Helena Veronese Rodrigues
Deputada Federal
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Homenagem

Tributo à Amizade
Jô Nascimento
Lembro-me que, uma vez, estava trabalhando e você chegou dizendo que veio para somar. Havia sido indicado para coordenar aquele
projeto, mas que, na verdade, gostaria apenas de ser mais um colaborador. Logo, uma forte química de amizade aconteceu conosco.
Algo que não tem explicação.
No trabalho, éramos sintonia; em nossos pensamentos, verdadeira
sinfonia.
Ríamos porque muitas vezes falávamos as mesmas palavras. Ríamos porque às vezes, sem combinar, estávamos com roupas da mesma cor. Era engraçado.
E as farras? Ah, as farras. . . Sentados num quiosque qualquer em volta
de um bom petisco, regado com muita cerveja gelada, perdíamos a hora. E
ríamos quando o dinheiro estava curto e contávamos as moedas para pagar a conta. Nessas ocasiões, discutíamos muitos temas, desde a realidade
das famílias que, no nosso entendimento, perdeu a “referência” até a violência tão presente que assola a sociedade.
Continuávamos a conversa, e nossa amizade se fortalecia. Ao longo dos anos, nossas famílias se integraram e o círculo foi elastecido.
Um dia, fomos de férias a João Pessoa, minha cidade natal. Um canto
de muitos encantos, muitos amigos e acolhedora. Caminhamos pela
praia arrastando os pés na areia molhada, contemplamos o por do
sol, a mansidão do mar, e ali idealizávamos dias melhores.
Segunda-feira. Um telefonema me surpreende e me choca com a
Retalhos III
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notícia de que um corpo havia sido encontrado um em terreno baldio,
lá no Paraviana (bairro de Boa Vista). Perdi a fala, o jeito o tino...
Não quis acreditar naquela verdade tão doída. Eu acabara de te perder. Entre a dor e a necessidade de continuar, fiquei com a maravilhosa lembrança da tua companhia. Guardo na tua fala a suavidade de
um passeio de barco, a calma do vento como tua presença. Um mistério, um fascínio, doçura genuína pertencentes apenas a você.
Hoje, tua lembrança é saudade prazerosa. Doída. Saudade de momentos, de encontros, de chopes e de boas gargalhadas. Não sei agora
como encerrar esta homenagem, pois me encontro coberta de lágrimas, mas também coberta de ótimas lembranças.
A você, Danilo, de coração pra coração.

Danilo Aguiar Sá foi assassinado em Boa Vista (RR), em 20
de julho de 2008. Aquele que tanto combatia a violência
foi vitima dela. Danilo participou do livro Retalhos II,
lançado 12 dias antes do acontecido.
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Travessia
Jô Nascimento, gerontóloga
Vida eu te quero em paz. . .
A mesma paz que vejo na neblina, como se fossem flocos de algodão
que emolduram as montanhas.
Senti-la é o sono mais lindo e tranquilo, mesmo acordada.
Eu te quero dançando pelos palcos da vida. . .
Me cobrindo e me transformando em felicidade
para assim outros sentirem quando perto de mim chegar.
Eu te quero serena. . . e te encontrar
em cada cena que a vida possa proporcionar.
A tua travessia nas fases vivenciadas
são ensinamentos registrados em cada coração,
que mesmo perdendo tuas aulas, são obrigados
a fazer parte dos momentos de lucidez ou não.
Muitos amigos são construídos, muitos perdidos, sentimentos verdadeiros
de transparência estupenda de trocas que, mesmo fragmentadas,
marcaram uma existência. . .
Raiva, alegria, magia, química enlouquecida da vida que às vezes
se mostra como uma empreitada violenta.
Mas esta mesma travessia faz da gente tão sabido, que mesmo
fazendo papel de menino, deixa a maturidade acontecer.
As adversidades ocorrem, porém o conhecimento socorre
quem se permitir ver.
É verdade que a vida é bonita por demais
No entanto ao indivíduo compete ser capaz,
Ter bem consciente que na vida crescer é opcional,
no entanto envelhecer é um processo, irreversível, dinâmico e natural.
E lá vai a travessia. . .
Retalhos III
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Imensidão do mar
Tatiana Torquato Lima,
acadêmica de Psicologia
Ah, o mar
Infinito e belo com seus mistérios
Seus encantos fascinam, mas trazem consigo o medo
O medo de perder-me em tuas ondas
E quando o sol clareia o teu ser, mostra a tua imensidão traiçoeira
[e inebriante
E ao anoitecer tudo se transforma em desventura sem igual
Ah, que saudade de você
De sentir-me tocada pelas ondas que abraçam a praia
De sentir o teu calor e o teu frio
De me afogar de desejo e paixão pela escravidão que traz a tua alma
Mas, por não tê-lo, brinco nas ondas de pequenos rios
Na esperança de sentir a mesma emoção
Mas que ilusão. Não é o mesmo, não é você
Pois não sou a lua que brilha e nem a luz do sol que te ilumina
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Abismo
Tatiana Torquato Lima,
acadêmica de Psicologia

Nas calçadas corpos sem vida
Crianças chorando no colo da mãe que não está
Como podem ainda conseguir viver numa vida sem vida?
Estando lá, estando cá
Pra lá e pra cá
À procura de um ente querido que não está
Chora e cala
Cala e chora
Não adianta
Não voltará
16/01/2010 - sábado - Haiti
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Domador
Tatiana Torquato Lima,
acadêmica de Psicologia
Havia relutância por medo de amar e sofrer
Mas finalmente um pedido de amor calmo e sereno
Profundo e vultoso
Eis-me em teus braços, calefação, vulcão em composição
Metafísica do amor insano
Caleidoscópio provinciano
Amor sonhado e amalgamado
Delicado e sisudo
Ah, o amor.
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Kitiama para sempre
Aldenor Pimentel, jornalista
Quando E. L. E. nasceu, não chorou. Sorriu. De certo sabia o que
viria pela frente. E. L. E. seria a cobaia, melhor dizendo, o grande felizardo
a participar de um projeto-piloto que o beneficiaria por toda a vida com
programas sociais do Governo.
A ideia do projeto saiu da mente brilhante do grande idealista governador S. R. Kitiama. Governador atualmente. Porque ele já tinha sido
prefeito, deputado, senador e, ao que tudo indicava, tinha tudo pra ser o
próximo presidente da República.
E nada mais justo que homenageá-lo dando aos projetos sociais o
nome dele, que era o pai da ideia. E assim, Kitiama foi criando as ações
de Governo: Kit Educa, Kit Emprega, Kit Aposenta. E se o projetopiloto desse certo, num futuro bem próximo, não teria quem no mundo
não fosse contemplado com o programa, batizado de Kit Ajuda Eternamente.
E. L. E. mal abriu os olhos e já lhe puseram na boca uma teta cheia de
leite. Era a primeira ação de Governo que o beneficiava: o Kit Amamenta. Depois veio o Kit Põe Pra Arrotar, o Kit Acalenta, o Kit Aquece e o
Kit Banha.
E a cada passo que E. L. E. dava, sentia o apoio incondicional do Kit
Segura Pela Mão, do Kit Guia e até do Kit Deixa Andar Com As Próprias Pernas. Mas E. L. E. queria mais. E o Kit Deu. E o Kit Fez Pensar
Que Aquilo Nunca Mais Ia Ter Fim.
E E. L. E. percebeu que não era igual a todo mundo, porque só com
E. L. E. estava o Kit Faz Diferente. Mas aí, E. L. E. pensou: do Kit
Adianta Ter Tudo Kit Dá Na Telha se nada disso é o Kit Faz Feliz?
Mas isso tudo já tava ficando muito perigoso. E, pra ser sincero, o
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pessoal lá de cima achou E. L. E. muito mal agradecido. E a frase que
mais se ouvia era: o Kit Garante que o Kit Ensina A Pescar é o Kit Te
Ajuda Mais que o Kit Dá O Peixe?
Ora, um projeto daqueles não poderia ir pro buraco só porque um talde-não-sei-o-quê não entendeu a grandiosidade da proposta. Afinal, se
E. L. E. não queria, que desse lugar pra outro. Porque a fila não para de
crescer e nunca falta quem queira. E pra dar um fim na história, resolveram dar a E. L. E. os últimos benefícios a que tinha direito: o Kit Faz
Dormir o Sono Eterno e o Diabo Kit Carregue.
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Relógio... Para quê relógio?
Francisco Espiridião, jornalista
Quando ainda não existia celular, todo mundo usava relógio. Para os mais
novos, vale lembrar: o celular, essa geringonça inteligente que, entre tantas
funções, faz fotografia, acessa a internet, resolve as quatro operações, e, de
quebra, ainda funciona como telefone, é tão moderna que nem parece que se
popularizou mesmo no último quartel do século passado.
Perdão. Todo mundo usava relógio é exagero. Conheci uns e outros que
acreditam piamente que saber a hora exata é atributo absolutamente desnecessário à arte do bom viver. Para esses, a verdadeira sensação de liberdade
implica na recusa de se situar no tempo e no espaço. Acreditam ser irrelevante
saber se é tarde demais ou cedo de menos. Pura pretensão de deixar às
claras o inconformismo próprio dos irresignáveis.
Aí, chegaram essas maravilhosas máquinas que têm alto poder de viciar o
desavisado usuário – tem gente que não sabe viver sem uma delas pendurada aos ouvidos. Algo parecido com o péssimo hábito do fumo. Eu que o
diga. Fumante inveterado até os 38 anos, não via a mínima possibilidade de
sobreviver sem um cigarrinho entre os dedos. Consumia cerca de 80 Carlton
por dia. Se faltavam, faltava-me o ar.
Eu usava relógio, confesso, por necessidade. Devo dizer que me incomodava. Deixava-me meio penso. Para a direita. Era nesse pulso que ele insistia
em ficar, apesar de a grande maioria portá-lo no esquerdo. Os destros os
usam na esquerda para não expô-los aos choques próprios das atividades
do dia a dia. E vice-versa.
O celular acusa a altura do dia e a profundidade da noite, tornando, assim,
obsoleto o uso do penduricalho de pulso. E não é que os benditos não desapareceram em função da novidade? Permanecem ali, firmes, nos pulsos daqueles que ousam exibi-los como troféus, verdadeiras jóias de valor. Luciano
Retalhos III
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Huck foi subtraído dia desses do seu Rolex.
Já comigo isso não aconteceria. Os dois que tenho hibernam numa caixinha
dentro do guarda-roupa. O valor? Inestimável! Um deles, adquirido de um
camelô na cidade de Guayaramerim, Bolívia, em 1978. De tão perfeito, ninguém diz que é pirata. O outro? Comprado no Beco dos Relógios, no Ferro
de Engomar, em Manaus. Cinco reais. Mais valiosos, ambos, impossível.
– Ih, que horas são?
– Vê aí no teu celular!
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Contexto
Dora Maciel, poetisa
Um bom livro pra ler
Um amigo pra ver
Um amor pra viver
Um coração pra querer
Uma história pra ser
Uma vitória pra ver
Uma ilusão pra perder
Uma emoção pra esquecer
Uma canção pra entreter
Uma estação pra entender
Uma ciência pra se compreender
E uma vida pra se viver
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Rio Branco, rio Amado
Dora Maciel, poetisa
Quando aqui cheguei e te avistei
Logo me apaixonei
Bebi da tua água e me embriaguei
Não teve jeito, fiquei
Era só uma viagem de férias
Que virou eterna
Pois não consegui voltar pra minha terra
Só pensando no rio que me seduziu como uma fera
Rio Branco, rio Amado
De água límpida e potável
Assistir o por do sol em teu leito
É um espetáculo inenarrável
Majestoso e imponente
Grandioso e sedutor
Não me canso de te olhar
Pois és belo como o mar
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Feitiço de jacaré
Kátia Gardênia, colunista social
Eu era muito pequena quando a paixão, de surpresa, tomou conta do meu
coração. Não entendia que tipo de sentimento era aquele. Quando via aquele homem, a pulsação disparava.
Tudo começou nos tempos de escola. Menina levada e magricela, 13
anos, usava cabelinho amarrado, tipo maria-chiquinha , e meias pompom.
Coisa ridícula! Certo dia, resolvi entrar em uma loja de comésticos e deparei-me com um homem bonito, bem humorado. Sorriso encantador. Naquele
momento, meu coração quis sair do peito. Perdi o rumo. Educadamente, ele
me cumprimentou e chamou um vendedor para me atender .
Eu, menina de 13 anos, queria aquele homem com mais que o dobro da
minha idade. Passei a fazer plantão. Diariamente, arranjava pretextos para passar
na frente daquele comércio e vê-lo – nem que fosse de longe. Matreira, cuidei
de fazer amizade com o balconista, que, por coincidência, era primo de minha
paixão. Oh, Deus, o tiro saiu pela culatra: o vendedor se interessou por mim.
José não me enxergava. Também, pudera. Vestindo uniforme colegial, rostinho
de menina, corpo em formação... Como poderia ele imaginar meus sentimentos?
Frequentando os mesmos lugares da pequena Boa Vista, sempre encontrava “meu homem” acompanhado de mulheres bonitas e pessoas interessantes. Chateada, eu tremia dos pés à cabeça. Apesar de ter-me transformado em uma mocinha atraente, não despertava atenção da minha paixão.
Os dias se passavam e o amor só aumentava .
Resolvi dar um tempo. Mudei-me para o Rio de Janeiro e, por lá, acabei
me casando com um namoradinho de infância. Tivemos um filho lindo que só
me dá alegrias.
Meu casamento foi pro espaço. Acabou. Lá estava eu solteira de novo.
Vinte e cinco anos se passaram. Trabalhando com compra e venda de
Retalhos III
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imóveis, certo dia, a secretária interfonou dizendo que “um José” queria falar
comigo. “José? Quantos Josés existem no mundo?” Levei algum tempo em
um telefonema e, ao terminar, autorizei a entrada do visitante.
Quando a porta se abriu, dei de cara com aquele homem que despertou o
amor em meu coração de menina. Não imaginava que motivos o traziam a
meu escritório. Fechei os olhos, me concentrei, e, para me refazer, oferecilhe água e café. Objetivo, ele me disse que vinha tratar de negócios: queria
vender um imóvel. Trocamos telefones, mas perdemos contatos. Acho que
ele se aborreceu com o tempo que fi-lo esperar e com a maneira desajeitada
que o atendi.
Apesar de ligar e deixar recados, José nunca retornou minhas ligações.
Imaginei que tivesse desistido de fazer negócio e, com a desistência, foi-se a
oportunidade de conhecê-lo mais a fundo, de conquistá-lo.
Meses depois, num domingo, recebi convite para almoçar na casa de amigos. Prato do dia: jacaré. Aceitei. Lá, dei de cara com minha paixão recolhida. Entre um e outro aperitivo, ele me descobrira como mulher. Seus olhos
brilhavam ao ver-me passar. Depois de conversa informal, dançamos e brincamos muito. Ali, eu matava uma vontade guardada por muito tempo: vontade de estar com o meu José.
Como são as coisas... Estamos juntos há quatro anos.
Aqueles amigos que me convidaram para almoçar garantem que foi o réptil que amarrou José. Verdade, ou mentira? Não sei. Pelo sim, pelo não,
deixo um aviso: se não quiser se amarrar, não coma carne de jacaré.
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O dia a dia do professorestudante
Gileade de Sousa de Oliveira,
professor e orientador educacional
Fico às vezes imaginando: algum dia passou pela minha cabeça que o meu
dia a dia seria esse corre-corre repetitivo? Não. Nunca. Pensava que essa
rotina fosse apenas de “gente grande”, das grandes metrópoles ou de trabalhadores braçais, ou ainda, talvez nem pensasse essas coisas. Tempo bom.
Passou...
De repente, numa cidadezinha paraense: Completei 18 anos e minha mãe:
- Você precisa arrumar um emprego que não seja trabalho braçal, pois
afinal você é caçula, magrinho, não suportaria... (coitada da minha mãe, se
ela soubesse...).
Emprego? Posso sonhar em emprego decente numa cidade/Estado onde
reina a corrupção e a falta de compromisso com a sociedade? (sei muito
bem que não é só lá). Impossível.
Na época, chega alguém e diz: Em Boa Vista é “fácil ser professor”. Não
pensei duas vezes. Vim na mesma semana. Nem participei da formatura.
(...coitado!!!...).
Cheguei!!! Secretaria de Educação...
- Deixa o currículum...
- Fala com o deputado...
- Ah! É oposição...
- E agora?
- Quer ir para o interior? ( Pensei: só tem índio...). Mas... Já tô aqui....
Comecei a perceber que a coisa não era tão fácil assim.... Mas, tudo
bem... Fui. Trabalhei dois anos...
Vim pra capital. Concurso. Estudei. Passei com facilidade. Hummm!!! Vai
melhorar... (pelo menos a pressão psicológica).
Mas a rotina estressante só está começando...
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Seis e meia da manhã: tomar banho... café, quando dá tempo... E, já na
escola: Vamos pra fila! Hino... Todos nós exaltamos... Ouviram do... Em
Roraima nasce...
Na sala... Professoooor, aponta meu lápis!... Ditado de palavras, Divisão,
produção de texto... Mikael, Emerson, Fernanda, vamos sentar, por favor!!!
Doze horas. Graças a Deus! Humm, o capacete. Ham... ham... ham...
Chego em casa... meus sobrinhos: tio, tio...???!!! Tá, tá bom. Foi, foi.
Almoço... Globo Esporte... Jornal Hoje... O quê? Já é hora de ir para a UERR.
Direto pela Ataíde Teive... Um acidente... Getúlio Vargas... Cheguei!!! O
professor já vai entrando na sala. Matemática. Legal. Trabalho. De novo?
Aula de Português: Precisa falar alguma coisa? ... Texto de reflexão, a
professora fala, fala, fala... Seminários, folderes, ler, resumir, digitar, apresentar, (tenho pavor...). Ainda bem que passa rápido.
Já são 18 hs; a professora vai liberar? Ainda vai fazer a chamada.
Tenho que voltar rápido pra não chegar atrasado.
Vile Roy, Mário Homem de Melo.
Jantar? Não. Só engolir. Engolindo e ... Jornal da Band e SBT Brasil.
Escola novamente. Mas agora é bem mais ligth. Aula só de Matemática,
pra adultos. Ótimo. Será?
Cadê o horário? O primeiro tempo é no 1º ano, ou no 2º?
Equações exponenciais, matrizes, revisão para a avaliação. Já? Já tocou a
campainha? Boa noite!
Ainda tenho que pegar a namorada (que também é professora), na Faculdade digitar as resenhas, Memorial, folder do Seminário, pesquisar na internet
sobre os projetos...
É o tempo que tenho. Preciso aproveitar o máximo.
Vou dormir um pouquinho... Já amanheceu?... Meu Deus!!! Vai começar
tudo de novo...
E, me divertir, passear, namorar? Não tenho direito? (Esse mundo capitalista...)
Ah, só às vezes, na Praça das Águas... Comer uma batatinha frita...
Agora me diz: É, ou não é cansativo, estressante???
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Pais separados,
filhos desmotivados
Gileade de Sousa de Oliveira,
professor e orientador educacional
Ao perceber, durante o transcurso de um ano letivo, que às reuniões de pais e
mestres de uma determinada escola da Capital, só compareciam, em sua maioria, mães, e que quase todas se expressavam relacionando sempre o mesmo
assunto: que eram separadas dos pais de seus filhos, comecei a me preocupar e
resolvi estudar o caso com mais interesse.
Levantei um conjunto de dados, com o auxílio de pais e alunos, por meio de
entrevistas, questionários e pesquisa com uma turma de 2ª série e obtive diagnóstico.
Acabei descobrindo que a maioria dos alunos que apresentavam baixo nível
de auto-estima e motivação - que refletia diretamente em dificuldades de aprendizagem, principalmente das operações básicas - era filhos de pais separados.
Para realizar este Projeto de Pesquisa, recorri à leitura de vários livros como
“Pais brilhantes Professores fascinantes” e “Nunca desista de seus sonhos”,
ambos de Augusto Cury, “Sua vida não é uma questão de sorte” de Gilclér
Regina, “Sem medo de Vencer” de Roberto Shinyashiki, entre outros. Pude
constatar que todos os estudos feitos por pessoas que trabalham com educação
e relacionamentos revelam que os pais fazem uma poderosa diferença na definição de expectativas, desafiando os filhos para que façam o melhor possível.
Sobretudo crianças em famílias com os dois pais, em que tanto o pai quanto a
mãe estão altamente envolvidos, obtêm melhores notas, gostam mais da escola,
estão sempre mais motivados e são os menos prováveis de repetência, comparado com outras crianças que têm somente o envolvimento das mães.
Pais e mães aplicados dobram as chances de boas coisas acontecerem na
educação de seus filhos, e é exatamente por isso que devemos estudar o tema
com muita dedicação a fim de que a escola redobre esforços atuais para alcançar as mães e os pais e, assim, poder amenizar esse tipo de problema.
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Hoje em dia, um número cada vez maior de adultos se empenha na solitária criação de filhos. A maioria desses adultos é composta por mulheres.
Algumas vezes o adulto precisa criar sozinho uma criança por causa da
morte do parceiro; em geral, no entanto, o fato ocorre por causa de divórcio ou separação pura e simples.
Pouquíssimos pais, depois da separação, conseguem permanecer sendo
um casal no sentido de serem os pais de seus filhos.Quando isso acontece,
a criança é evidentemente favorecida. Se os pais querem que seus filhos
sejam felizes, o vínculo filial deve ser preservado independentemente dos
laços conjugais, o que dificilmente acontece, principalmente em se tratando de famílias humildes.
A grande confusão que acaba ocorrendo na cabeça das crianças é quando os adultos misturam as figuras de marido e mulher com as de pai e mãe.
Quanto menores forem os filhos, tanto mais necessitam de pai e mãe. Quanto
mais dependentes, no sentido de necessitar de cuidados, mais irão exigir
uma figura que supra suas necessidades. Essa figura tanto pode ser a materna quanto a paterna.
A capacidade que as crianças pequenas têm de diferenciar a realidade
da fantasia é pequena, de modo que estas podem, em sua imaginação, se
sentir responsáveis pelos eventos a seu redor.
Portanto, não é incomum que elas sintam culpa de ter afastado o pai ou
a mãe. Sabemos que é muito difícil, mas se os pais puderem continuar a ser
amigos e a compartilhar a responsabilidade e o amor pelo filho, este passará a compreender e acreditar que não é responsável pelo término do relacionamento dos dois.
Tendo em vista, porém, as características da natureza humana, é comum
que a capacidade dos pais separados de assumir uma responsabilidade
adulta pela criação do filho diminua, e a criança pode então se tornar um
“joguete” no relacionamento.
Portanto, o importante é que, se não for possível viver em harmonia, na
separação, que os pais poupem a criança de sofrimento, pois os filhos não
devem ser colocados como culpados, responsáveis ou participantes da
separação conjugal. O melhor é transmitir a eles que o casal irá se desfazer, mas que os vínculos de pai e mãe serão preservados. Agindo assim,
pelo menos amenizarão os vários distúrbios nas mentes infantis, o que afetaria negativamente na vida do jovem acadêmico.
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A ascensão de Ritler
Aureomar Mesquita, administrador
Desde o primeiro dia de nossas vidas, estamos a caminho da morte. Sim,
a morte pertence à vida. Diariamente, morrem muitos milhares por doença,
velhice, desastres, guerra, fome ou catástrofes da natureza.
Cada um tem plena certeza de que vai morrer, mas não sabe onde, quando,
nem como será o fim de sua peregrinação terrestre. A morte está sempre por
perto, mas, ao mesmo tempo, longe, porque sempre trabalhamos e planejamos
como se ela não existisse.
Trabalhar e planejar eram os verbos mais conjugados por Luís Ritler Brito
de Lucena quando pensava o futuro da sociedade roraimense.
No dia 8 de março de 2000, quarta-feira de cinzas, por volta das sete
horas, na ampla e ajardinada avenida Ville Roy, o advogado, enquanto fazia
caminhada matinal, foi bruscamente colhido pela irresponsabilidade do condutor de um veículo. Foram colhidos um homem honrado e seus sonhos.
Ritler, exemplo de trabalho e honradez, homem singular, pai de família
exemplar, foi assassinado por um irresponsável que saía de um baile de carnaval; possivelmente embriagado. Santa irresponsabilidade!
Ritler, mesmo ausente do seio terrestre, continua favorecendo com benignidade exemplar esta sociedade que, ofuscada pela inversão de valores, jamais
soube compreendê-lo.
Luis Ritler Brito de Lucena, advogado de fato e de direito que foste, sempre
investido no mens sana in corpore sano (“mente sã em corpo são”, a máxima de
Juvenal para o homem digno), nós, roraimenses, queremos te dizer muito obrigado,
e, no ensejo, recheamos esta In Memoriam com a frase latina Omnia mea mecum
porto, que significa “Tudo o que tenho levo comigo”. Isto para dizer que a maior
riqueza de cada pessoa é a sua própria pessoa, a sua inteligência, o seu coração.
Muito obrigado pelo que representaste para nós.
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Caminhada
Jonas Silva, professor de História
Quero andar!
Andar sem me importar
Onde vou chegar.
Quero andar,
Andar por andar,
Vendo meus passos
Se multiplicar pelo mundo.
Quero andar solto...
Independência anônima
Do meu andar solitário.
Quero andar...
Pois o melhor da vida
É andar!
Num ritmo meu,
Sem pressa de chegar.
Quero simplesmente andar.
Andar...
Pois andar me basta!
Observação: Releia o poema trocando o verbo “andar”
por “viver”.
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Para toda a minha vida
Charles Wellington, repórter fotográfico
Minha infância foi repleta de brincadeiras, palavras e frases pouco ortodoxas que, com o tempo, não ouço mais falar. Então, resolvi escrever este
ditado pra mode eu me alembrar. E vou começar dissertando a respeito do
melhor de todos os brinquedos, um carrinho chamado Big Bang, feito por
meu irmão, Orib, com pedaços de velhos velocípedes catados no lixo. Era,
sem dúvida, um brinquedo fraternal, pois era um irmão empurrando e outro
guiando.
No jogo de peteca, tinha ponteira, tinha casada, marraia, monte carreira e
turite. Baladeira só se fosse com liga de soro. Sou do tempo em que pipa era
papagaio feito com tala de buriti, tinha rabiola grande e tális. Mesmo que
fosse uma casqueta, tinha que embiocar pra poder trançar. O cerol podia ser
do encolhe, do sustenta ou do discai, mas tinha que ser de cola em barra
para prestar. Linha dez, ou linha Zebra, valia tudo pra cortar e aparar.
Montaria de cavalo alheio, muitas vezes eu caí feio, mas, graças a Deus,
nunca levei um coice. A mesma sorte não teve meu tio Stallyn, que sentiu no
peito o sopapo do equino.
Brechar as vizinhas era tão bom quanto tomar banho no laguinho do Vereador que, pelo tempo, já deve ser senador. Estes foram meus tempos de
menino, levado, sambudo e traquino.
Que saudade eu tenho de tudo. Dos amigos, do cheiro da nossa casa...
Mas nada se compara à ausência da minha mãezinha, um ser tão especial
que Deus fez sem igual. Criatura doce como o mel, por isso cedo foi morar
no céu. Era doce e justa, mas às vezes ela vinha do trabalho e já trazia um
cipó de tamarindo junto com o pão, e eu e meus irmãos nos tremendo com
medo da correção. A peia era bonita, mas as marcas davam vergonha. Graças a Deus que tinha a mãe Antônia para interceder por nós, valendo-se da
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autoridade de matriarca dos Pereira, lugar este que hoje é ocupado por outra
guerreira a Vovó Izabel: mulher de fibra, vem cumprindo o seu papel dando
exemplos de um ser fiel.
O vocabulário de dona Antônia era um pouco diferente: parente, se não
fosse muito próximo, era aderente; travesseiro era cabeceiro; anágua se usava entre a chita e a pantaleta; se enxergava com os enxergante. É patético,
mas eu nunca descobri o significado de ifitético. Contos, prosas e versos,
ainda há muito a ser dito, mas garanto que se eu lembrasse já teria escrito.
A única coisa que eu sei é que sou um feliz herdeiro da dona Zilda. Ela me
trouxe ao mundo, colocando-me na vida de todos vocês, familiares e amigos
que são, sem dúvida, minha grande fortuna.
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Pensamentos puros
Geraldo Miranda, representante comercial
Volúpia
Esta alternância própria da idade, ora menina, ora mulher, me transforma no
espaço e no tempo dentro do teu universo, te desnudando diante de mim e
me fazendo compreender-te cada vez mais. Há sempre uma novidade.

Tudo
O amor é sofredor, é benigno
O amor não é invejoso
O amor não usa leviandade nem se assoberba
O amor não se porta com indecência, não busca interesses,
não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga
com a verdade.
Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta

Ilusóide
Quando nós insistimos em olhar para trás, não vemos o que está à nossa
frente; perdemos o horizonte e as coisas boas que a vida nos reserva.
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Nervosol, a solução
Nicolas Freitag,
estudante do Ensino Fundamental
Num certo dia, doutor Newton, um cientista, estava assistindo à apresentação de trabalhos numa escola e percebeu que as crianças estavam muito nervosas. Decidiu então trabalhar numa fórmula para deixar meninos e meninas
mais tranquilos. Ao produto pesquisado, ele deu o nome de Nervosol. Quando faltava pouco para a fórmula ficar pronta, doutor Newton ficou muito doente e morreu.
Passado algum tempo, um jovem cientista que adorava o trabalho do doutor Newton decidiu terminar a fórmula que ele havia começado e, em meio às
pesquisas, percebeu que as notas de seu filho estavam muito baixas e decidiu
testar a fórmula em seu próprio menino. Logo, depois de algumas doses do
invento, a professora percebeu que o aluno apresentou melhoras significativas e resolveu convidar o pesquisador para uma reunião no colégio.
- Ah. Talvez seja por isso que seu filho venha se destacado na apresentação dos trabalhos de classe.
Entusiasmada, ela pediu que o cientista fizesse outros testes com mais crianças que têm dificuldades e decidiu experimentar a fórmula em seu filho, que
também demonstrou grande facilidade com os trabalhos de sala de aula.
O marido da professora, vendo a possibilidade de ganhar dinheiro fácil,
roubou a fórmula, para que todos pensassem que ele a havia inventado e,
com isso, receber todos os créditos pela venda do produto. O filho da professora, porém, achou que o pai agia errado e devolveu a fórmula ao jovem
cientista.
Depois de algum tempo, enquanto assistia ao jornal, o jovem cientista ouviu a campainha de sua casa tocar e, ao atender, deparou-se com muitos
repórteres que queriam saber sobre a fórmula milagrosa.
Os repórteres perguntaram:
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- O que você pretende fazer com essa fórmula?
O jovem cientista responde:
- Vou abrir uma fábrica para industrializar a fórmula do Nervosol e, além
de vendê-la para o consumo de todas as crianças que têm dificuldades para
aprender, vou distribuir gratuitamente para as crianças carentes.
Depois de muito tempo, a fábrica do jovem cientista produziu e vendeu a
fórmula e também garantiu que as crianças carentes de várias escolas do
mundo recebessem gratuitamente a fórmula do Nervosol.
Até hoje, a fórmula do Nervosol é um mistério.

Bula
Nervosol é um medicamento de uso oral, composto de princípios ativos
químicos reconhecidamente neuro-sedativos.
Fórmula: 10 ml de calmante, 7 ml de camomila com 50% de essência
de maracujá.
Indicação: crianças nervosas.
Contra-indicação: crianças que já são calmas
Posologia: 01 comprimido de 8 em 8 horas
Apresentação: veja a propaganda de Nervosol
Alerta: foram fabricados apenas 1.000.000 frascos de Nervozol

-
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O encantador de serpentes
Rubem Leite, jornalista
No final do século passado não havia regulamentação ambiental de controle de armas e munições; tampouco fiscalização. Quem legislava era o
Capiroto, o Sete peles, o Tinhoso..., o Cão. Todos imortais.
O programa de fim de semana era mergulhar nos poços do igarapé Tipiquiri,
serventuário do rio Uraricoera. De águas claras, calmas, ora com trechos
rasos, ora com estirões profundos e lâmina d’água reflexiva, sombreada pela
mata ciliar composta por oitis e buritizeiros, um paraíso rico em frutas e perfeito para alimentar os peixes e seus predadores na cadeia alimentar.
Homens, jacarés, piranhas e sucuris eram constantes. Lugar perfeito para
um mergulho de caça que, ao final, renderia matrinxãs, surubins, aracus,
pacus e tucunarés, principais vítimas dos pescadores subaquáticos.
Máscaras, armas de mergulho, arpões, facas de prender na panturrilha,
nadadeiras, lanternas à prova d’água, sabão líquido, cordas, cachaça e mil
coisas do mundo dos mergulhadores na carroceria da picape. Na viagem
pela BR-174, de Boa Vista até o Uraricoera, três mergulhadores iam na
cabine e dois deitados na carroceria com as cabeças sobre as bolsas com
equipamentos. Antes do mergulho, sempre rola adrenalina nuns e endorfina
noutros; esta última dá um soooono danado.
- Ê cara?? Tu tá dormindo???
- Wezë macuchibë Kaicuschi.
- Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!
- Fala em português, Macuxi. Porra. Os Caraiuá não são todos filhos de
puta e intolerantes com quem não pratica a religião e a língua oficial do Brasil.
- Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!!!
- Na viagem de Boa Vista até o igarapé Tipiquiri, Kaicuschi esteve nos
braços de Morfeu. Já o resto da equipe deu as mãos a Baco e outros que
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tais, numa animação que o Brasil e o mundo veem toda hora em qualquer
lugar.
- Eu não vou mergulhar hoje não!
- Por quê?
- Porque esqueci como encantar sucuri.
- ???
- Quando eu era criança, fiz isso com um cobrão lá na montanha; agora,
em sonho, ela veio para me desafiar. Queria mostrar quem encanta quem.
- Huuuummmm. Poeta, sonhador e cagão.
- Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!...
A equipe ocupou-se com as armas de mergulho e seus apetrechos de guerra
contra os peixes e seguiu para a pesca em grupo. Distância segura, contato
visual entre eles, prevenindo para que não se arpoassem entre si mesmos e
precisassem dos cuidados do SUS. Modo de segurança.
Traumatizado com o sonho, veio à memória o dia em que o pajé da aldeia,
que ficava entre o Maturuca e Willlemon - comunidades que vivem ao norte
da terra indígena Raposa Serra do Sol -, soube da presepada dos curumins.
Eles foram à mata e cortaram vários pedaços de timbó - vegetal que se colocado na água entorpece os peixes, os deixa bobos, com os olhos vermelhos
e com vontade de comer doce. Essa técnica de pesca é utilizada por alguns
grupos indígenas.
Subiram um pouco acima de onde estava enrodilhada uma sucuri e envenenaram a água. Capturaram o bicho e deram-lhe caxiri e pimenta. Coisa de
Canaimé. Pobre amimal, ficou em estado lastimável. O timbó desceu o igarapé
e matou muitos peixes. Crime. Alguma coisa tinha que ser feita.
No sonho de Kaicushi veio o ritual do Maruá, resina incensada usada
pelos pajés para chamar espíritos - neste caso, o espírito da cobra que virara
sopa e que roubara a sombra da curuminzada timbozeira.
- Achigï Iek tan.... amagon biapaë.... morï long
iabaë… suco chigô biapaê.. uectan negî marua… o magon biapaê. Lec ton
negî….. - Invocava o pajé, vestindo saia feita com palha de buriti e um bastão de maruá, para tentar recuperar a sombra do diabo dos meninos
envenenadores de cobra.
Entretanto, à medida que diminuía o nível da meiota de cachaça que estava
à mão, coragem e valentia aumentavam.
- Quer saber duma coisa? Eu vou mergulhar e pegar um monte de peixes.
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Este negócio de medo de cobra é bobagem...
E foi. Pegou uma garrafa de cachaça, equipou-se e desceu para uma
galhada na margem do rio. Sentou-se e pôs-se a limpar a máscara de mergulho. Abriu a garrafa de cana, tomou talagada gigante e gritou: “Achigî, Iek
ton!” (Vem aqui, Iec Ton). Ao colocar a máscara sentiu um frio na espinha e
percebeu que havia uma enorme sucuri bem na sua frente. Olho a olho. Homem e cobra, cobra e homem.
O réptil disparou o bote e o homem se defendeu com a garrafa de cachaça que foi engolida com uma parte do braço. Sem os companheiros, a briga
foi grande, entretanto, a serpente tomara de uma só vez o que restou da
pinga e relaxara os músculos constritores, levando Kaicushi mais uma vez à
vitória.
“Sopa de novo”, pensou. Em seguida, Kaicushi puxou os 80 quilos de
cobra para fora d’água. O esforço deixou-o extenuado. Cansaço e efeitos
da cachaça fizeram-no adormecer. O corpo recostado na inimiga.
- Ei, caralho...! A sucuri comeu o cara. Olha lá, vamos tentar tirá-lo da
barriga da cobra - Se apressavam os companheiros.
Apurados, ao chegar, entenderam a cena como sexo bizarro.
- Maluco, que diabo é isso? Eu já vi cobra comer homem, mas o inverso
pra mim é novidade.
- Calma aí. Não é nada do que vocês estão pensando. A gente tá fazendo
amizade. Só tomamos uns tragos. – Levantando-se, acrescentou - Vamos
embora pra casa. E, olha lá: ninguém toca na minha amiga Iek ton”.
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Enlouquecimento global
Tércio Neto, jornalista
- Pai, por que chove tanto?
- Como é?
- Perguntei por que está chovendo tanto? Há 6 dias que não saímos de
casa! Tem uma goteira na minha cama e tô sem sono por causa da tevê!
- É trabalho da escola filho?
- Não, pai.
- Pra que tu queres saber disso? Chove por que chove! Faz calor por que
tem que fazer calor! Isso é a natureza!
- Pai, mas o moço do jornal disse que chove muito porque o planeta tá
doido! Disse até que o planeta não será o mesmo daqui a mais ou menos 30
anos, por quê?
- Filho você tá vendo muita tevê. Esses filmes e videogames não são reais.
- Mas pai, isso eu vi no jornal. O moço disse que vivemos o
“Enlouquecimento global”.
- Ah! Não... É aquecimento global.
- Não, pai... Ele disse enlouquecimento global mesmo. Olha só gravei aqui
no meu MP3, ele disse que era bom gravarmos isso em nossas mentes e
corações, achei melhor usar um gravador! Ouve só:
“O Planeta tem 4,5 bilhões de anos. A criação dos oceanos, do ar e dos
continentes levou eras colossais, passamos por transformações incríveis para
chegar a ínfimos 10 mil anos de civilização humana. Dez mil numa escala de
4,5 bilhões é um grão de areia. Nos últimos 150 anos (o grão do grão de
areia) castigamos o planeta de tal forma que as crianças do amanhã receberão um planeta estranho, intenso, opaco, louco. Secas, enchentes
avassaladoras e extinções farão parte deste cenário mais quente e menos
frio, isso vai acontecer com mais de 99% de certeza. As tempestades fortes
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serão comuns, as áreas de seca devem se expandir assim como o aumento
de intensidade dos ciclones. Os governos são burocráticos e lentos por natureza, o papel de transformar está nas mãos de empresas e de pessoas comuns, todos somos culpados e vítimas. Você, jovem ou criança irá, carregar
está responsabilidade. Mostre o quanto de lucro social você pode gerar.
Temos que diminuir as emissões de gás carbônico nos próximos 10 anos
para evitarmos uma catástrofe.”
- Pai, esse mundo aí deve ser muito legal para os pais deixarem assim para
seus filhos. Só não entendi o que é ‘catástrofe’, mas deve ser surpresa de Dia
das Crianças, né?
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Renasci
Sebastião Andrade, professor aposentado
Visões esplêndidas revelam-me o que parecia sem cessar
a melodia e a harmonia de um mundo novo.
Imagens deslumbrantes, um sentimento nova a cada instante,
Despertavam-me o segredo da Vida!
Cenas que me davam o sentido da música das esferas celestes!
Luz... paz... presença de seres santos! Tudo era eterno e belo.
Embalado pelas vibrações divinas, aos poucos o declive...
De um voo que ultrapassava os limites do eco deste mundo divino!
No olhar extasiado, em conjecturas de sucessivos cuidados
A aspereza como o corpo físico.
Da consciência do mental, ao abalo do emocional!
Desperto entre tubos e fios, agora que meu canto
era puro entusiasmo divino!
Sem roubar-me a calma em torno dos meus justos desejos,
Lanço-me acima de todas as contingências...
A deixar aquele mundo de Luz e a perguntar-me:
O que aconteceu?...
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Sonhos...
Maria de Fátima Lopes,
agente de Polícia Civil
Tive grandes sonhos
Alguns realizei
Outros ainda tento...
Os sonhos não têm asas
São como o vento
Voam sem direção
Só param com o tempo...
O tempo passou tão depressa
Às vezes tenho a impressão
De que me perdi pelo caminho...
Caminho da ilusão
Caminho da esperança...
Hoje tento encontrar-me
Nesse mundo tão imenso...
Mundo de meus sonhos
Mundo de meus pensamentos...
Pensamentos do que fui
Pensamentos do que quis ser...
Pensamentos do meu mundo
Pensamentos do meu Ser...
Ser que sonha
Ser que voa como o vento...
Ser que procura a direção
Que se perdeu no tempo...
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Beija-me
Maria de Fátima Lopes,
agente de Polícia Civil
Beija-me com teus lábios doces
Beija-me com doçura
Beija-me como na primeira vez
Beija-me com Loucura
Beija-me olhando em meus olhos
Beija-me com tua alma
Beija-me com a tua boca na minha
Beija-me, pois só o teu beijo me acalma
Beija-me e me provoca com teu beijo
Beija-me sem nenhuma vergonha
Beija-me com paixão
Beija-me faz-me esquecer dessa vida medonha
Beija-me com encanto
Beija-me sem pudor
Beija-me por toda a noite
Beija-me com muito amor
Beija-me com teu beijo molhado
Beija-me com altivez
Beija-me com força
Beija-me como se fosse a última vez
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Meu avô
Maria de Fátima Lopes,
agente de Polícia Cicil
Manoel Jacob de Sousa
Era o meu avô
Dele tenho muito orgulho
Por ele tenho muito amor
Era mais conhecido como Netônio
Homem muito respeitado
Era um poeta de primeira
Por todos admirado
Tornou-se um grande poeta
Mesmo sem a escola frequentar
Escreveu inúmeros versos
Que viu de sua mente brotar
Ser poeta era seu hobby
Ele escrevia tudo com muito amor
Dos versos não se esquecia
Embora sua profissão fosse agricultor
Homem da roça
Poeta do roçado
Homem muito íntegro e honesto
Por toda família muito amado
Quando em casa da roça chegava
Mesmo antes do banho tomar
Ia direto escrever seus versos
Com todo cuidado pra rima acertar
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À noite em sua casa
Sempre tinha cantoria
Eram vários repentistas
Que de improviso traziam alegria
Aquilo era sua felicidade
A casa logo de gente ficava cheia
Poetas, repentistas e vizinhos
A cantoria passava da meia noite e meia
No dia seguinte
Canseira não tinha
Ia pra roça já pensando
Na cantoria que vinha
Homem de pulso firme
De caráter bem definido
Zelava pela família
E nunca esquecia um amigo
Inteligência não lhe faltava
Sabedoria era sua marca
Mesmo sem ter frequentado escola
Em tudo se destacava
Seus ensinamentos
Até hoje eu sigo
Tinha muita fé em Jesus
Exemplo que carrego comigo
Hoje aqui não estás mais
Mas sua poesia ficou
No livro “Poeta do Roçado”
Você encontra quem foi meu avô
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Meninos de rua
José Henrique F. Leite, escritor bissexto
Tantas crianças – aqui e ali – na cidade
Zanzando ao léu, pelos becos e ruas.
A perversa miséria não respeita idade
Impondo que andem famintas e nuas.
Tanta fartura que vai para o lixo!
Tanta comida que a tantos, sobeja
Já a criança nas ruas feito bicho!
De latão em latão o almoço fareja.
Tantos meninos vivendo o desprezo,
Tantas meninas sem vez e sem voz.
As crianças de hoje viraram um peso!
Por culpa dos pais e de todos nós.
O menino que – hoje – sai pedindo à toa,
De olhos compridos num pedaço de pão,
Voltará – amanhã – sem que isso lhe doa
Exigindo o que é dele de arma na mão.
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O lavrado pede socorro
José Henrique F. Leite, escritor bissexto
Dantes, motivo de orgulho, gozo e tanta alegria!
Percorrer o lavrado hoje é de dar pena, só agonia.
Imensa tristeza! Porque já não se pode passear mais
Pela vastidão dos campos, pelos infindáveis capinzais.
Meu Deus! Como isso me toca. Como isso me confrange.
Arrancaram o caimbezeiro e plantaram a tal acácia mange.
Uma planta que, sem cerimônia, rouba nossos horizontes,
Sorve nossas águas. E, sem dó, vai sugando nossas fontes.
Voraz, insinua-se pelos campos, devorando densos mirixizais,
Ferindo de morte velhas paricaranas e outras árvores regionais.
Mas, de onde veio? De onde o viço dessa vil leguminosa?
Não há lei, não há força que impeça sua ação perniciosa?
De quem é tamanha mentira, engodo e tanta falácia?
Que Roraima só tem a lucrar com essa maldita acácia?
Já passa a hora de impedir que essa árvore maldita
Cause ao lavrado maior estrago. Tamanha desdita!
Terá ela - no futuro - algum valor, alguma serventia?
Ou é o aviso da morte, o fim do lavrado que se inicia?
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Meu Deus! Não dá para esperar. Urge acabar com isso,
Ou em pouco tempo todo o lavrado será de um tal suíço.
E, então, o que será da nossa terra? Qual será a nossa sorte?
Ficaremos como bois na manga só esperando pela morte?
Ficaremos sempre mudos, eternamente de braços cruzados?
Hirtos, impassíveis, assistindo ao assalto dos nossos lavrados?
Nunca se tinha visto tamanho acinte ao povo de Roraima,
Tamanha agressão e desrespeito à pátria de Makunaima!
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Uma viagem pra nunca
esquecer
José Henrique F. Leite, escritor bissexto
A ansiedade pulsava nos corações daqueles circunspectos senhores. Alguns não conseguiam esconder o medo que sentiam por estarem na iminência
de voar pela primeira vez. No pátio do acanhado aeroporto da pacata Boa
Vista que ainda dormia os motores de um velho DC-3 da Força Aérea
Brasileira roncavam desesperadamente, fazendo toda sua estrutura tremer.
Dos canos de descarga em brasa viva saía uma grossa coluna de fumaça
esbranquiçada. Seu Antônio Guida, um calejado agricultor da região do
Taiano, passageiro daquele voo, irrequieto e pálido aproximou-se do mecânico da aeronave e disparou:
- Ô seu oficiá, nois vai vuar nessa besta fera fumaçando assim?
- Não se preocupe cidadão, esse é o avião mais seguro que já foi fabricado no mundo. Nem os alemães conseguiram derrubá-lo na segunda
guerra mundial.
O velho passageiro aquiesceu. Mas sua expressão severa denotava que
não ficara de todo satisfeito com as ponderações do confiante mecânico. A
lividez estampada na cara do rijo agricultor dizia do seu grande arrependimento por ter topado aquela viagem a Brasília. Para reforçar os seus temores, um casal de maçaricos que morava na beirada da pista de pouso, incomodado com o movimento anormal daquela manhã, denunciou a invasão
do seu território do jeito que só os maçaricos sabem fazer, ou seja,
esguelando-se a mil decibéis! Coisas de maçaricos. Para o seu Guida, aquilo soou como aviso, sinal de mau agouro. Ora, mas se ninguém até ali se
manifestara, desistindo daquela viagem, não seria ele, cabra macho que já
enfrentara até onça na mata, que iria dar tamanha mostra de frouxidão. Já
estava com um pé na escada; que viesse o resto, então.
Assim começava a viagem mais dramática e inusitada da minha vida, a
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começar pelos companheiros de viagem e a encomenda que eu deveria entregar a uma alta autoridade da República.
Estávamos ainda envoltos pela penumbra daquela manhã em que o sol
timidamente dardejava os primeiros raios, quando se ouviu a voz grave do
comandante dando ordem de embarque. Entre discretos sussurros, dez nervosos senhores de meia-idade, esbarrando-se uns nos outros, subiram e tomaram assento na desconfortável aeronave. Não havia poltronas. Os assentos, todos de ferro, ficavam dispostos em duas fileiras fixadas no piso e recostados nas laterais da fuselagem do avião, de sorte que os passageiros
ficavam um de frente para o outro, atracados por rudes cintos de segurança.
O voo previa escalas nas cidades de Manaus e Marabá, com pernoite na
cidade de Porto Nacional e, finalmente, Brasília.
Os heróicos viajantes – como se verá a seguir – tinham sido escolhidos
entre produtores rurais e trabalhadores da área urbana de diversas profissões para participarem de um seminário sobre administração sindical – pasme-se, em pleno regime de chumbo – patrocinado pela Presidência da República. Vivia-se àquela época, 1977, o período de distensão política do
general Geisel, que impôs a transição da ditadura militar para o regime democrático de forma lenta e gradual. Tão lenta e gradual que, depois dele
ainda veio o grosseiro general Batista Figueiredo, um presidente que gostava
mais do cheiro de cavalos do que do contato com o povo.
Viajar com aqueles homens, na maioria rudes trabalhadores, não foi tarefa
fácil. Não mais difícil, porém, do que levar a encomenda da tal autoridade,
outro general e vice-presidente da República. E veja-se que encomenda!
Nada mais nada menos do que um casal de jaburus para enfeitar os gramados da residência do tal vice-presidente, o conhecido Palácio dos Jaburus.
O infeliz pernalta de Boa Vista estava fadado a viver nos palácios.
Quem conheceu o Palácio Hélio Campos da década de setenta deve se
lembrar de um casal de jaburus (passarões) que vivia ali. Com a morte da
fêmea, o macho entregou-se à tristeza. Ficou agressivo. Tornou-se perigoso
para quem passava roçando nas grades de proteção do muro do palácio.
Com o pedido do vice-presidente surgiu a oportunidade de arranjar uma
fêmea que tanto lhe fazia falta. E a nova companheira existia e já o esperava
no zoológico de Manaus.
A viagem que estava prevista para durar dois dias, levou três com
dois pernoites.
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Chegando a Manaus, descobriu-se que a anunciada companheira do Jaburu
boa-vistense não estava pronta para o embarque, o que nos obrigou a pernoitar na capital da zona franca. No dia seguinte, como ocorrera na manhã
anterior, os motores da velha aeronave ao serem ligados começaram a roncar com as falhas já conhecidas. Desta vez, porém, a coluna de fumaça saía
mais densa e mais escura. Seu Guida, sempre observador e precavido notou
a diferença. Ensaiou dizer alguma coisa, mas calou-se diante do olhar severo
do mecânico.
A aeronave alçou vôo e seguia sem transtornos até que uma hora antes de
chegar a Marabá, um dos motores começou a pipocar, parando de vez,
minutos depois. Diante do medo dos passageiros, o comandante imediatamente saiu de sua cabine de comando e, sem demonstrar nenhuma preocupação, pediu calma, assegurando que o avião tinha condições de voar o
restante do percurso com um só motor e pousar com segurança. Estava
certo. Uma hora depois, sob os aplausos de todos, colocou aquela geringonça
suavemente no chão da cidade paraense.
Aquela era uma situação que os tripulantes, ao que parece, já haviam encarado muitas e muitas vezes. O sargento mecânico conhecia as manhas daquela máquina. Quarenta minutos foram suficientes para fazer os motores
rugirem novamente.
Nova ordem de embarque. Outra vez – tais carneiros obedientes – lá
estávamos dentro daquela máquina voadora que a toda hora ameaçava
despencar. Não completara vinte minutos de voo e o segundo motor que
até ali resistira bravamente também deu sinais de que ia parar. Parou logo a
seguir. O medo tomou conta de vez dos passageiros. Só os jaburus pareciam não se preocupar com aquele alvoroço todo. Também, pudera, sabiam
voar! Mas o comandante era dos bons. Pouco tempo depois, estávamos
de volta ao chão de Marabá. Nesse ponto alguns já queriam desistir da
viagem. Mas de que jeito? Como voltar pra casa daquele lugar tão ermo,
distante e desconhecido?
Não havia outra opção senão encarar o velho avião mais uma vez. Ele já
provara por duas vezes que era duro na queda. E, entre orações, rezas e
esconjuros, embarcamos novamente no DC-3, agora com a proa direcionada
para Belém, onde o comandante contava com a possibilidade de trocá-lo
por outro que aguentasse o tranco da longa viagem.
O segundo pernoite foi nos alojamentos do aeroporto militar de Belém.
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Malgrado o cansaço, ninguém conseguia dormir. As conversas giravam
sempre em torno da longa e desastrada viagem do dia. Será que aquela
velha carcaça voadora suportaria incólume o voo até Brasília? A desconfiança era grande.
No dia seguinte embarcamos em um aparentemente mais conservado DC3, o que trouxe relativa tranquilidade aos ressabiados passageiros.
Afora os pipocos dos motores na decolagem da nova aeronave e de um
risível incidente provocado por um dos jaburus, o resto da viagem até Brasília
transcorreu sem maiores atropelos. Isso fez renovar as esperanças de todos
e colocar fé nas palavras do mecânico de que nem os alemães tinham conseguido derrubar um DC-3. Não seriam alguns pipocos que o fariam.
Como das vezes anteriores, a decolagem foi às cinco horas da manhã.
Depois de mais de duas horas de voo sem maiores percalços, a confiança de
todos retornava pouco a pouco. Já havia até disposição para comer algo,
coisa que no dia anterior ninguém sentira vontade. Não era para menos!
Os jaburus, porém, recusavam os alimentos prescritos pelos técnicos do
zoológico de Manaus. Durante os três dias de viagem simplesmente rejeitaram as nutridas pongós oferecidas. Tudo faz crer que aquelas aves gostavam
mais de carne humana do que de peixes, como se verá adiante.
Enfim, Porto Nacional, última escala antes de chegar a Brasília. Nessa
altura, mais dois personagens entram na história: O Salomão Filho, à época
um rapagão alto e magricela dos seus vinte anos, que pegara carona em Boa
Vista, ia encontrar-se com o pai que o esperava em Brasília para uma reunião
de pecuaristas do norte com autoridades federais. A outra pessoa, uma mulher exuberante de aparentes quarenta anos, que se dizia enfermeira, embarcara em Belém e logo se entocara na cabine de comando. Pela intimidade
que tinha com a tripulação parecia ser velha conhecida daqueles voos pela
Amazônia. Das vezes que saiu da cabine para conhecer os demais colegas
de viagem, mostrou-se comunicativa e desenvolta. Tinha um jeito todo próprio de falar e de olhar. Na verdade, não passava de uma personagem intrigante e misteriosa. Mesmo assim foi uma pessoa muito útil naquele trecho da
viagem, como se demonstrará a seguir.
Ao levantar voo de Porto Nacional, o cansaço era geral. Ninguém suportava mais ficar sentado naqueles assentos de ferro. Cada um se arrumava
como podia, procurando uma posição menos desconfortável. E, aqui, abrese um parêntese para o relato do incidente entre o jaburu trazido de Boa
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Vista e o carona Salomão Filho. Este, dono de um enorme nariz.
Todos caíam de sono quando o desengonçado carona buscando posição
mais confortável desafivelou o cinto de segurança e escorou-se no engradado em que estava o jaburu macho. O pernalta, que completava três dias sem
comer, não suportou a tentação daquele enorme nariz bem ali ao alcance do
seu bico. Nem precisou de boa pontaria para aplicar certeiro golpe naquele
narigão, quase o decepando da cara do infeliz. Foi um momento de pavor!
No primeiro instante, ninguém sabia o que tinha acontecido com o carona
que, aos pulos, com a cara lavada em sangue e o nariz dependurado gritava
desesperado: Foi o jaburu, foi o jaburu! O bicho tentou comer meu nariz... A
tal enfermeira entrou imediatamente em ação. Com destreza pôs o acidentado no colo, botou as ventas do infeliz no lugar e o levou assim, bem agasalhado, até o fim da viagem.
Por fim, chegamos à Belacap: um grupo de estropiados trabalhadores, um
carona que por pouco não perdeu seu grande nariz e um casal de famintos
jaburus. Ainda bem que, na capital do país, fomos alojados em um excelente
hotel, o que nos permitiu uma bela noite de sono. Quanto ao carona, foi
encaminhado a uma clínica para reparar o narigão avariado. Não se sabe se
as aves sobreviveram, uma vez que durante a viagem rejeitaram os peixes
oferecidos e o único alimento que despertou o apetite de um dos pernaltas
escapou-lhe por um triz. Aquele enorme nariz bem que daria uma boa refeição para o faminto jaburu.
O acidente com narigudo carona rendeu muitas gargalhadas. O seu Guida,
sempre observador e espirituoso não deixou por menos. Já deitado confortavelmente na sua cama de hotel saiu-se com essa:
- Ora seu minino, bem que eu queria ter umas venta dessa. Com uma
muié cuma essa pra cuidar da gente eu ia arriscar dormir perto dum jaburu,
também.
A semana em Brasília deixou a turma de trabalhadores deslumbrada.
Rapidamente, todos esqueceram a dramática viagem. O assunto agora estava voltado para o seminário, os passeios turísticos, a excelente hospedagem, a apetitosa comida e o encontro com o presidente Geisel no Palácio
do Planalto.
Particularmente, algo me atormentava; o retorno previsto para as cinco da
manhã do sábado que estava às portas. Até ali, esforçara-me para demonstrar coragem e calma. Impossível, o medo que se apossara de mim. Não
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dormi um só minuto daquela noite que antecedeu o retorno. Porém, meus
companheiros de viagem, com exceção do senhor Guida, davam sinais de
tranquilidade e se mostravam felizes. Nenhuma lembrança da fatídica viagem
da semana anterior parecia atormentá-los.
Cinco horas da manhã no Aeroporto Internacional de Brasília. O ronco
dos motores do velho DC-3 já se fazia ouvir. Seu Guida, despachado como
sempre, não vendo sair fumaça escura dessa vez, foi logo disparando: “É...
Meus amigo, num tô vendo sair fumaça feia desse aí, não! Agora nois vai
chegar é ligeiro! Tô falando pra vocês.
E o velho DC-3, pelo menos naquele dia, não decepcionou. Já pertinho
das cinco da tarde, como previsto, estávamos na capital amazonense. Deu
tempo até para fazer umas comprinhas na Zona Franca. de Manaus.
Cinco horas da manhã. Aeroporto de Ponta Pelada. Pessoal na pista e
mais uma vez o ronco dos motores do velho DC-3 se fazia ouvir.
- E aí seu Guida, tá feliz? – Perguntou um dos companheiros de viagem –
Daqui a pouco a gente bota os pés na terrinha, né?
- Num sei, não! Tu num tá vendo que a besta fera tá c’um barulho deferente outra vez? E oia a fumaça preta de novo! Agora só tá faltando os diabo
dos maçarico...
Seu Guida estava certo. Com menos de duas horas de voo os motores do
avião começaram a pipocar. Agora eram os dois ao mesmo tempo. A aeronave começou a perder altura. Imediatamente o comandante saiu da cabine
de comando e ordenou:
- Sargento, abra a porta do avião. Vamos aliviar o peso da aeronave.
E, dirigindo-se aos passageiros:
- Quem tiver dinheiro, documentos ou outros objetos de valor dentro das
malas ou sacolas, retire-os para si e joguem toda a bagagem restante fora,
imediatamente. Se necessário, vamos fazer um pouso de emergência no primeiro retão da estrada. Todos nos seus assentos com os cintos de segurança
afivelados, peito sobre as pernas e boa sorte!
O avião voava cada vez mais baixo. Tirava rasante sobre a estrada. Era
tempo de rezar e entregar a alma a Deus. A aeronave baixava cada vez mais.
As copas das árvores mais altas já podiam ser vistas acima das nossas cabeças. Pavor generalizado! Só a tripulação se mantinha aparentemente calma.
Os dois motores pararam simultaneamente seguidos de vários baques sob
nossos pés. Uma nuvem de poeira avermelhada fez a mata sumir. De repente
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uma forte pancada na asa direita fez o DC-3 rodopiar sobre a piçarra, parando logo a seguir.
Do assento de seu Guida ouviu-se um grito de alívio: Obrigado meu
Deus! Parece que nois tamo tudo vivo!
O velho DC-3 batera no tronco de uma imbaúba, o que o fizera rodopiar sobre o próprio eixo sem sair da estrada. Isso foi tudo. Ninguém
ferido gravemente. Alguns apresentavam pequenas escoriações e outros
reclamavam de dores na coluna por não terem se agachado direito.
De resto, não havia o que fazer a não ser exercitar a paciência e
esperar os carros que vinham de Manaus – na época, um aqui outro
acolá – e pedir deles uma carona. E foi de carona que os passageiros
daquele “seguro” DC-3 – que nem os alemães conseguiram derrubar –
chegaram a Boa Vista.
Uma viagem pra jamais ser esquecida!
Relação de passageiros da inesquecível viagem:
1) Antônio Guida – Taiano (in memoriam);
2) Raulino Castro – Taiano (in memoriam);
3) Jonas Lima –Cantá – (in memoriam);
4) Raimundo Cardoso – Cantá (in memoriam);
5) Alquelino Cunha – Boa Vista (in memoriam);
6) Rubem Bento – Boa Vista (in memoriam);
7) Adonias Araújo – Boa Vista (in memoriam);
8) Alencar de Melo Magalhães – Boa Vista;
9) Francisco das Chagas – Caracaraí;
10) Salomão Filho – Boa Vista;
11) José Henrique – Boa Vista.
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Procura
Hênua Patrícia Lima Andrade,
relações públicas
Procurei por muito tempo
A felicidade do meu coração
Não sabia no entanto
Que tudo estava tão à mão.
Me perdi por labirintos
Poços fundos sem fim
Dias sem Luz
Noites sem escuridão
Só a razão no meu coração.
Incompleta que sou
Busquei em muitos lugares,
Cantos... contos... serestas e bares.
Procurei em outro alguém
A felicidade do meu coração.
Perdida, sofri...
E ela estava em mim,
Tudo tão à mão,
A felicidade do meu coração!
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Pelos campos do rio Branco
Rodrigo Leonardo C. de Oliveira, biólogo
Neste sol do meio-dia
À sombra de um tapiri
Ao som das ondas do rio
Escrevi versos pra ti
Eu contei a nossa história
E o prazer de estar aqui.

Nas margens do Cauamé
Vi flor de paricarana
Tamanduás e veados
Reinando pela savana
Igarapés e lagoas
Por toda Paraviana.

Era manhã de janeiro
Caju colorindo estrada
Arrebol na serra Grande
No despertar da alvorada
Passeio a barco no rio
Pela tarde ensolarada.

Em minha capitiana
Li romances de Nenê
Poesias de Dorval
Histórias de Aimberê
Registros de Olavo Braga
Pôr do sol na Meremê.

Neste dia vi os pássaros
Em cantata nas palmeiras
A pesca de tambaqui
Canoando nas ribeiras
Carne seca com farinha
Paçocando pelas feiras.

Segui caminho do rio
Avistei toda cidade
Nas trilhas de buritis
Das lendas, realidade
Na serra de Nova Olinda
Fiz amigos de verdade.
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Vi o Brasil no teu rosto
Em crianças a cantar
Estudantes nas escolas
Pessoas a passear
Caminhei pelo teu verde
E achei alguém para amar.
Vi as luzes no teu céu
Como naquela canção
Encontro de avenidas
Num giro teu coração
Cruzando tuas igrejas
Como em uma oração.
Enfim a lua chegou
Nesta noite estrelada
O céu inteiro brilhou
Ao longo da madrugada
Quando cantei Roraimeira
Pela rua iluminada.
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Te darei o céu e o mar
Sérgio Murilo, empresário
Deixe uma pequenina
Fresta em teu coração
Liberte essa alma feminina
E se entregue aos prazeres da paixão
Preciso apenas de um instante
Para provar que sou capaz
De tirar você deste momento agonizante
E te dar a luz, te dar a paz
Deixe que eu te roube por inteira
Teus defeitos, tuas qualidades
Venha ser minha doce companheira
Minha total e fiel felicidade
Preciso apenas de um ensejo
Para te dar o céu e o mar
Vem... deixe-me saciar o meu desejo
De te ensinar a essência do verbo amar
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Amor adormecido
Sérgio Murilo, empresário
Um beijo... uma troca de carícias
Corações que pulsam intensamente
Amor... um sentimento presente
Gestos encharcados de malícias
Palavras de agrado, de afeição
Mãos que percorrem dois corpos suados
Olhares que se fitam... completamente apaixonados
Repletos de enleios... de tesão...
Infindos minutos de afagos e carinhos
Uma peça de roupa que voa pelo ar
A nudez trêmula que se entrega ao verbo amar
Um desejo casto e profano que exala em nosso ninho
E entre sussurros, cicios e gemidos
Num movimento carnal... puro frenesi!
Momento mágico, do qual nunca vivi
Explode em gozo um amor adormecido
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Mãe
Otaniel Mendes de Souza, poeta
Mãe
Ternura sem fim
Que alivia dores
Das rosas de nosso jardim
É a mais bela das flores
Mãe
De olhar eterno
Do amargo é a doçura
De todas as coisas do mundo
É a mais simples criatura
Mãe
Que nos deu a vida:
É nossa estrela guia
Mãe que dá o aconchego
Nas noites quentes ou frias
Mãe
A palavra mais linda
De todas as poesias.
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Poesia
Otaniel Mendes de Souza, poeta
O que é poesia?
É a ilusão da vida
O clamor do sentimento
A alegria da alma
A paz do firmamento
A ternura do silêncio
A calma da imensidão
O sussurro do vento
A delícia da paixão

É o brilho do olhar
A alegria de viver
A vontade de amar
O gosto de aprender
O prazer de cantar
O gosto de beijar
É viver pra viver

A ternura do amante
O semblante da tristeza
A alegria debutante
O dom da natureza
O olhar do apaixonado
A tristeza do esquecido
O amor quando é vivido
O prazer de ser lembrado
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Ovo esquerdo
Dagmar Ramalho, poeta
Se o tricolor carioca, o Zidane, contratasse
George Bush a foto de Sadam Hussein beijasse
Se o preço do feijão e do arroz, p’ra nós, baixasse
É como se o Popó alguma venta respeitasse.
Se cachorro vira-latas vendo gato não latisse
Preso vendo portão escancarado não fugisse
Se em mês de junho balão p’ro céu não subisse
É como se o Botafogo no caldeirão reagisse
Se a Rosinha não mandasse p’ra favela o Garotinho
Pedófilos cariocas não tivessem o canudinho
Se tudo não desse samba com o Zeca Pagodinho
É como se o Michael Jackson adorasse ser neguinho
Se algum vereador fosse doido e não fumasse
Busto francês, em Paris, Papillon homenageasse
Se os vereadores de Boa Vista o cofre encontrassem
É como se o barbeiro do Fidel desmunhecasse
Se não ficasse isolado quem espirra lá na China
E soltar um pum na ONU não abrolhasse chacina
Se, pilotando, mulher não saturasse buzina,
É como extrair um sorriso da senadora Marina
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Se em algum ringue Maguila um poema declamasse
Funerárias de São Paulo, aos domingos, feriassem
Se um celular bem pertinho do ACM funcionasse
É como se algum purgante o Marco Maciel engordasse
Se Osama, humildemente, provando que tem brevê
Quisesse em Nova York seu teco-teco descer
E se desse tempo do Bush o nome do pai fazer
É como se a cintura do Jô o Alex pudesse ver
Se a Argentina fosse penta e no chão ‘inda pisasse
Cadeira da Casa Rosada alguma bunda esquentasse
Se com o mal da vaca louca Maradona se acalmasse
É como se a Mancha Verde com a Fiel aglutinasse

Se Madonna fosse virgem e todo dia não testasse
Vender mortalha e caixão na Colômbia não empregasse
Se Arruda inocentemente em painel não cutucasse
É como se senador a SUDAM não surrupiasse
Se o amarelo do pendão não estivesse desbotado
O verde da Amazônia não fosse contrabandeado
Se o Ibama já tivesse algum rico engaiolado
É como se Tiradentes tivesse se suicidado
Se a precisão cirúrgica de Bush não decepasse,
A anestesia de Blair criança não encontrasse
Se o bisturi de guerras o batalhão empolgasse
É como se orelha crua Mike Tyson dispensasse
Se João de Deus, na loteca, não fosse tão ajudado
Malha fina da Receita tivesse um rico malhado
Se meu contracheque fosse pelo Malan reajustado
É como se o futebol no Brasil tenha acabado
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Se Georgina de Freitas a Previdência arrumasse
E Rubinho, na chegada, a Ferrari não brecasse
Se a reforma tributária o PCC atrapalhasse
É como se a ovelha Dolly p’ra alguma merda prestasse!
Se sombrero com tequila fizesse porco espirrar
Putim, o presidente, fizesse a Rússia votar
Se o programa Fome Zero eu visse Cuba lançar
É como se o dilúvio inundasse o Ceará
Se, vendo o esqui do Jô, o Bira não se esbaldasse
O Osmar, com cafuné, o Derico arrepiasse...
Se tomate na salada o Miltinho não gostasse
É como se dois litros de uísque p’ro Sexteto bastasse
Se macumba na Bahia não fosse privatizada
A confissão dos baianos nunca fosse grampeada
Se o Brasil tirou proveito do ouro de Serra Pelada
É como se Ordem e Progresso fosse lei na Pátria Amada
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Águas
Dagmar Vieira, poeta
Do coração de São Pedro para quem quiser;
Tepuis despejam minérios, nos conta o pajé;
Do imponente Roraima, de escarpas p’ra quem tem fé,
Cotingo salta, nascendo águas p’ra CAER.
Batiza pagão e cura,
Santo remédio se faz;
Na calmaria dos lagos,
Encantos p’ra Paz.
Do Tepequém faz Tupã, o trovão estourar.
Rio Branco leva a CAER para onde ele vá.
Bem-querer vai corrigindo cor, turbidez, ph;
Umedecer Boi Açu; Sacaí, serenar.
Na saudação do Bom dia,
Segura peito e Xibé.
Volta a querer quem degusta
As águas de nossa CAER.
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O telefonema
Roberta de Souza Cruz,
acadêmica de Jornalismo e Letras
Nessas horas a fio
Espera a ligação
Da chamada do amor

A ligação não cai
A vida segue junto
E o destino está selado

Conserva seu corpo cheio
De carinhos e beijos
Para dizer alô no momento certo

São dois corpos
Desejosos de serem eternos
Nessa ligação tão forte
Aberta ao infinito das partes

Já não acha a vida pouca
Seu coração desliga o medo
Conserva na alma seu maior desejo
Desejo do canal aberto
Das formas de mil beijos
De uma ligação eterna

E assim unidos
Não houve mais tempo
Para desligar a sorte
Dizendo adeus!

Valeu a espera
A ligação se completa
E agora as almas se falam
Entre palavras e gestos
Ao calor dos corpos
No sentido da descoberta
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Sentimento amarelo
(Para Pablo Neruda)

Roberta de Souza Cruz,
acadêmica de Jornalismo e Letras
A vida
É uma pintura por fazer
Não luta
Não teme

Pulsa amarelo
Meu coração
Embriagado de rio
Segue no seu leito
Descansado da dor
Necessitado de poesia

Caminha com pés alados
Vive sempre
A busca da canção

Já não aceita
Ver a vida
Na crueldade da ignorância
Prefere sonhar acordado
Cores vivas
De uma paisagem distante
Esse coração amarelo
Por tantas
Fez-se chorar
A todo instante
Faz-se sorrir
O céu nunca será o seu limite
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Em movimentos
E pulsação
Seu corpo dança aliviado
Aliviado de tanto amar

Boa vista por chuvas de
palavras
Roberta de Souza Cruz,
acadêmica de Jornalismo e Letras
Nesse inverno tudo é mais vivo
Mais radiante a um sol brando de ventos amenos
A chuva cai não incomodando muito
São apenas horas de gotas d’água
Que vem (vindas) das nuvens
Para fazer renascer entre a vida da terra
Novas esperanças.
Boa vista que tanto se sente
Sol, luas, ventos e chuvas,
Tudo num todo magicamente sendo
Para nos lembrar
Que o toque mais singelo da natureza
Também nos afeta
Com seus carinhos diferentes,
Mas nem por isso despercebido
Pelos olhos da existência.
Boa vista tão importante aos sentidos
Que continue amada
Por aqueles que têm o coração quente
Pelo sonho do amor infinito.
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A estrela e seu pilar
Roberta de Souza Cruz,
acadêmica de Jornalismo e Letras
Caminhava calada depois que a tempestade passou
Do pranto caiu o véu desse choro mudo
Entre retalhos em preto e branco
De uma amante que se foi
Foi ao encontro da nova brisa
Suave brisa que agora acalanta seu peito
Peito forte que em agonia perdeu o medo da sorte
E fez de repente a poesia falar no alto da montanha
Duros momentos ao vazio da alma
Ressecada de saudade de um amor perdido
Que na verdade não deixou nada além de lembranças amargas
De uma desesperança agora construída pela força do fogo
Fogo das paixões, paixões pela arte da vida
Hoje já recolhe o olhar na esperança da pintura pronta
Do colorido que as respostas novamente trazem de volta
Um renascer de aurora, um canto eterno de novas alegrias
Foi a mulher do homem amado
Hoje se refaz em homenagens ao prazer de amar-se
Não mais corrói a alma entre lástimas
Sorri encantada ao canto dos pássaros
E assim novamente se refez o seu mantra.
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Sintomas do Amor
Olendina Bonet, mestranda em Letras
(Homenagem aos amigos)
Amor...
Será doação? Muito cuidado, zelo ou carinho? Dedicação absoluta de
um ser a outro? Extrema devoção?
Falar de amor é algo muito complexo, tem várias definições. Quem nunca
amou um dia? Eu amo! Minha mãe, meu pai, meus irmãos, irmã, família e
amigos também, cada um de uma forma e com uma intensidade diferente,
esses fazem parte de alguns de meus motivos que me fazem viver. No dia a
dia, no trabalho, entre amigos, estudos, novelas, televisão, jornais, horóscopo, etc., sempre se ouve falar nesta palavra: AMOR. Sempre alguém diz
que está amando, que tem alguém especial naquele momento em sua vida.
Como será que reconhecemos quando alguém está realmente amando ou já amou?
Depois de algumas pesquisas realizadas entre amigos (claro, sem que eles
soubessem e eles, agora, possivelmente, estarão lendo este livro e saberão o
que eu buscava), resolvi escrever algo sobre o amor. E aí vão para vocês
algumas dicas, ou melhor, alguns sintomas do amor, que certamente se você
um dia não sentiu - que creio ser difícil -, ah!, pode ter certeza que irá sentir.
Mas não se preocupe: É NORMAL!
E sabe qual é o melhor ou pior? Não tem remédio ou vacina que o
combata quando ele chega. Vamos ver se algum deles lhe faz lembrar
algo.
Geralmente, quando o amor bate à porta - e entra sem pedir -,
acontece o seguinte:
Ao despertar, o primeiro pensamento é direcionado a essa pessoa. Concorda? Faz questão de ligar para ele e dizer: - Bom dia Amor!
Sempre relembram dos bons momentos vividos entre eles, com mínimos
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detalhes, o dia em que se conheceram, o primeiro beijo, o primeiro presente,
as roupas que estavam vestindo, local, etc. Marcam até a data do ocorrido.
Verdade?
Gasta crédito de celular além da conta, ligando várias vezes ao dia, falando
durante horas e sem acabar o assunto. E os sms por celular? Hum... Sem
comentários. E não dorme sem dar boa noite para ele.
Ocorre uma mudança perceptível em seu gosto por música (geralmente
ouve música romântica com mais frequência) e ainda quer que os vizinhos
participem, colocando o som naquelas alturas. Os CDs de novelas internacionais são os mais comprados por quem está nessa fase do amor.
Quando estão se conhecendo, querem saber de tudo um sobre o outro,
fazem questão de gravar o que cada um gosta de comer, o que gosta de fazer,
aonde ir e vir.
Fica “sorridente” (para não dizer bobo), tudo que a pessoa amada faz é
motivo para rir, até mesmo aquelas grandes bobagens da vida. E em algumas
vezes, sorri para as paredes.
Torna-se “sonhador” mais do que o normal (para não dizer que está voando por aí). E o pior, faz mil planos (e muitas vezes sem consultar a outra
pessoa).
E aí, está se lembrando de algo? Fez lembrar alguma pessoa? Se não, vou
mostrar mais alguns sintomas. Vamos lá?
Olha para o vazio da imensidão. Quem nunca viu alguém parado, sério e
olhando para o nada? Esse alguém está amando, pode ter certeza!
Os olhos brilham quando se está perante a pessoa amada, ou pelo simples
fato de alguém tocar em seu nome.
Parecem sempre estar em sintonia de pensamentos. Quando um liga para
o outro diz: Eu estava pensando em você.
Torna-se possessivo e ciumento, sente-se o próprio dono da pessoa e
geralmente confisca o celular para ver que tipo mensagens está recebendo.
Nas cordas vocais, surge uma “doença” ainda não identificada pelos médicos: a voz muda completamente quando se está falando com essa pessoa,
fica trêmula, fala como criança que ainda está aprendendo as primeiras palavras.
Quer sempre estar por perto. Acaba de deixá-lo em casa, em minutos liga
e diz: estou com saudades. Isso depois de passar alguns dias juntos. Tudo o
que vê por aí parece com a pessoa e, se puder, compra para agradá-la.
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Faz algumas “bobagens” do tipo: faltar trabalho, deixar de ir às aulas, inventar uma doença ou viagem só para passar um pouquinho mais de tempo
com essa pessoa. Quem nunca fez isso? Hum... Sei...
Tem um tipo de beijo preferido entre eles. Música também, para um lembrar sempre do outro quando não estiverem pertos.
Faz de tudo para agradar, diz tudo que a pessoa quer ouvir, até prometer
coisas que jamais poderá cumprir, apesar de ser romântico, claro, como: dar
o céu, o mar e as estrelas.
E agora o que você me diz? Você está ou já esteve com alguns desses
sintomas? Conhece alguém que esteja sentindo ou passando por isso? Se
você tem alguém que vive dizendo para você que TE AMA e você tem dúvidas, e ao ler a relação acima e perceber que algo parece com ele, pode
acreditar. É! Realmente, essa pessoa TE AMA.
Então, meus parabéns. Aproveite esse momento e curta com a maior intensidade que puder, pois, esse sentimento pode passar e o que lhe restara
será apenas a SAUDADE.
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A verdadeira lenda do
elefante e da formiga
Nelvio Paulo Dutra Santos,
professor e contador de histórias e estórias
O mundo inteiro conhece essa história aparentemente fantasiosa. Mas o
que poucos sabem é que ela é verdadeira e, pouquíssimos, quase ninguém,
tem noção que a coisa se passou aqui nos campos do Rio Branco há muito,
muito tempo. Ignoro os motivos para tal desconhecimento ou esquecimento,
mas como cientista das tradições, versado em culturas passadas tenho até
obrigação de trazer a público a verdade. Mas vamos aos fatos.
Imagine o leitor como eram os campos do rio Branco séculos atrás, com
diversos grupos indígenas disputando os seus recursos naturais e em alguns
casos, as suas mulheres. Imagine ainda que de repente aparecem em cena
pessoas desconhecidas, completamente diferentes, com armas poderosas,
algumas para matar outras para converter, dizendo-se donas das terras e
das almas. Maior surpresa ainda para os da terra: os estranhos não eram
iguais nas suas vestes e trejeitos, não falavam a mesma língua. Falavam ainda
de um mesmo deus, mas de forma também diferente. Havia os holândis,
mais altos e mais claros; os spanóiis e um terceiro tipo: os potigueises, que
eram mais afoitos e tinham a mania de querer dormir com as jovens virgens
das tribos.
Cedo os da terra perceberam que todos os estranhos exigiam o trabalho
e obediência em troca de uma outra vida, que viria depois da morte. E mais,
era preciso muito sacrifício, na forma de adotar a tristeza e expulsar a alegria
do cotidiano para conquistar o local da futura vida: o céu. E mais ainda: era
preciso trocar coisas, produzidas aqui por outras que vinham sei lá de onde
e nem sempre serviam para o que diziam. Chamavam isso de comércio e
dele faziam parte mesmo os estranhos que vieram trazer a nova verdade,
ensinando o caminho da futura vida no céu. Assim, o povo passou a produzir
muitas coisas que não se conheciam e nem se entendia sua utilidade, mas
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segundo os missionários, que instruíam nas novas artes, tinha que ser feito e
fazia parte do mundo novo que se vivia.
No entanto, nem tudo mudou: o trabalho tocava, como antes, geralmente
para as mulheres. É aqui que entra nossa personagem verdadeira heroína
esquecida: a índia Içá-mirim, isto é, Formiga pequena na língua da terra. Ela
foi instruída, dada à predisposição percebida pelos missionários-professores, na fabricação de primorosas caixinhas feitas com vegetais nativos. O
produto foi o maior sucesso no mundo dos brancos e a palavra mercado
passou a ser ouvida pela primeira vez nessa terra que se transformava. Içámirim, ou Formiguinha, como os missionários portugueses carinhosamente
a chamavam, teve até que conseguir algumas auxiliares. Surgiu nesse canto
da Amazônia o que se poderia chamar de uma pequena “escola de artes” em
pleno período colonial. Mas ventos políticos sopravam contra qualquer tipo
de progresso na Amazônia. É aqui que entrou em cena outra personagem
central da história.
As disputas entre holandeses, espanhóis e portugueses pela Amazônia setentrional trouxeram divisões e guerras para as populações nativas. Houve
lutas internas e descontinuidade naquele comércio de artesanato. Pior para
os menos fortes, pois tinha surgido um novo tipo humano, conhecedor tanto
da terra como das formas de dominação, o mestiço. Este era geralmente
oriundo da miscigenação forçada do branco com as índias e transitava entre
as duas culturas, embora tivesse dificuldades em identificar-se ou ser aceito
por ambas. Nossa segunda personagem era desse grupo. Tipo físico diferenciado, filho de soldado português, era famoso pela sua valentia e – temos que
dizer - por seu enorme nariz, uma verdadeira tromba, diziam. Recebeu o
apelido nada carinhoso de “Elefante”, embora seu nome verdadeiro tenha
sido completamente esquecido.
Quando a idade já não permitia participar da vida militar, Elefante recebeu como prêmio pelos bons serviços à pátria portuguesa, o direito de exploração sobre a travessia do rio Branco. Não perdoava nada, diz a lenda.
Qualquer mercadoria que passasse pelo rio, em qualquer embarcação, tinha
que pagar direitos àquele administrador, amparado pela burocracia e poder
militar luso. Este poder estava instalado no forte São Joaquim, enquanto a
aldeia de Formiguinha estava situada em um lugar hoje conhecido como
cidade de Boa Vista. E, cada vez que precisava passar pelo rio Branco com
sua preciosas caixinhas artesanais precisava pagar, em espécie, pelo trans86
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porte das mesmas ao todo-poderoso barqueiro e arrendatário de serviços, o
Elefante.
Um dia, um viajante europeu, dizem que um francês, presenciou uma cena
que imortalizou nossos personagens. Formiguinha teria, após a travessia,
dito ao Elefante: “Muito obrigado”, ao que lhe foi respondido: “Obrigado
nada, vai descendo aí uma caixinha”. Pois bem, o europeu mudou a história,
escrevendo que a cena teria se passado no mundo animal, cometendo uma
falsificação dos fatos forçando a construção de uma piada que ficou conhecida mundialmente. Enquanto isso, essa bela história que aqui se passou ficou esquecida. Foi mais um patrimônio nosso apropriado pelos estrangeiros,
o que é lamentável.
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Adolescência
Vanessa de Paiva Campos,
estudante do Ensino Fundamental
A adolescência nada mais é do que um momento de transformações em
que um ser sai de sua infância e começa a passar por grandes descobertas.
Tudo começa a mudar. Na nossa cabeça surgem milhões de novas ideias,
que nem sempre são compreendidas ou aceitas. No corpo, as mudanças são
visíveis. Meu rosto então, outrora tão macio, agora está lotado de cravos e
espinhas. Sem falar nos pelos. Pelos, pra que vos quero? Onde não existiam
agora teimam aparecer...Oh, céus; agora terei que conviver com eles. Conviver também com minhas mudanças de humor, com a irritação, a impaciência,
a vontade de saber tudo sobre tudo e ao mesmo tempo não fazer nada. Ou
descobrir que não sei nada, porque outro dia ouvi dizer que adolescente não
é adolescente, e sim: “aborrescente”.
Somos tratados como seres indiferentes, rebeldes, inconsequentes. Uma
vez me perguntei: “Será que me transformei em um mutante?” Não. Minha
mutação só precisa de compreensão, porque um adolescente no auge de
suas descobertas, na corrida desesperada por conhecimentos e na rebeldia
dos seus próprios momentos, atropela os seus sentimentos e o dos outros
também (Nossa! Rimou, né?).
Ando tentando descobrir o PORQUÊ de tantas mudanças. Fiquei sabendo que os culpados são uns tais de hormônios, que eu nem sei quem são,
nem onde estão, nem para que servem.
Mas, para uma feliz conclusão, descobri que ser e estar “adolescente” não
é nenhum bicho de sete cabeças não. Nós estamos aqui para mudar, para
evoluir, pra provocar uma revolução. É isso aí.
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O princípio da morte
dos princípios
Gill Rocha, psicanalista clínico
“Viver conforme a moral é viver conforme a razão, isto
é, conforme os princípios que a razão estabelece...”
(Raimundo de Farias Brito)

Estive meio ocupado. Além de meus compromissos ordinários, busquei
entender a bandeira religiosa da moralidade ética de quem deseja mudar uma
sociedade viciada nas drogas da ilegalidade. No mundo todo tem se falado
dos valores sociais da vida: aborto; uso de camisinha, entre outros. Estes não
devem ser valores da Igreja, como defende Bento XVI; mas sim, valores da
sociedade. Se há algo que os seres humanos aprenderam a detestar desde a
infância é submissão a ordens. O homem não gosta de ser ordenado, mandado, subjugado.
Se a Igreja durante muito tempo foi o instrumento de regulamentação
sociocultural, sabe-se hoje que, muito diferentemente das ordenanças eclesiásticas imputadas no passado, o homem transgride por si só todos os princípios dantes estabelecidos.
Sinto-me inclinado a dizer algumas coisas que talvez choque você querido
leitor, mas, acho absolutamente necessário. Preciso falar sobre o princípio da
morte dos princípios. Os valores morais da sociedade não nascem e nem
morrem na Igreja. Nenhuma sociedade deve ver a Igreja como sendo o compêndio da ética e da moral, mesmo porque, muitas vezes, a instituição religiosa falta tanto com a ética que chega a parecer mais sociedade e menos
Igreja.
Pense comigo. Ninguém precisa ir a uma instituição religiosa para parar de
fumar. Não precisa ir à Igreja para parar de trair a mulher; é só ter um pouco
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de capricho. Um jovem não precisa se filiar a uma ordem religiosa para se
libertar das drogas. E, não é que isso não ocorra na Igreja; apenas é mais
uma forma; não é a única.
A Igreja não forma a personalidade de ninguém. Na verdade, ela desnuda
as neuroses e medos tácitos daqueles que têm coragem de enfrentá-los. A
perda dos princípios começa na formação da pessoa. Não nascemos bons
ou ruins; apenas nascemos. A família e a sociedade nos fazem assim. O retrato das Igrejas contemporâneas é a cara de nossa sociedade. Temos tantos
maus cristãos justamente porque temos, no mesmo grau, más famílias. Se
quiser conhecer a qualidade de sua Igreja, busque conhecer a qualidade das
famílias que a frequentam. Na verdade, em nossos dias, a Igreja é resultado
da sociedade. Uma má sociedade gera uma má Igreja.
A primeira agência eclesiológica é a família. É nela que se constrói a base
dos princípios, e nela também se principia a morte dos princípios. É na família
que construímos nossa Igreja, nela lançamos a base do que queremos no
futuro. Se não conseguimos um bom alicerce, também não teremos uma boa
construção. Nesse processo de edificação, o que fazemos é mais importante
do que tudo o que dizemos. A questão é que falamos poucas vezes a verdade
e, então, criamos filhos mentirosos. Compramos e não pagamos e, criamos
filhos caloteiros. Frequentamos a Igreja, mas não fazemos nada do que lá
ouvimos. Essa, até o poeta sabia: “não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo
errado”.
Não adiantam novos planos de evangelização se eles não objetivarem o
núcleo da organização social. Não adianta a ilustre visita de sua santidade se
nós queremos tudo no jeitinho brasileiro. Se você não consegue ficar pacientemente na fila do Banco e procura tirar vantagem com um amigo que ali está,
seus filhos procurarão sempre tirar vantagem em tudo o que forem fazer.
É nos detalhes que começa o princípio da morte dos princípios! No aparentemente, insignificante, nas bobagens.
Medite!
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Mulher de 40
Vera Lúcia Moreira Barreto, professora
Uma mulher de quarenta anos pode sentir na pele o passar dos janeiros,
nos ossos o peso da idade, no olhar cansado o convívio, o tempo, os
amores, todos os conflitos enfim que sente uma mulher normal. Eu me
sinto assim, mas também me sinto uma garotona: forte, determinada, firme nos meus propósitos e nos trabalhos que realizo.
Agora, também me tornei avó e estou muito feliz. Os filhos crescidos, terminando ensino médio, faculdade, e quase prontos para enfrentar a realidade do
primeiro emprego, da vida adulta, da responsabilidade com seus próprios filhos.
Creio que fiz minha parte, mas continuarei agindo como mãe. Sempre estarei
atenta, carinhosa, pronta para dar um colinho, um cheiro, o que eles quiserem.
Às vezes, olhando o meu corpo, gostaria que as boas e lindas pernas
grossas ainda estivessem firmes, que meus olhos não apresentassem pés de
galinha e que minha antiga cinturinha fosse ainda fininha e curvilínea. Mas
este corpo não me obedece! Até chego a dizer: “Celulite, estria, flacidez,
saiam deste corpo. Este corpo não lhes pertence”. Que nada, as danadinhas
continuam me fazendo companhia.
Pelo menos, me casei pela segunda vez. Experimento a alegria e a graça
de ter um homem muito bacana ao meu lado. Decidido, forte, carinhoso e
que ainda vê alguma graça em mim. Mas como ficam as mulheres que chegam aos quarenta anos? Creio que cada uma pode fazer sua parte, cuidando da saúde mental, do corpo, praticando atividades físicas, lendo, se distraindo, amando... Pois, afinal de contas, somos mulheres e vamos continuar
tendo importante papel na sociedade. Somos nós as responsáveis por dar
amor, educação e segurança aos nossos filhos. Somos nós, as mulheres, que
tomamos a frente em muitas decisões domésticas, e disso, não abro mão.
VIVA MEUS 40 ANOS!
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Meus momentos com você
Vera Lúcia Moreira Barreto, professora
Uma passada de língua em tua orelha,
Um beijo bem gostoso nos teus lábios,
Belisco enfim teu narizinho,
Faço cócegas e me entrego pro ensaio
Te coloco bem pertinho dos meus seios,
Te chamando de neguinho meu amado,
Aí então tu me beijas com amor e me encaras
Com o teu olhar safado...
Vejo a chuva caindo devagar
E me pego desejando o teu corpo
Daqui a pouco te coloco novamente
E depois, dormindo doce, meio torpe,
Me aconchego nos teus braços bem quentinhos,
Fico assanhada te querendo a todo instante,
Aí te quero novamente com tesão,
Pra te colocar no meu corpo inerente.
Tudo isso que me acomete é a toda hora,
Porque só tu mexes comigo desse jeito,
Meu neguinho, doce, creme, chocolate,
Me derreto com você nesse momento.
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Cristel
Bruno Garmatz, jornalista
Quando meu amigo Eugenio Thomé veio de Curitiba para Roraima no
começo da década de 80, comprou uma fazendinha que possui até hoje nos
arredores de Boa Vista, em frente ao Monte Cristo. Naquele tempo, a estrada que dava acesso à fazenda não era asfaltada, ainda passava em frente à
Base Aérea e Boa Vista teria no máximo uns 60 mil habitantes, bem diferente
dos dias atuais com seus quase trezentos mil. Energia elétrica na fazenda não
existia, tudo era um novo começo, tudo era difícil.
De lá pra cá se passaram quase trinta anos e hoje a fazendinha é conhecida como chácara do Thomé, local muito bem estruturado e aprazível, com
plantações de manga, maracujá, pupunha e criação de peixes, e onde são
realizadas muitas festas, shows, confraternizações e outros eventos.
Mas a história que quero contar é lá do começo, mais precisamente em
83, logo depois que Thomé chegou por essas paragens roraimenses. Negócio fechado, Thomé herdou junto com a fazenda um jipe Willys e alguns
animais, entre eles, três cavalos. Tamborete, um cavalo troncudo, baixinho,
manso, pônei-bretão; Apache, da mesma raça; e um outro, grande e forte,
alazão da raça campolina, chamado Príncipe.
Príncipe andava meio jururu, tristonho, cabisbaixo, sem aquela imponência
própria do seu porte e raça. Thomé e seus irmãos, Claúdio e Sidnei, ficaram
preocupados com o estado do animal, mas não tinham lá essas experiências
para lidar com doenças equinas. Um dia, conversando com o saudoso
Dandãe, velho pecuarista muito conhecido no Estado e letrado nas lidas do
campo, Thomé lhe falou da situação em que se encontrava seu belo cavalo
Príncipe. O velho fazendeiro, na hora, só de ouvir os relatos, diagnosticou
que aquilo eram vermes que estavam deixando Príncipe daquele jeito.
– Thomé – falou-lhe seu Dandãe –, tem que fazer um cristel no bicho.
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– Cristel? Mas que diabo que é isso, seu Dandãe?
– Não se avexe não, meu filho, que vou lhe explicar – respondeu o velho.
Pegue um litro de água e ponha uma colher de creolina. Misture bem,
chacoalhe bem, e ponha o cavalo de bunda pra cima, com as patas traseiras sobre um degrau e introduza o líquido no fiofó do bicho. Vai com
jeito, porque ele pode estranhar. Depois que o líquido descer todinho,
espere mais um pouco, segure o bicho na mesma posição e depois dê um
susto no bicho. Você vai ver o resultado.
Diagnóstico feito, era hora de botar em prática o remédio receitado por
“seu Dandãe” pra curar a tristeza de Príncipe. Mas como já era um pouco
tarde, Thomé deixou para por a receita em prática no dia seguinte.
De manhã, ingredientes na mão, lá foram Thomé e seus irmãos medicar o
cavalo. Trouxeram Príncipe até a varanda da casa e, com muito jeito, conseguiram deixá-lo na posição recomendada. Com as patas dianteiras no terreiro e as traseiras sobre o degrau da varanda, o animal olhava meio velhaco
para aquela presepada. Alisa daqui, passa a mão acolá pra acalmá-lo e, com
jeitinho, conseguiram introduzir o líquido no animal conforme a receita do seu
Dandãe. Príncipe, com as orelhas em pé e olhos arregalados, meio desconfiado, esperava inquieto o final daquilo. Depois de alguns minutos, segurando
Príncipe sempre naquela posição, digamos, comprometedora, deram-lhe um
tapa na bunda e soltaram o bicho. Meu irmão, pensa numa coisa feia de se
ver. Esse bicho saltava, corcoveava, dava coices com as patas traseiras no
ar, peidava, pulava, fungava, era um deus-nos-acuda. Thomé e seus irmãos
tiveram que sair em disparada pra não levarem uma saraivada de merda
pelas ventas. Era merda prá tudo que é lado: na varanda, na parede, nas
plantas, no terreiro, até sobre o telhado da casa tinha bosta do cavalo. Depois de alguns minutos daquela estripulia toda, o bicho se acalmou. Ficou
murchinho, murchinho.
Pra encurtar a história: levaram dois dias limpando a cagança do Príncipe,
mas que o bicho ficou bom, ficou!
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A dedada salvadora
Bruno Garmatz, jornalista
Chegou! Finalmente chegou o grande dia. O dia da primeira vez. O dia
que todos os homens, depois de uma certa idade, receiam. O dia do exame
de próstata, o famoso “toque”. Exame um tanto quanto constrangedor, embora necessário, para prevenir uma das doenças que mais matam no mundo:
o câncer de próstata.
Tudo começa quando você finalmente cria coragem e marca a consulta ou num consultório particular, ou num posto de saúde. E não pode ser com
um médico qualquer. Precisa ser com um urologista, o especialista dessa
área. Depois de marcado o exame, é só esperar pela bendita hora. São dias
de ansiedade e insegurança até lá.
Ansiedade porque a gente não imagina como é que vai ser o tal do exame.
Só temos algumas vagas informações através de amigos que já passaram
pelo dito cujo. Informações tipo: “Pode ir tranqüilo; não dói nada”. Mas vai
que o seu amigo tá querendo não te amedrontar. Eu, hein!? E se ele estiver
escondendo o jogo, querendo te sacanear? Sempre fica aquela desconfiança
pairando no ar. E a insegurança pelo resultado que o tal exame pode ter?
Essa é a pior parte. Vá que o médico dê uma notícia nada boa.
Quando você chega para fazer o exame, geralmente encontra uma sala de
espera cheia de homens, apesar da presença de algumas mulheres. Enquanto
procura um cantinho para sentar, dá uma olhada em volta “pra sentir o clima”. Todo mundo tenso, pouca conversa, um olhando pro outro e tentando
imaginar qual a finalidade de estar ali. "Será que todos vão fazer o mesmo
exame? Não. Aquele ali da direita é muito novinho; não tem idade pra isso. O
toque é recomendado para homens que tenham completado quarenta anos.
Mas então, qual será problema dele?"
Enquanto você fica imaginando essas coisas, a enfermeira chama o próxiRetalhos III
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mo da lista. Você sente um aperto. Sua hora tá chegando. Procura não ficar
nervoso, manter a calma. Entra um, sai outro, e sua vez chegando cada vez
mais perto. Apreensivo, fica lembrando até de piadas, como aquela do sujeito que foi fazer o exame e na hora do toque, o médico pergunta: “Tá sentindo
alguma coisa?” E o sujeito, olhando pro médico, responde: “Sinto. Sinto que
te amo”.
Finalmente, o grande momento. A enfermeira chama o seu nome. É a sua
vez. Você se levanta e se dirige para a porta, ainda fechada, e reza: “Seja o
que Deus quiser”. Uma vez dentro do consultório, encara o algoz, todo de
branco, sentado atrás de uma mesinha. Senta-se, olha, e, disfarçadamente,
faz um exame superficial do tamanho dos dedos do profissional.
Começa então um diálogo:
- Qual é o seu problema, pergunta o médico.
- Vim fazer o tal do “toque”.
- Primeira vez?
- Sim.
- Quantos anos o senhor tem?
- Tantos...
- Tem algum caso de câncer de próstata na sua família?
- Acho que não.
- Dificuldade pra urinar?
- Não.
- Pressão alta? diabetes...?
- Não.
- Bom - levantando-se -, então vamos lá. Tá preparado?
Aquele “tá preparado” soa estranho. Afinal, o que é estar preparado?
Preparado pra levar uma dedada? Se for isso, acho que estou preparado.
Agora não tem volta mesmo. O jeito vai ser enfrentar a situação, uma vez que
a finalidade é essa mesma. Ainda pensei: “Enfrentar? Como, se eu vou ficar
de costas?”
- Tire a roupa.
- Precisa tirar tudo, doutor?
- Não, só abaixe a cueca até o joelho e se deite naquela maca de barriga
pra cima.
E eu pensava que o exame fosse feito de costas.
Subir na maca com as calças pelo joelho é meio complicado. Mas com
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jeitinho, a situação é resolvida.
- Agora dobre os joelhos, recomenda o médico, depois de colocar um
pedaço de papel toalha embaixo do nosso traseiro.
E ali está você, totalmente indefeso, parecendo frango de assadeira, só
aguardando o desfecho. Fecha os olhos e reza.
Enquanto isso, você nem percebe, mas o médico já colocou uma luva
e providenciou um pote de vaselina. E lá vem pergunta que pretende te
tranqüilizar: “Tá preparado”?
Depois do OK, você sente uma coisa gelatinosa na sua bunda. Vaselina pra facilitar a “penetração”. O médico balbucia: “Relaxa”, e no mesmo
instante, quando menos você espera, já era. Não é dolorido, mas que é uma
sensação estranha, isso é. O dedo do proctologista (nome pomposo esse) se
movimenta de um lado pro outro dentro de você, tateando e tentando descobrir alguma anomalia na glândula prostática. O exame é rápido, questão de
segundos. Ainda bem!
- Pronto, pode se limpar com o papel e vestir a roupa.
Ufa. Passou. Você desce da maca ainda meio desajeitado, passa o papel
toalha para tirar o excesso da vaselina e sobe as calças, tentando se recompor. Enquanto isso, o médico, já sentado em sua mesinha, prescreve alguma
coisa num receituário. Aí vem a segunda fase: o resultado do exame. O alívio
mesmo só vem depois da resposta do médico:
- Aparentemente está tudo OK. Parece que você não tem problema
nenhum. Tudo normal. Mas ainda precisa fazer um exame de sangue. Só
podemos garantir a normalidade com o resultado do laboratório.
Sem jeito, você troca mais algumas palavras com o médico, pega as
requisições solicitando exames de sangue e urina, agradece e se despede.
Quando surge na porta, você sente como se os homens que aguardam
ser chamados olhassem para você com pena. Pena de você e pena deles
mesmos, os próximos. Imaginam a dedada que você levou e pensam na dedada que levarão. Nenhum olhar se cruza. Olhando para os lados, com o
papel na mão, a bunda ainda melada de vaselina, vamos embora aliviados e
pensando:
- Cada profissão que existe nesse mundo! O sujeito estuda anos e
anos pra enfiar o dedo no nosso fiofó e, pior, nós pagamos pra isso. Carácoles!
PREVINA-SE - FAÇA SEU EXAME DE PRÓSTATA
Retalhos III
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Coragem
Alexandre Magno Magalhães Vieira,
magistrado
Coragem tem quem confia no Senhor,
pois não lhe falta a capacidade de amar o seu irmão!
Tem o coração aberto para o perdão e a oração!
Em favor do seu irmão não desiste de caminhar!
Não se concebe o amor cristão
sem o cálice do sacrifício e da santificação!
Não se admite a mera contemplação,
sem efetiva ação!
A vida do verdadeiro cristão é assim,
doar-se sem olhar a quem,
ouvir o grito, e correr em socorro do desesperado,
perceber a dor e dar alento,
apesar da própria dor que sente em ver tanta injustiça!
Jesus é o nosso maior exemplo,
teve coragem, força, dedicação, visão e
aceitação da sua missão!
Vejamos em Cristo a coragem que necessitamos
para enfrentarmos os intermináveis embates da vida!
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Cristo amado
Alexandre Magno Magalhães Vieira,
magistrado
Cristo amado,
misericórdia nos concede,
apesar de nossas limitações.
Cristo amado,
perdão infinito e sem par
oferece ao coração contrito.
Cristo amado,
não discrimina seus filhos,
mas abre a todos a Sua poderosa mão!
Cristo amado,
graças te dou por Seu tão enorme amor,
que a Si próprio sacrificou
para salvar um pobre pecador!
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Agora
Alexandre Magno Magalhães Vieira,
magistrado
Agora eu quero compartilhar o amor,
agora eu quero cantar a paz,
agora eu quero ajudar os meus irmãos,
agora eu quero viver em comunhão,
agora eu quero dizer da mensagem de salvação!
Agora eu quero a sinceridade nos corações,
agora eu quero o sorriso nos lábios,
agora eu quero a alegria de todos,
agora eu quero elevar à Jesus uma oração!
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Resposta simples
Alexandre Magno Magalhães Vieira,
magistrado
Quem deve mais a Deus?
O pecador que se reconhece no erro?
Ou o “justo” arrogante e soberbo?
Porque todos nós somos pecadores,
e para Deus não existem exceções.
Importa assumirmos nossas culpas
e nos colocarmos como servos!
Ao nos olharmos, percebermos o estado
lastimável de nossas vidas sem o perdão,
que regenera e restaura o homem.
Cristo é esta grande oportunidade de descoberta!
Cristo quitou os nossos débitos com enorme
sacrifício, e quer nossa completa restauração!
Quem deve mais a Deus?
A pergunta deixa oportunidade para uma grande reflexão!

104

Retalhos III

Quando?
Alexandre Magno Magalhães Vieira,
magistrado
Quando a caridade será a maior força motriz na vida do ser humano?
Quando o amor inundará definitivamente os corações dos homens?
Quando os seres humanos alcançarão a duradoura paz?
Quando a desonestidade será banida da face da terra?
Quando a verdade derrubará a hipocrisia?
Quando a bondade permeará todo o nosso viver?
Quando o ódio será arrancado de uma vez por todas de nossos corações?
Quando o desejo de vingança não mais existirá?
Quando a desconfiança não será mais semeada?
Quando a vida será uma eterna e plena felicidade?
Com certeza, quando Jesus Cristo voltar!
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Muito obrigado
Alexandre Magno Magalhães Vieira,
magistrado
Revisando as profundezas da alma,
sem perder de vista a necessidade de viver o agora.
Contemplando a inexorável beleza do Eterno,
maravilhado por tudo aquilo que Deus nos concedeu,
enxergo Jesus ressurgido da cruz,
e vejo quão importante é viver
uma vida de amor, paz e caridade!
Muito obrigado Senhor,
por Sua grande benevolência e amor!
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Mundo cão
Allen Wylder, bancário
São tantos os males do mundo
Que às vezes até perco a esperança
Mães que guardam do filho
Apenas uma lembrança
Balas que cortam o ar
Perdidas até encontrar alguém
Sempre acham um inocente
Que motivo para levá-lo não tem
Crianças são violentadas
Por quem delas deveria cuidar
Corrupção dos poderosos.
Quando isso vai acabar?
Fome, miséria e doença
São sintomas do nosso país.
Como é que com tantas mazelas,
Você pode ser feliz?
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Amor transcendental
Allen Wylder, bancário
O céu era a única testemunha
De uma noite linda de amor
Nossos corpos pareciam
Se fundir com tanto calor
Corpos quentes, feito fogo;
Bocas que gritam de prazer;
Olhos que procuram um ao outro,
Mas já não conseguem se ver.
Não são mais os instrumentos
Do simples ato de enxergar;
São radares que captam a alma
No momento de amar.
Mãos firmes que se envolvem;
Não é preciso nada dizer.
Nossos corpos se entendem
E sabem o que devem fazer.
E o céu foi testemunha
Desta noite especial
Que nossas almas se amaram
Em um amor transcendental.
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De mãe para mãe
Daniele Albuquerque, jornalista
Tem coisas que só as mães entendem. Quando minha filha nasceu me
passou um filme pela cabeça. Vieram-me à mente todas aquelas frases que
nossas mães nos disseram desde que éramos crianças, do tipo: “Você só vai
entender isso quando tiver um filho”, ou “te disciplinar dói mais em mim do
que em você”, ou até “é melhor você chorar por mim do que eu chorar por
você mais tarde”, e por aí vai...
Só uma mãe pode entender outra mãe. Entender o amor imensurável
que toma conta de nossos corações quando colocamos um filho no mundo.
E esse amor só aumenta mais a cada dia. Por mais que façam tolices, chorem
irritantemente, batam o pé no chão, esse amor não diminui. No máximo dá
uma raivinha que acaba em cinco minutos.
Lembrei-me de todas essas “tolices” que já fiz à minha mãe e, sentindo naquele momento o que ela sentia, resolvi escrever-lhe uma carta para
demonstrar todo meu amor e agradecimento. Dizia assim:
“Mãe,
Por mais que eu faça pela senhora (chamo a minha mãe de senhora),
nunca poderei pagar pelo amor dedicado a mim desde criança até hoje.
Agora que tenho a Giulia, sei o quanto a senhora se deu, se preocupou e fez para que eu e meus irmãos crescêssemos saudáveis e felizes.
Obrigada pelas noites sem dormir cuidando de mim enquanto eu estava doente. Obrigada por me amamentar no peito, sei que muitas mães
não o fazem por medo de ficarem com os seis caídos. Neste caso, você
pensou mais em mim - o que é um grande ato de amor. Obrigada por
todas as mamadeiras feitas, inclusive de madrugada.
Obrigada por ter me deixado ser criança enquanto poderia ser, e por
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ter me mostrado a vida como ela é depois que eu cresci.
Perdoe-me pela adolescência difícil, por mais que isso seja característico da idade. Perdoe-me por tantas palavras ingratas que eu devo
ter dito e pelas noites em que saí para me divertir lhe deixando preocupada. Perdoa-me se te magoei, mãe.
Eu queria lhe dizer tudo isso, porque hoje sei o tamanho do amor que
a senhora sente por mim. Sei que a senhora sempre quis o melhor, e,
quando errou, se errou, foi tentando fazer o seu melhor.
Mãe, eu te amo muito e tenho muito orgulho de você. Pela mãe que
você foi - e é - para mim e para os meus irmãos. Pela mulher batalhadora,
íntegra e honesta que nos ensinou a ter princípios morais. Pela cristã
que nos mostrou o melhor caminho que poderíamos seguir: os mandamentos de Deus.
Mãe, a senhora sempre foi uma mãe dedicada. Enquanto tantas por
aí priorizam seu trabalho, sua própria vida, nós sempre estivemos em
primeiro lugar para você, mãe. Muito obrigada por isso.
Por mais que eu tente, jamais conseguirei colocar no papel o tamanho da minha gratidão. É por sua causa que minha filha tem e terá uma
mãe presente e amorosa. Por que a senhora foi e é tudo isso para mim.
Saiba que sempre poderá contar com esta filha que muito te ama e
deseja retribuir a criação e o amor que recebe de você.
Um grande beijo, mãe
De sua filha, Daniele.”
E foi essa a maneira que eu encontrei para dizer à minha mãe o que invadia
meu coração no momento em que minha filha nasceu. Ela guarda com carinho esta carta até hoje e diz que chora todas as vezes que a lê.
Coração de mãe é isso!
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Não adianta aparência
Marvin França Brito, acadêmico de Letras
Não adianta aparência
Se tua vida turva está
Não adianta condolência
Ela pode te queimar
Não adianta se iludir
Não adianta repetir
Não adianta fugir
Não adianta!
Não adianta!
Vista-se de paz e saia na esquina
Sinta os olhares, essa é sua sina
Veja, sinta, repare e olhe ao redor,
O menosprezo, a divergência,
A ruína ou pior
Quanto mais o pensamento se afunda na miséria
Quanto mais a esperança está no meio da guerra
Não peça socorro, seja como for,
Se finja de morto
Que o tempo vai passar
As feridas causadas vão cicatrizar
Se a paz está bem longe e o ódio te acompanha
Reflita... A aparência não é tudo, ela só te engana.
Caia na real, o que quer da sua vida?
Marcha triunfal ou mera despedida?
Não adianta aparência
Se tua vida turva está
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Não adianta condolência
Ela pode te queimar
Não adianta se iludir
Não adianta repetir
Não adianta fugir
Não adianta!
Não adianta!
Se tentar correr, vai para o meio da rua,
A luz está apagada, não fique a meia-lua,
O caminho está deserto
As pessoas se escondem
Se antes achava certo
Agora sintam na pele, as dores do homem
Veja a inocência nos olhos das crianças
Veja o pôr-do-sol
Siga nas andanças da vida
Olhe para o farol
Não adianta aparência
Se tua vida turva está
Não adianta condolência
Ela pode te queimar
Não adianta se iludir
Não adianta repetir
Não adianta!
Não adianta!
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Reminiscências
Geraldo França, radialista
Quando eu era menino, sempre gostei de me aventurar por entre os arvoredos e frondosos pés de mangas que pareciam centenários. Debaixo daquelas copas, deixava voar nas asas da imaginação pensamentos que me
transportavam para terras distantes. Sítio Malvas, Juazeiro do Norte, Ceará. Foi lá que minha mãe, dona Nenem, e duas tias (Mundinha já falecida) e
Rosa, que ainda hoje é viva, passaram a infância, a adolescência e chegaram
à terceira idade recheadas de lembrança e saudade.
Hoje, tenho certeza, que a saída, principalmente de minhas duas tias, do
sítio Malvas, por força do progresso, acelerou o processo de desânimo e a
vontade de não mais viver. Mundinha era muito apegada à família, mas, devido eu ser o caçula, ela me dispensava um carinho todo especial deixando
os meus irmãos, Antônio e Socorro, enciumados, emburrados e choramingando pelos cantos da casa, pedindo um pouco de mais atenção por parte
dela.
Certa vez Mundinha levou-me ao cinema. Lembro-me ainda, foi no Cine
Eldorado. Quanta alegria e felicidade eu sentia ao ver um filme pela primeira
vez. Interessante frisar, antes da exibição do filme principal , exibiam-se propagandas políticas da Revolução de 1964, as quais mostravam as belezas
naturais da Amazônia, com seus rios, lagos e florestas repletos de animais,
garças e pássaros das mais lindas plumagens que me enchiam os olhos de
beleza e me aguçavam novamente a vontade de conhecer terras distantes.
Daí em diante, Região Norte não mais saía do meu pensamento.
Ao completar dezoito anos, fui servir ao Tiro de Guerra. Na certeza do
dever cumprido, senti que era momento de dizer adeus e deixar para trás
toda aquela gente que me ensinou um modelo de vida, baseado no alicerce
do respeito ao próximo e aos bons costumes levados pela fé em Deus.
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Estávamos no ano de 1972. Partimos, eu e o meu amigo Adálio Monteiro,
filho de família tradicional de Juazeiro do Norte, com destino a São Paulo; de
lá, depois de um ano, fomos para o Rio de Janeiro. Juntamo-nos a outros
nordestinos, amigos de infância - entre eles, Mazinho e Napoleão - e finalmente partimos para a tão sonhada Região Norte do País: Belém, , Porto
Velho, Rio Branco do Acre e, por fim, Manaus.
Em Porto Velho, conheci Daniel Pinto de Carvalho (já falecido) que se
tornou um verdadeiro amigo e irmão camarada. Em Manaus, meus velhos
amigos tomaram outros rumos, enquanto eu e Daniel partimos para a terra de
Macunaíma. Chegamos em Roraima no ano de 1977.
Em Boa Vista, o plano era ficar apenas uma semana vendendo livros pretensão essa que se desfez diante das belezas naturais dessa terra e do
carinho do seu povo ,que logo conquistamos com a nossa maneira de ser.
Nesse ínterim tivemos a oportunidade em conhecer as famílias de Zé Ferreira,
de Santos Rosa (caçadas e pescarias), Renan Beckel, diretores e professores das escolas do Território. Família Ramalho - por meio do filho Dariomar
-, Daví Monteiro e Rosa, Jerônimo Frota, Roberto e família Baraúna, famílias Mesquita e Meneses, além de outras que foram conquistadas durante
esses trinta e três anos que se passaram como num passe de mágica.
Todos têm o destino traçado, e agradeço a Deus, todos os dias, por morar
nessa terra-menina onde os meus filhos - Pollyana Mesquita de França, Grace
Kelly Silva de França, Adam Rarisson e Michael Windsor de França ao lado
de sua mãe Maria de Fátima - preenchem as lacunas dos meus amigos que já
partiram para outra dimensão.
Que eles tenham certeza: essas reminiscências viverão eternamente em
nossos corações de roraimenses e roraimados.
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Abençoas-me!
Aroma_de_mulher, poetisa
És minha materialização de Homem
Desde o primeiro contato
Em tuas palavras encontro abrigo
Não me afaste de tua vida
Quero de ti, uma paixão incontida
Solto o pensamento...
Sorves-me por dentro,
Me beijas a boca...
Rendo-me a tua magia!
Em pontas de línguas...
Arrepios ...murmúrios... gemidos...
Me abençoas os mamilos.
Cubro-te de mim,
Percorro teus dentes com meus beijos
Misturamos carnes
Te trago pra dentro de mim
Deixo-te nela aquecer
E na onda do encaixe
Me fazes enlouquecer …. estremecer...
Nossas mãos percorrem a geografia da pele
Topografando a carne,
Meu sexo tem o formato exato
Num encaixe perfeito
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Quando aninhas a curva de teu queixo.
Deixe que te toque,
Que te sinta por inteiro.
Em intensas selvagerias
Nas loucuras de nossas fantasias.

Te situas entre minhas ancas delicadas
Nas pontas de dedos apartas as partes fímbrias
De meu lúbrico centro,
Com tuas palmas das mãos,
Nas dobras da junção da coxa ao ventre
Em indecifráveis progressão.

Latejas com viço e intensidade
Pernas se apertam
Atinges meu ponto fraco
E com o corpo em erupção
Gozas dentro de mim
Deixando meu fogo lento apagar
Querendo neste momento perpetuar
Imaginando outras maneiras de me amar
Na loucura e demência do tesão,
Perco a razão,
Me abençoas o corpo em espasmos...com tuas mãos!
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Recordações
Malu Campos, escritora e artesã
Fecho os olhos e a imaginação corre solta, vai em busca de um passado
distante, de infância, felicidade e liberdade, cercadas de campos verdes que
se perdem na imensidão de um céu azul sem fim. Quantas vezes imaginei
andar até chegar no céu e pegar as estrelas com a mão. Sonho de criança.
Casa de taipa, coberta de palha, terreiro muito grande. Até demais. Dava
preguiça varrer com a vassoura de cipó-relógio, juntar o lixo em couro de
boi, sair puxando, ziguezagueando, brincando, e ouvir uma voz tão conhecida, a de minha mãe, a dizer: “Se derramar o lixo, vai varrer novamente”.
Ir para a roça em carro de boi, buscar melancia e milho verde, tudo era
festa e muita fartura. Plantando, tudo dá.
Cortar cana para os porcos, sentada em cima do chiqueiro, terçado na
mão... Êta, porcos sabidos e malcriados! Gritavam por nada. Por isso, eu os
deixava gritar bem, cortava um pouco e chupava a cana me divertindo com a
gulodice deles.
No caminho da roça, na areia branquinha, ficava extasiada com os desenhos feitos pelos pés dos passarinhos. Verdadeiras obras de arte. Tinha medo
ao ver marcas quas as onças deixavam no chão. No escuro, o esturro atemorizava. Até parece que a terra estremecia.
Nas noites de luar - os mais lindos e mais claros que já vi - ficávamos
reunidos no terreiro, debulhando feijão, ouvindo as estórias do professor
Joaquim, que nos ensinou o bê-a-bá. Com palmatória e tudo. Achava muito
difícil aprender escrever meu nome. E ainda mais o sobrenome. Não sei por
que os pais colocam nomes tão grandes em crianças.
Gostava de ficar olhando as formigas, o vai-e-vem carregando folhas. Interessante, elas socorrem umas às outras e não caem em precipícios. Dão
voltas enormes para chegar aonde querem. Gostava de colocar obstáculos
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no caminho só para vê-las desviando.
Brincar de roda, rezar o terço maior do mundo, o da avó Ana, parece
que nunca ia ter fim. Não adiantava só dizer Ave-Maria, tinha que pronunciar todas as palavras bem alto para que ela ouvisse e, para completar o sacrifício, era de joelhos, com as mãos postas, sem encostar em
nada para não dormir.
Inveja, na região do Uraricoera, entre a fazenda Hamatari, de Joaquim
Vermelho, e a maloca Boqueirão. Perto das terras de Chico Bessa, e
fazenda Alto Formoso, dos irmãos Doroleus. Foi lá que comecei a despertar para as belezas da vida.
Meu pedaço de paraíso, isolado, de onde guardo doces recordações
de uma infância feliz.
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Juiz fiu-fiu
Malu Campos, escritora e artesã
Essa história pode parecer mentira. Pertence ao anedotário roraimense e
é verdade das mais verdadeiras.
Carlos Prado, homem simples e honesto, sempre procurou pautar a conduta dentro da dignidade e da moral. Em 1968, um fato inédito, porém,
aconteceu em sua vida e levou-o a prestar contas com a Justiça.
Ele chefiava a usina de luz do bairro São Pedro. Certo dia, saiu do trabalho, pedalando a bicicleta, buscando Carlos Nardtrot para assinar uma requisição de combustível para os motores da geradora de energia.
Passando perto do fórum, que ficava localizado onde hoje está o Tribunal
de Justiça de Roraima, Carlito avistou Carlos Nardtrot na Lambretta, próximo
ao terreno onde, mais tarde, construiriam o Monumento ao Garimpeiro. Para
chamar-lhe a atenção, levou dois dedos à boca e deu um sonoro assobio.
Nardtrot ouviu o sinal, esperou e e assinou o documento. Carlito voltou para
a usina e retomou seus afazeres.
Não se passaram 15 minutos, chegou o guarda territorial Juarez comunicando que o juiz mandara chamá-lo.
Percebendo que Carlito não dava importância à intimação, o policial advertiu-o que havia ordem de prisão contra ele, Carlito, por conta dos assovios
dados perto do fórum. O intimado ficou surpreso, pois não imaginava que o
meritíssimo fosse ficar tão ofendido apenas com dois assobios.
Em respeito ao homem da lei, Carlito montou na bicicleta e acompanhouo até o gabinete de Sua Excelência. No caminho, o guarda aconselhou o
intimado a procurar um advogado. Sentindo a gravidade da situação, Carlito
saiu em busca dos dois únicos rábulas da cidade (Naquela época, por aqui,
não existiam profissionais formados em Direito). Como não conseguiu localizar Nozinho nem Ipojucan - os dois praticantes locais de coisas da lei -, o
Retalhos III

119

chefe da usina seguiu por conta própria, escoltado pelo policial.
Carlito foi encaminhado para o juiz. Naquela hora, Virgílio Melo, o escrivão, explicava para a autoridade que o réu não poderia ser julgado sem
defesa. Foi nesse momento que o humilde funcionário da usina de luz, soube
que o processo estava concluído, dependendo exclusivamente do seu depoimento. O magistrado pretendia processá-lo, condená-lo e prendê-lo.
Ao ouvir as ponderações de Virgílio, o meritíssimo designou Amadeu Campos (marido desta escritora), funcionário do cartório, para fazer a defesa. Ao
iniciar a contestação, Dequinha – assim Amadeu era conhecido – teve um acesso
de riso que deixou o juiz ainda mais indignado. Questionado pelo motivo das
gargalhadas, o cartoreiro disse que não poderia submeter-se a tamanho absurdo: “Quando e em que lugar um respeitável e honesto pai de família seria julgado por assoviar?”
Expulsando Amadeu da sala, sem defesa alguma, o doutor juiz prolatou a
sentença: “Condeno o réu a 16 anos, seis meses e 19 dias de prisão por
desrespeito a um magistrado brasileiro”. E arrematou: “Mesmo que o acusado não tenha cometido o crime, servirá de exemplo para outros que ousarem
desrespeitar autoridades”.
Lida a determinação, o meritíssimo chamou o delegado, Antônio Ferreira
(conhecidíssimo professor Ferreirinha) e ordenou: “Recolha o réu e a bicicleta à Cadeia Pública”.
Naquele momento, surgiu a figura de Homero de Souza Cruz Filho, chefe
de Polícia, que, com insolente pergunta, iniciou diálogo:
- Meritíssimo, por que devemos recolher a bicicleta?
- O veículo está qualificado como a arma do crime.
- Mas doutor juiz, se o crime cometido foi um assobio, a arma do crime é
a boca, que se encontra no corpo do réu.
Sem que o juiz admitisse ser contrariado, Carlito foi conduzido á delegacia.
Informado do ato absurdo, Djacir Arruda, governador do Território, verificando que o crime do assobiador era afiançável, pagou Cr$1,50 pelo Alvará
de Soltura e determinou que escondessem o condenado até que o juiz fosse
removido para outra comarca.
Em pouco tempo, o magistrado foi transferido e o processo contra Carlos
Prado foi arquivado. Para a autoridade ficou o registro na história e na memória de nosso povo. Até hoje, ele é lembrado como o juiz fiu-fiu.
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Realidade
Wilson Barros, jornalista
Vinde a mim realidade madita,
Faz-me o teu real ser,
Enquanto perdemos o sentido,
No tudo já sonhado,
Torture-me no caminho do sonho pois,
Somente assim provarei que,
Sou seu real discípulo,
Inexorável REALIDADE!

(1981 – Amazonas - Depois de uma reunião num bar com os
amigos que diziam que “Wilson Barros tinha que enxergar a realidade para que entendessem o que ele escrevia”)
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Adolescência
Wilson Barros, jornalista
Vivendo irei... Pensando, querendo e amando.
Amanhã, novo dia. Maior a força para eu chegar mais e mais até o meu
coração.
Querer alguém é ser mais. É ser ser!
Hoje, com o raiar das primeiras ordens do pensamento, será editada a
nova lei da vida.
Passados esses dias, eu, você e mundo lembrar-nos-emos desses amores loucos que invadem esses nossos frágeis e tímidos corações.
A alegria da liberdade ataca-me com voracidade e a esperança persiste
em minha vida viver.
Sou adolescente. Procurando e pesquisando o amor nas fantasias mais
loucas do mundo.
Sou adolescente!

(Dezembro de 1988, em Boca do Acre-AM, após a poesia que retrata o
nascimento e que estará em “Retalhos IV”).
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Mil coisas, mil histórias
Jurema Vilanova Martina, consulesa da Real
Academia de Letras do OCP/Brasil
Um dia, ao passar por um lugarejo distante, notei
Uma figura na varanda de uma humilde casinha
A olhar para o nada. Seus olhos profundos diziam
Mil coisas, contavam mil histórias.
Sentimentos de piedade fizeram meu
Coração bater descompassadamente.
Um tremor frio passou pelo meu corpo, como
Se... parte de mim estivesse ali com ela.
Procurei sair rapidamente daquele lugar, onde a
Tristeza e a dor fizeram sua morada. Procurei
Esquecer aquela figura que parecia tão
Familiar aos meus olhos.
Viajei pelo mundo à procura de
Prazeres e coisas novas.
Afinal, para que me preocupar
Se riquezas não me faltavam?
Mas... a vida, com seus caminhos
Traiçoeiros, de mim
Pobre fizera. A vida de prazeres
E boêmia, terminara.
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A beleza que havia em mim
Desaparecera. A alegria, assim como
O mundo que conhecia de minhas mãos
Como gotas de água sumiram.
Voltei para o lugarejo, pois, quem sabe lá,
Humildemente, eu viveria.
Passaram-se os anos
E ali estava eu.
Já gasta pelo tempo, sentada na varanda
De uma humilde casinha a olhar para o nada.
Meus olhos profundos diziam mil coisas
Contavam mil histórias.
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Tempo
Jurema Vilanova Martina, consulesa da Real
Academia de Letras do OCP/Brasil
Se o tempo parasse minha existência no tempo
Quanto tempo teria para dizer o que penso.
Mas, se penso no tempo egoísta seria,
Sem tempo eu penso o que de mim seria.
Quantas horas passadas, sem tempo para nada,
Com o tempo correndo e o dia morrendo.
Sem o sol nem o dia, do tempo não sobrou nada,
Sem contar os minutos, pelo tempo que é dado.
Um minuto do tempo, um segundo da vida
À alegria que eu tinha escondida no tempo.
Mas, de tempos em tempos seria agraciada,
Com o tempo sobrando, mas a vida é malvada.
O tempo chegou e a hora passou,
No final dos tempos alguém perguntou.
Para que mais tempo, se a noite chegou
E o tempo acabou?
Mas, eu quero mais tempo
Para o tempo viver,
Pois passando sem tempo
Meu tempo passou
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Um minuto no tempo, só o tempo dirá
Um segundo da vida, no tempo do tempo.
Mas o meu tempo acabou
E no meio do tempo, só o tempo sobrou
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Lembranças
Dilma Cruz, assistente social
Na beira do rio Uraricoera
Vendo o rio descendo
Vejo a vida desfilar...
Vida minha, minha vida rolando
Como o rio, neste fim de tarde...
Árvores balançam com o vento
Trazendo lembranças do passado

Lembranças boas, lembranças ruins
Pessoas que marcaram minha vida
Por pouco tempo, ou um tempo sem fim
Atos, fatos, risos, choros
Tristeza, alegria
Sentimentos diversos afloram
Lembrando o que eu sentia, e sinto
Em diversos momentos de minha vida...

Infância, adolescência, juventude e maturidade
Tudo eu lembro no correr desta água
Que não para, para me ouvir e,
Junto comigo, fazer-me chorar ou sorrir...
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E, então me sinto só...
Só com minhas lembranças...
Neste final de tarde
Vendo o rio correr, forte, mas tranquilo,
Dando vontade de ir com ele
De encontro ao desconhecido.

128

Retalhos III

Roraimado, roraimando
Elói Martins Senhoras, paulista roraimado
Roraima, sou um forasteiro que gravita em seu campo de atração, talvez
mais um descobridor de seus deleites, mas certamente um súdito que se entrega à alteridade para residir nos mistérios de seus encantos e para me declarar ao amor.
Procuro o seu aconchego, repleto do maior prazer de sentir o bafo
quente do lavrado, para logo, me deliciar nas límpidas águas dos seus igarapés
que cruzam nossas vidas tal como os beijos molhados da mais linda mulher
de suas terras.
Anseio subir aos seus montes para admirar o brilho encantador das
constelações que reluzem nos olhos indígenas de minha amante, pois sem ela
as estrelas seriam apenas astros luminosos, mas ao seu lado são faíscas de
nosso amor que sobem aos céus.
Se o dia e a noite pudessem se entrelaçar em seu horizonte, Roraima,
teríamos a tensão do encontro de bocas ardentes de paixão que se tocam de
desejos junto a mordidas que se desenham desde seus lábios por toda a
silhueta de minha amada.
No campo ou na cidade, quero apenas me perder na sua graça, para
poder me descobrir na metamorfose da cultura, no transformar do viver, do
paquerar e do amar, em um fluido dinamismo produzido pelo contato com a
diferença.
Quero dizer que escolhi estas terras em função da descoberta diária
de saber que estou cada vez mais encantado pelos seus mais recôndidos
recantos desbravados em ocasiões inesperadas com minha nativa paixão
macuxi.
O sabor de pecado que emerge de suas fronteiras mostra a alquimia
existente na positiva miscigenação, pois todo ELO que se perde no amor se
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encontra flutuando no AR, tal como um cavalo selvagem que galopeia
na vida.
Todo dia é dia pra dizer que amo você, por isso estou a seu favor
Roraima, valorizando todo o regozijo temporal que é viver junto a sua
natureza, namorando a vida e ao me entregar ao poder sedutor de minha tuxaua.
Por favor, me guie em seu território, pois quero valorizar os seus
ensinamentos de que a verdadeira riqueza reside na simplicidade de
cativar o amor, quero continuar roraimando, quero ser um eterno aprendiz
roraimado.
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Desabafos
Edilane Martins,
acadêmica de Publicidade e Propaganda
Carta aberta
Amigos,irmãos e irmãs de luto e de luta,
Eu tinha pretensão de escrever um livro em homenagem ao meu anjinho
Samuel Lucas. Aqui estão alguns rascunhos que fiz desde que ele partiu.
Escrevia nas madrugadas quando despertava no meio da noite tomada
por um vazio enorme, com uma sensação de saudade e angústia tão grandes que não havia onde deixá-las. Escrevia para aliviar o que me sufocava.
Escrevia para desabafar. Escrevia em busca de algum refúgio onde pudesse depositar minha dor.
Desespero, tristeza, revolta, decepção, angústia e feridas na alma me
tomavam, me esmoreciam e me lançavam ao pó. Tantos porquês, tantos
ses... Se eu tivesse fugido? Se eu tivesse me submetido?
Tenho de admitir que meu filho se foi para sempre. Eu não pude salválo. Eu não pude dizer a ele o quanto o amava.
Hoje, atribuo a esta perda, o fato de eu ser “chameguenta”, de procurar
estar presente, de me doar a quem precisa, de ser sensível, intuitiva e
atenciosa, de ter impulsos para cuidar de alguém, de auxiliar, abraçar, de
mandar mensagens via celular, via email, via carta, via qualquer meio que
sirva para expressar carinho, afeição e apreço.
Infelizmente nem todos entendem meu gesto. Peço desculpas. Sou grata por saber que existem pessoas que lerão este texto e que se importam
com a minha alegria e superações. Perdi Samuel; ganhei Ysrael.
Muito obrigada, amigos, por participarem comigo da árdua missão de
Retalhos III

131

formar o caráter de uma criança linda e perfeita chamada Ysrael, que completa não apenas a minha vida, mas de alguma maneira, também a de vocês.

Despedida
Esta é minha forma de pedir colo. Confio a cada anjo meu, assim como a
vocês o meu pedacinho do céu.
SAMUEL! SAMUEL!
Chamo por meu filho em vão, porque ele não irá voltar. Deus, o soberano,
o chamou e ele disse: “Falai Senhor, teu servo te ouve”. Meu Samuel
gostava tanto da história do profeta Samuel e dizia que quando crescesse
seria profeta e médico.
Revendo nosso últimos momentos, tenho a impressão de que ele sabia o
que lhe aconteceria. Naquele dia, despertou cedo, ansioso para ir à escola.
Beijou meu ventre, tomou seu desjejum, orou, beijou novamente meu ventre
e antes de sairmos me olhou profundamente. Muito profundamente.
Ele sabia...
Na escola, ficou bem juntinho de Amanda, a professora que ele tanto
admirava. Fez as provinhas, abraçou forte a diretora Telma e cada uma das
“tias” pela primeira e última vez.
No dia 11 de maio de 2006, meu filho partiu! Queria que este dia nunca
tivesse existido. Desde então, o meu viver tem sido mesclado com dores e
alegrias, saudade e presença, morte e vida, pranto e riso, vitórias e derrotas,
prisão e liberdade, ódio e amor. Que luta! Onze de maio me faz lembrar que
passei mais um ano sem Samuel.
Os primeiros doze meses foram extremamente difíceis. A ficha não caía.
Eu não conseguia crer ou admitir que meu filhote não mais voltaria. Um ano
completo de dor, de sofrimento sem medida, de perdas, de danos.
O segundo ano não foi menos terrível porque eu percebi que sua morte
era real e sem jeito, me sentia culpada por continuar respirando sem conseguir expressar o que estava sentindo. Como eu o queria de volta. Como
queria não sentir essa dor acompanhada de enorme vazio e frustração.
Hoje, a certeza de que ele realmente se foi vai se confirmando e rasga meu
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coração. Dizem que o tempo cura as feridas da alma, mas sinto efeito contrário, pois as minhas doem mais e mais a cada dia. Sinto com mais intensidade a dor, o vazio, a tristeza, a sensação de impotência e o horror daquele
onze de maio todos os dias da minha vida.

Minha vida, razão do meu viver, meu amor
Meu coração sente um vazio. Um vácuo me invade. Sinto pontadas como
se algo me atravessasse e me rasgasse. Samuel não teve direito de escolha,
teve a vida ceifada friamente por quem ele mais amava. Não há justificativa!
Os sentimentos e lembranças fervilham dentro de minha mente. Dor, revolta, desprezo, mágoa, dúvidas, perguntas, frustração e a lembrança do
nome SAMUEL! Logo, vem a lembrança viva dele sorrindo, correndo para
me abraçar, me chamando de “minha vida, razão do meu viver, meu amor”,
todo faceiro, mesmo quando estava aborrecido ou emburrado. Lembrome, então, de meu filho caindo ao chão, abatido pelo próprio pai. Lembro
de seu olhar distante, assustado, lagrimando, partindo, morrendo... E eu
sem poder impedi-lo de ir embora para sempre.
Tantos sentimentos misturados, confusos.
A dor de ter meu filho sem vida, a dor de sepultar aquele pequenino ser.
Tão pequeno e frágil. Dói viver sabendo que nunca mais ouvirei a sua voz ou
suas conversas desinibidas, suas gargalhadas, tampouco verei seus gestos e
brincadeiras. Não mais faremos planos juntos. Dói demais lembrar que só
me restam lembranças. Nunca mais serei alguém completa. Sinto-me
entorpecida dentro de minhas recordações.
Como é difícil assumir a perda tão precoce, cruel, insana e sem sentido de
meu filho. A cada ano que passa minha dor só aumenta e me tortura.
São cicatrizes em minha alma e coração. Cicatrizes e marcas dolorosas.
Tento. Juro que tento aprender a conviver com elas, mas ainda não obtive
êxito. Meu filho tinha um olhar muito expressivo, lindo, vivo, forte, que
dizia tanta coisa mesmo no silêncio das palavras. Olhar que me procurava
com anseio, cuidado, ternura e amor de filho que dizia sempre: “Mãe,
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você é minha vida, razão do meu viver; sou apaixonado por tu”. Como era
meigo o seu sorriso. Meigo, espontâneo e sincero.
Como desejo voltar no tempo. Se isso fosse possível, talvez eu conseguisse salvá-lo e fazer mudanças em nossa história.
Não há sequer um instante e minha vida em que eu não me pergunte: Por
quê? Como “ele” teve coragem de matar nosso pequenino? Matar por birra,
por capricho? É inconcebível! Por que tanta maldade? Por que tanta crueldade? Samuel era apenas uma criança... Por que eu insisti num casamento
fracassado? Por que não percebi o que pretendia o executor de meu filho?
Como ele pode planejar e ceifar a vida do seu próprio filho? Não consigo
entender ou aceitar. Nada justifica este ato insano e egoísta.
Ah, Deus meu. Não há como apagar de minha memória aqueles dias
terríveis. Lembro do meu filho gritando: “Nãããooo, papai”. E calou-se para
sempre, caído ao chão, se debatendo, morrendo ali. Como superarei isto?
Meu filho foi silenciado para sempre...
Como sofri ao reencontrá-lo inerte e sem vida dentro daquele pequenino
e frágil caixão... Não suportei ver os coveiros jogarem todo aquele barro
sobre meu filho. Como sofri meu Deus...
Sempre considerei meu Samuel um grande presente de Deus, pois ele me
foi especial desde a concepção. Já o amava antes mesmo de gerá-lo. Meu
filho lutou e optou pela vida desde o meu ventre. Contudo, uma maldita
arma, disparada intencionalmente contra ele não lhe deu chance alguma de
resistência. Meu filho foi vencido e partiu sem querer. Ele não merecia pagar
pela minha liberdade e pela vida de Ysrael com a própria vida. Na inocência,
pureza e fragilidade de meu filho, eu tive uma nova oportunidade e Ysrael
também. Meu filho Samuel foi assassinado covardemente pela única pessoa
que teve direito de escolha ali. Aos três anos de idade, sete meses e dez dias.
Fomos vítimas de alguém que, acredito eu, queria me atingir e que não suportava a intensidade de amor que meu filho e eu tínhamos, tirando-o de
mim, de todos nós, de seus sonhos... Movido por razões torpes, inveja,
ciúme, pois este pai não se permitia amar ou ser amado.
Por que partiu, vida minha? Por que não foi poupado, minha criança? Há
tantas formas humanas de expressão, mas até hoje não encontrei um modo
de expressar ou mensurar o que significa a perda de um filho. A morte de
meu filho Samuel, tão cheio de vida, carinhoso, amável, falante, inteligente,
tão forte e tão frágil, indefeso e corajoso. Sequer pude pedir perdão a meu
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filho! Como sofri por estar impotente diante da morte. Eu que gerei a vida,
que o carreguei em meu ventre.
Mas a força, o amor, a vida que Samuel emanava de seu olhar e que hoje,
de certa forma se reflete em Ysrael, é que me dão forças para suportar a
vida e esperar pela Justiça.
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O circo e Severina
Eliane Rocha, jornalista
Sentada igual criança que espera ansiosa por um presente. Assim estava
Severina, minutos antes de começar o espetáculo de palhaços. A seis dias de
completar 65 anos de idade, era a primeira vez que a paraibana ia ao circo.
A primeira vez não era só da aposentada, que reencontrou em projeto social
a alegria de viver bem a velhice. Dulcinéia, Elizângela e Núbia também estreavam sob a lona da magia. As idades das três, somadas, não completam todos
os anos vividos por Severina Dias. Uma soma que não fez diferença alguma
naquele picadeiro. Elas riam, batiam palmas e não desgrudavam os olhos um
só minuto da imensa cortina vermelha, que abria e fechava entre uma e outra
apresentação.
Velhos e adultos. Todos eram crianças, alguns de novo, outros nunca vão
deixar de ser. Sentadinhos lado a lado viviam um momento pouco compreendido por quem se julga lúcido demais para querer entender.
De um lado das arquibancadas, idosos do projeto Cabelos de Prata da
Prefeitura de Boa Vista. Do outro, jovens portadores de necessidades especiais assistidos pela Unidade de Capacitação e Produção, programa social
mantido pelo Governo de Roraima.
“Eu nunca fui num circo”, confidenciou Severina arregalando os olhos sob
os óculos bifocais. Ela morou mais da metade da vida na pequena cidade de
Juru e, lá, nunca foi um palhaço.
Núbia também nunca tinha ido ao circo. O retardo mental impediu-a de
fazer muitas coisas: andar sobre passos firmes, falar sem embolar a língua e
deixar a saliva escorrer pelo canto da boca, ou olhar fixamente para seu
interlocutor enquanto balbucia frases sem nexo, são algumas das coisas que
a menina de busto farto jamais poderá fazer nesta vida.
Ri. Ri muitas vezes ao ponto de por as duas mãos na barriga. Isso Núbia e
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seus colegas da escola especial podem fazer. E fazem. Eles riem. Não só
riem. Beijam, abraçam e dão tchau a quem encontram pela frente. Todos os
gestos parecem únicos e soam como despedida. São calorosos, emocionam. As meninas e meninos da UCP, como é chamado o lugar que os recebe
de segunda a sexta-feira, são assim: especiais não pela esquizofrenia que os
mantém isolados dos “normais”, mas únicos por enxergarem o mundo como
todos desejam, mas nada fazem para melhorá-lo.
Nesse mundo que só existe no campo dos sonhos vivem muitas Núbias,
Elizângelas e Dulcinéias. Nele, também estão pessoas que já viveram muitas
privações e raríssimos momentos de felicidade. Agora, já velhos, voltam a
ser crianças porque descobriram que os adultos são sérios demais para ser
felizes. Osvaldo Gabriel e Maria da Silva fazem parte dessa turma, considerada um peso para a Previdência e para os filhos, que outrora foram motivos
de dor de cabeça. Mas os pais não ligam. No circo ou quando estão entre os
amigos de velhos se comportam como crianças. “Relembrei minha infância”,
contou mais tarde o cearense Osvaldo. Antes disso, nada de conversa. As
atenções estavam voltadas para as atrações dos malabaristas no trapézio, do
mágico que escondeu a bela assistente na caixa de madeira, e do palhaço
que embalava a criançada e arrancava gargalhadas da plateia.
“Fazia mais de 30 anos que eu num ia a um circo”, revelou o velho Osvaldo, aos 71 anos. A esposa dizia sem parar: “Oh, circo bom. Oh, circo bom”,
repetiu várias vezes, ao sair da grande lona.
É certo que aquele público nunca mais voltará a ver o espetáculo do circo
Broadway como o visto naquela manhã de terça-feira. Não importa. Para
aqueles velhinhos e jovens especiais já valeu a pena viver até ali.

138

Retalhos III

Monte Negro
Ronaldo Moura, poeta
- Monte Negro, onde está tua cor?
- Vento norte!
Sou granito maciço, envelhecido com o tempo,
pedra inerte, sedentária, rocha rígida... um monumento.
O fino lodo que me cobre não me tira a beleza
Há milhares e milhares de anos sou!
Cria da mãe natureza.
- Monte Negro, onde está teu pudor?
- Ah, sereno da noite!
São apenas casais enamorados
Reles humanos, demasiado humanos
Buscando na vida um gozo profundo,
Orgasmo mental, sentimental..., profano.
Somente nós como testemunhas, desse amor casual
Às vezes selvagem, outras... ridículo
Vício humano, paixão animal.
- Monte Negro, onde está tua luz?
- Cruviana, cruviana!
Minha noite é iluminada no dia da paixão
Sou visitado, pisoteado... ressuscitado
Mas nem por isso magoado.
Triste é o dia seguinte
De novo! Aí vêm eles pra quebrar minha luz.
São vândalos, malandros e marginais,
gente sem fé em Deus, Cristo ou Jesus.
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- Monte Negro, onde está tua cruz?
- Oh, Brisa matinal!
Já não tenho mais cor,
também não brilha minha luz,
vivo até sem pudor...
Vi esta cidade, ainda menina;
Calcei suas ruas com pedras talhadas;
Vi homens terem meninos,
que viraram homens, que tiveram meninos
Já vi tanta paixão, senti até emoção
Ah, se alguém me escutasse
E se a natureza falasse
Mesmo sem cor, sem pudor, nem luz
eu pediria aos homens de bem
Por favor, devolvam minha cruz!
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Roraima num sonho
Ronaldo Moura, poeta
Fui ao extremo Norte, vi a raça forte
Cavalos selvagens, comendo pastagens
Correndo o lavrado da Serra do Sol.

Fui ver um tesouro, na serra do ouro
Lá em tepequém, não tinha ninguém!
Descendo dali, vi o Amajari
Quando percebi, já estava no “Cem”

Sozinho assim, fui até Bonfim
Entrei no Tacutu, fui parar no Maú
Provei damorida e pajuarú
Sozinho?!, Parei!...cansado e brocado
Olhei para o lado, mas ninguém avistei

Ao nascer do dia, fui à Normandia
Em Roro-Imã, me banhei no caracaranã.
Não vi taurepang, ingaricó, wapixana
Já vem vento frio, já vem cruviana!
Fiquei como um louco!..., rolando na cama
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Voltei a dormir ...e saí por aí
Era um sonho azul, na região sul
Fui a Caroebe, São Luiz, Jatapú
Não tinha ninguém... nem em Santa Maria do Boiaçu

Subindo o Branco, no lombo de um boto
Em meio a Sulambas, Piranhas, Mandis
Olhei para o lado, um barco ancorado
Quase morri afogado!.., Estava em Caracaraí

Fui até o Cantá, sem ninguém encontrar
De Leste a Oeste, do Negro ao Caburaí
Quase sem esperança, sorri como uma criança
Olhei para as águas, foi quando eu vi!... Estava em Mucajaí

Lá tinha Paixão! Cristo! Ressurreição!
Povo de fé, gente humilde... uma nação
Gente aguerrida, vitoriosa e sofrida
Falando e gritando a uma só voz...
Acorda cidade querida!
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Sou Mucajaí, caboco macuxi
Ronaldo Moura, poeta
Germinei e hoje estou aqui
Resultado de várias misturas
De um rio que nos concede a vida
De um progresso, que feito com as mãos
Desse povo marcado pela imigração.
Eu não sei de onde você veio
O que importa é que estás aqui
De hoje em diante seremos irmãos
Sempre unidos a ferro e fogo
Seremos um povo uma grande nação.
Oh, criador!
povo honesto e trabalhador
Sou guerreiro, sou porta estandarte
A cidade da arte, que prega o amor
A sua benção!
Que ilumine nosso coração
Sou semente nativa e sofrida
A cidade querida que encena paixão
Acorda nação do Norte! precisam nos ver aqui
Sou filho de raça forte, das margens do Mucajaí
Também sou fruto do Nordeste, sou pequeno coco, sou o “i”
Nessa terra de várias culturas, também sou caboclo macuxi.
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Samaúma
Ronaldo Moura, poeta
Sou Samaúma,
Nascente criança,
Que ao Branco avança,
Correndo afinal,
Direita,
Esquerda,
Curvas abaixo,
Um manancial.
Ao leste eu vou,
Molhando a grama,
Que serve de cama,
Para meu leito deitar-se,
Vou nessa lida, levando a vida
A Plantas,
Animais,
Homens,
Muito mais!
Riacho bonito,
Corrente, transparente, um mito
Sufocam meu grito
Abafando com terra, entulho, lixão
Óleo,
Thiner,
Solvente,
Sabão.
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Choro de tristeza
Pois tenho a certeza,
Que minha correnteza,
Se ninguém alertar, poderá se calar
Então, o quê que há?
Progredir,
Expandir,
Construir,
Tudo bem!
Ei, você!
Vem me ver,
Pra saber,
Que eu só quero,
Viver!
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Saudades e lembranças
Ronaldo Moura, poeta
A vida aqui já não é mais como antes,
Sinto saudade do banho na “Lagoa Azul”
do igarapé da “Muda”, do “Inácio” e do Bueirão
Dos lugares da minha infância
Hoje, só ficaram as lembranças daquelas tantas andanças
Por uma terra ainda juvenil
Na estrada da cachoeirinha
araçá, goiaba verde, caju era só o que tinha!
Saudade da minha baladeira
Pois se a rolinha ficasse de bobeira, a pancada era certeira
Lembranças de um “chafariz” que na praça existiu
E quando chegava o final de abril
A água da chuva, pela mureta começava a vazar
Era um convite, para a meninada “se banhar”
Tempos bons em que a grande pedra não tinha vizinhança
E ali, sim, valia pena ser criança!
Soltando lá de cima pneus de moto, caçamba ou caminhão
Meninos felizes, levados , danados,correndo, subindo e descendo
Ora calçados, ora de pés no chão
Saudade dos arraiais na praça da padaria
Ah! Era ali onde toda a cidade se via
Lembranças da sede de um Progresso
Onde se namorava e dançava xote, xaxado ou baião
Da discoteca do Chaguinha,
onde brilhavam luzes, strobos, fumaça e agitação
Hoje, brilham estrelas..., de filmes infantis de terror ou ação
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Da avenida Maranhão até o Mangueiral
E da Sebastião Oliveira à rua do Hospital
Mais tarde, surgiu uma lamparina que virou Jerusalém
J. Flores, Nova Estrela, Bairro Novo e Morro da Paz
O progresso foi chegando, a idade passando
E o menino que era criança, agora é rapaz
É Mucajaí, ainda estou aqui!
Sou semente do “pequeno coco”,
que viu a “grande torre” cair,
Sobre uma escola de sonhos
Seu “Antônio” nos deu um “nascimento”
Mas a “castanheira do Pará” não brota mais
Hoje, em meio à internet, blogs, orkuts
Deixo um aviso aos pais:
Salvem as lembranças, a “última castanheira”,
o “samaúma” e tudo mais
pois sinto saudade.
Saudade dos tempos que não voltam mais.
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Fotografia, meu universo
France Telles, repórter fotográfica
Olhar através das lentes é uma magia inspiradora,
Um encanto que me torna parceira da própria vida.
Um ato de amor que me leva a perpetuar na fotografia
Tudo aquilo que posso enxergar em ínfimos detalhes.
São filigranas não percebidas pelos olhos comuns.
Assim, para mim, a fotografia é um universo mágico,
Colorido ou monocromático, dinâmico por natureza,
No qual capturo formas e conteúdos tridimensionais,
Formatando-os na imagem plena, plana e perfeita
Para que dela se deleite a vista mais aguçada.
Meus olhos de lince buscam momentos efêmeros
Para torná-los eternos. Contínuas lembranças!
Retratos de vidas multifacetadas em formas e maneiras
Diversas, como é próprio da existência humana.
Esse é meu trabalho, meu mundo, meu universo.
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A vontade
Maria das Graças Lima Andrade,
professora aposentada
Que vontade é essa?
Que querer é esse
Que muitos têm
E não fazem nada?
Que vontade!
De jantar melhor! De ensinar melhor...
De viver melhor... de politizar...
De competir... de manobrar ...
De dirigir... de comandar...
De tornar realidade a vontade!
Que vontade é essa
Que na fala é uma,
E na prática outra?
A vontade, esse querer, esse poder,
Que tudo pode,
Tudo transforma, é só querer
À vontade!
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Contemplo você com
imensa saudade
Francisco Saraiva, empresário
BOA VISTA dos anos 70. Aqui cheguei a 12/04/71. Às 15 horas, desci
do YS-11, acompanhado da esposa, Maria das Neves Madruga Saraiva e
dos filhos Alecsandra Verônica Madruga Saraiva, de quatro anos, Ricardo
César Madruga Saraiva, de três anos e Adriana Kelly Madruga Saraiva, de
um ano e sete meses, naturais de João Pessoa-PB. Era uma Segunda-feira,
de tarde fagueira, céu límpido e brisa suave. Uma sensação de paz e harmonia de fazer inveja, dando a impressão de que os habitantes viviam como se
fosse uma só família. Fui recebido pelo Tenente-Coronel Mério Magalhães,
Sub Comandante do 6º Batalhão de Engenharia de Construção. Tenente
Madruga e esposa. Fomos para a Vila do Ipase, casa 15, ladeada pelo
Sargento Jair e Gastão e atrás, o Sargento Alan. De lá fomos a Casa Monte
Santo, de José Faustino, com quem fiz amizade e lhe comprei um ventilador.
O 6º BEC se instalava e com ele o progresso que estava chegando. Pioneiros, entre outros: Coronel Aquino – Comandante. Tenente-Coronel Mério
Magalhães – Sub Comandante. Major Barbosa, Vargas, Monteiro, Balbino,
Serôa e Basílio. Capitão Pires, Machado, Platt, Mesquita, Castro Costa,
Shirme, Coimbra, Neves, Seabra, Carvalho e Fontenele e outros. Tenente
Edson Neves, Edson Moreira, Madruga, Osmário, Saraiva, Ney, Walter,
Guimarães, Nogueira, Errol, Fernandes, Paim, Cavalcante, Vasconcelos,
Felix, Alves, Mendonça, Benito e outros. Sargento Alan, Jorge Aparecido,
Jair, Gastão, Magalhães, Caudi, Aristeu, Zeola, Valdomiro, Eloy Gonzaga,
Florêncio, Aristides, Reska, Lorenzini, Teles, Resende, Carramilo, Bose,
Dirceu, Ariovaldo, Ávila, Olivato, Guedes, Ondamar, Kleber, Romualdo,
Joatan, Freitas, Mauro Lima, Melo, Lúcio, Brok e outros. Cabo Pedro,
Gumercindo, Duarte, Cabalquine, Arandir, Silva, Wagner, Bó, Adauto,
Brandão, Moiselu, Filho, Bispo, Gouveia, Amadeu, Lino, Ataíde, Bernardo,
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Virgílio, Manoel, Eduardo, Cláudio, Bonfim, Ariosvan, Sebastião, Pereira,
Violi, Paulino, Junior e outros. Servidores Júlio Pinto, Antônio Maciel, Walter
Melo, Assen, Cicinho, Carlos, Altair, Aristides, Gilberto, Odalício, João Batista, Tucano, Sebastião, Guaraci, Luís, Carlão, Gideão Baima, José Maria
Carneiro, Maciel, Cícero, Nelsivan, Raimundo, Magalhães, Artedes,
Dagoberto, Francisco Espiridião, Jeferson Linhares, Ivanilde, Rosália, Oneide
Monteiro, Cleonice, Darlene, Zenaide, Eneida, Ana Natrodt, Sara, Ordália,
Ceci, Ana, Gercina, Morena, Enedita, Maria Evangelista, Teresinha, Geiza,
Vera Lúcia e outros.
Saudade de Boa Vista, a cidade alegre, humana, hospitaleira, sem favelas,
mendigos, mulheres com trouxa na cabeça, vigias mirins danificando viaturas
e limpando parabrisas em sinais de trânsito. Sem criminalidade, tóxicos, estupros, assaltos, violência, arrombamentos, marginalidade, acidentes de trânsito e seqüestros. Era uma cidade paraíso, onde se dormia ao relento ou de
portas abertas, acariciado por ventos alísios, amenizando o calor das noites
quentes. Contando isto para alguém, não suscitava crédito no que ouvia.
Procurei conhecer a cidade e seus habitantes com ânimo de quem tinha chegado para ficar, fascinado pelos encantos da terra. Tomei água do Rio Branco e senti a sensação interior que dela jamais iria me separar. Gratas recordações repousam em minha mente. Do Restaurante Boi na Brasa, de Telina,
próximo ao Campo do Roraima, onde se comia saboroso churrasco ao som
de músicas aconchegantes.
Lembro-me, envaidecido, dos homens que deixaram a marca do talento e
da pertinácia nas obras que construíram: José Pinheiro de Souza (Zé Pinheiro)
e o Bloco do Pó nas festividades momescas. Recordações de Japurá, Beto
Fraxe, José Maria Menezes, Maria Macaggi (Nenê Macaggi), Dorval Magalhães, Nilo Duarte Brandão, Luís Oliveira, Armando Gomes (China),
Esmeraldino Figueiredo, Homero Cruz, Atlas Brasil Catanhede, Elias Habid
Fraxe, Alcides Lima, Oder Brasil, Alcemir Mota, Joca Faria, Adolfinho Brasil,
João Ribeiro, Antônio Ayres, Hildegardo Bantim, Mozart Cavalcante, Celestino
da Luz, Ademar Bantim, Edson Castro, João Firmino, Deusdete Coelho, Luiz
Canuto, Clodoaldo Melo, Jacy Cruz, Estácio Melo, Gualter, Jackson Villa,
Mazinho, Odalício. Dadá e Mário (companheiros de voleibol), Moisés Santos,
Raimundo Ferreira da Silva, Termário Bonate, Clotilho Filgueiras, Wendel
Filgueiras, José Amador de Oliveira (Baton), Raimundo Barbosa Quadros
(Coruja), Francisco Paulino da Silva (Chico Paulino), José Francisco da Silva
154

Retalhos III

(Barrudada), Manoel Mendes Silva (Manchão), José Gomes de Araújo
(Caboco Carioca), José Antônio Pires de Souza (Maru), Sebastião França de
Souza (Sabazinho), José Gonçalves Ribeiro (Zé Ventura), Antônio Barbosa da
Silva (Batuta), Jair Alves dos Reis (Dandãezinho), Expedito Francisco da Silva
(Osmar Barrudada), Raimundo Corrêa Soares (Marreta), Manoel Luiz
(Caracaraí), Renato Torres da Silva (Simpatia), Cosme Lopes de Magalhães
(Piaba), Eugênio Bríglia Monteiro (Bem-te-vi), Waldemar Vieira Gomes (Pisa
Miúdo), José Vieira de Sales Guerra (Guerrinha), Chico Pontaria, Sílvio Leite,
Zé da Bala, Maçarico, Chico do Baré, Sabá Bodó, Lupércio Lima Ferreira,
Abraão Félix de Lima, Luís Agropecuária, Júlio Vital Pereira Pinto, José Gonçalves Tajujá, Kenzaburo Dói, Flamarion Vasconcelos, Sebastião (Serviço de
Rádio), Tenente Guimarães, Tenente Nelson Barreiros, Chaguinha (Pintor),
Jesus (Pintor de Auto), Felipe (Construtor de Tapiris), Luizão (Mercantil Índia). Sargento Hélcio Santos e Jair Correia.
É saudável lembrar pessoas obstinadas, que deixaram vínculos admiráveis
no trabalho que desenvolveram: Coronel Saul, 1º Comandante do 2º Batalhão
Especial de Fronteira, homem culto e humilde. Dr. Silvio Botelho, Elesbão e
Reinaldo Neves e Boa Vista lhes é grata pelos bons serviços que prestaram.
Coronel Hélio da Costa Campos, Governador do Território de Roraima, a
quem Boa Vista é agradecida pelas obras edificadas. Carvílio Pires, Severino
Freitas, Rui Baraúna, Abrahim Jorge Fraxe, Áureo Odilon de Souza Cruz (Áureo Cruz), Heronildes Elias de Souza, Délio Tupinambá, João Camilo dos Santos, Raimundo Augusto de Freitas (Pastor Raimundo), João Padeiro, Braz
Barros da Silva (Tenente Braz), Albino, Antônio de Pádua, José Hermano Neto,
Angelim, Antonio Ferreira (Antônio Telegrafista), Elizeu Monteiro, Professor
Eloy (grande mestre), Antônio Ferreira de Souza (Professor Ferreirinha) - de
quem Roraima tem sua história. Professor Voltaire Pinto Ribeiro, Severino
Gonçalo Gomes Cavalcante, Rubeldimar, Jaceguai dos Reis Cunha, Carlo
Casadio, De Pinho, Macedo, Dirson Félix Costa, Moisés (discorria bem sobre
a Revolução Francesa), Maria das Neves Resende, Munira Fraxe, Amazonas
Oliveira e Raimunda Freitas da Silva (Professora Raimundinha). Maria das
Dores Brasil, Azenilda Braga, Maricé, Fátima Tiam Fook, Nazaré Firmino
Rebouças, Dirce Lira, Daicir, Latife Salomão, Marinha Mota, Araceli Souto
Maior, Chica Barradas, Maria do Socorro Albuquerque Meneses, Conceição
da Costa e Silva, Olenca Thomé, Telina, Domingas Sávia, Cleonice, Poetisa
Rosilene e Eliete (Farmácia do 6º BEC).
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Recordo-me de Adolfo Brasil, Aquilino da Mota Duarte, Lourival Thomé,
Danilo Rodrigues da Silva Monteiro, Francisco Lira da Silva (Chico Lira), João
Liberato da Silva, João Monteiro Barbosa, Nagib Eluan, Roberto Costa, Ernesto
Costa, Raul Lima, Odair Bessa, Milton Miranda, Davi Teixeira Ramalho, Joaquim Neves Roberto, Carlos Natrodt, Olavo Brasil, Teixeirinha, Irênio
(SUNAB), Jonathas Madeira (Cruzeiro), Dr. Leopoldo, Benigno e Blos. Smith
(soldado 6º BEC), Ilmar Peixoto, Ricardo, Mirna Peixoto, Zezinho, Ioná, Flávio (garoto que de vez em quando nos ajudava na limpeza do Laboratório).
Major Alcides, Prefeito, a quem a cidade lhe tem gestos de gratidão. Maria de
Nazaré Barreto (Zezé). Josefa de Souza Silva (Vidinha). Rocilda de Souza e
Silva Moura. Deolinda Galvão Soares. Hilda Guedes (DETRAN). Saudades
doídas do Sargento Antônio Hélio (Topógrafo do 6º BEC). Adelmo (Churrascaria Trevo). Miranda (Supermercado Jumbo). Bernardo (Supermercado Bom
Jesus). Odorico (Justiça do Trabalho). Maria Mercedes Ribeiro Pinto e Filomena
Ruth Ribeiro Pinto (Tragédia de Monte Cristo). Professora Vanda Aguiar. Casal Almeida de Souza Pinheiro e Nilcioneide da Silva (Lanchonete Altas Horas). Eng. Carlos Alberto. Zuldimar Saraiva de Pinho. Dilmar Freitas de Mesquita. Enedita França (Loja Tupinambarana). Advogado Paulo Coelho e Iranildo.
Rossi. Siderlei. Ângela Pomim. João Joil. Rubem Lima. Padre Giovani Calleri.
Halen Estéfano Galdino Guimarães. Ricardo César Madruga Saraiva e outras
vítimas da crueldade, cujos crimes abalaram profundamente seus entes queridos e só o tempo poderá amenizar.
Lembranças agradáveis de Joana Vita e Cosma, belas jovens que foram
Misse Roraima. Boate Neblina, do Jaber Moisés Xaud, às margens do Rio
Branco, onde se ouvia música, tomava-se um drink contemplando as águas do
fascinante rio. Festas de Debutantes e Programas de Auditório apresentados
pelo Mestre Jaber, amante das belezas cativantes da Terra de Macunaíma. Das
noites alegres do Clube Roraima nos fins de semana, animadas pela voz de
Alcindo e Bricio, cantor e tecladista. Do Mingau Dançante do Clube Rio Branco aos domingos. A tradição desses Clubes, lamentavelmente, já não mais
existe. Programa da Rádio Roraima “Boate Jarana”, do Sgt Jorge Aparecido
(Jorjão), que marcou época nesta terra. Seleção de Futebol de Salão por ele
organizada: “Os Diplomatas”. Jogava de gravata borboleta e era constituída
por: Jorge, Chaves, Augusto, Roberto da Silva, Carramilo e outros. Era vibrante ver a seleção jogar e jamais foi vencida por nenhuma outra. Voleibol aos
domingos, na residência de Júlio Martins, constituído por Dadá, Madeira, An156
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tônio Seabra, Mário, Elias, Severino, Rubens, Mesquita, José Henrique,
Rubinho, Rittler Lucena, Ribeirão, Barac Bento, Saraiva e outros. Quando o
dono da bola perdia, colocava-a debaixo do braço e dizia que não mais ia
haver jogo. Ternas saudades da Banda do Coreto na Praça do Centro Cívico,
constituída pelo maestro Franco, China, Eugênio, Marreta, Coimbra, Genésio,
Leôncio e outros. Mensagens diárias da Rádio Roraima, transmitidas por Jadir
Correia, ao interior do Território. Competições desportivas notáveis na Praça
Capitão Clóvis. Do 1º Festival da Canção em Roraima, cujo vencedor, em 1º
e 2º lugar, foi o Cap. Amarílio Teles Fontenele, com as composições “Roraima
Força e Amor” e “Roraima Extremo Supremo”, defendidas por Geraldo (Gê).
Noites de São João e São Pedro, comemoradas alegremente em Boa Vista.
Do Dia 13 de Setembro, Aniversário do Território, com desfile impecável, rico
em alegorias, que dava gosto de assistir. Da Peixada do Bigode, com músicas
e danças alegres e o Peixe à Moda da Casa feito por D. Maria, sua esposa.
Peixada saborosa da Tia Quelé. Boate Julio Iglesias, do Cabo Fátimo, com
animação acentuada nos finais de semana. Boate Fofocas, de intensa badalação da juventude nos sábados, domingos e feriados, dirigida, de forma talentosa,
por Almir França (Almir Fofocas), de voz bela, suave e cativante. Drink agradável do Bar Meu Cantinho, de Esmeraldino. Cervejinha gelada do Bar do
Neir. Ponto de Encontro Alegre do Bar do Amarelinho, do Messias e a Feijoada gostosa do Bar e Restaurante do Dedinho. Da fraternidade que existia em
Boa Vista, da cordialidade presente em cada pessoa. Dos Banhos de Igarapés
aos domingos e feriados. Do Lago do Americano (Parque Anauá), onde os
Oficiais do 6º BEC e Famílias passavam os feriados em lazer. No transcorrer
desses 39 anos, vi nascer a Embratel, Telaima, CER, CAER, Aeroporto Internacional de Boa Vista, Ginásio Hélio Campos, Catedral Cristo Redentor,
Diocese de Roraima, Banco da Amazônia, Labre, Aeroclube de Boa Vista,
Iate Clube, Palácio da Cultura, Tribunal de Justiça, Assembléia Legislativa,
Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas e demais Organizações que aí
estão. Esdras Avelino implantou a TELAIMA com sabedoria e continuou com
José Mendes, que a manteve eficiente. Como Oficial de Comunicações do 6º
BEC, recebi apôio do Órgão e da EMBRATEL, pelo que sou agradecido.
Saúdo, com a mais viva admiração, a bravura das pessoas da época: Paulo de Tarso, Said Samou Salomão, Joaquim Correa de Melo (Lago de
Caracaranã), Abrahim Jorge Fraxe, Joãozinho Melo, Ramiro Francisco da
Silva, Felinto Barbosa Monteiro, Leão Alquino Pereira (Leo), Pedro SaraiRetalhos III
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va, Mário Abdala, Júlio Martins, Laucides Inácio de Oliveira, Dr.Jamil, Durval,
Mozarildo, Alceste, Deodato, Augusto, Paulo, Zara, Sumaia, Odete, Vitória
e outros. Carlos Freire, Getúlio Martins, Olavo Brasil, Luís Albuquerque,
Newton Tavares, Chagas Duarte, Waldir Abdala, Paulo Duarte, Olavo Viana
Braga, Rodolfo Hissa Abrahim, Tarcílo Ayres, Raimundo de Castro Barros
(Alemão), Bernardino Dias de Souza Cruz (Gaúcho Dias), Jesus Nazareno de
Souza Cruz, Carlos Cortez (Mão de Remo), João Barbosa (João Babão),
Adalberto Meneses, Valério Barbosa, Raimundo Leopoldo Meneses Neto,
Cosme de Magalhães (Piaba), Sebastião França de Souza (Sabazinho),
Adalberto Penteado, Luís Canuto, João Leitão, Pedro José, Neir, Abdala Fraxe,
Arthur Barradas, Elias Habid Fraxe, João Liberato da Silva, Amadeu Hamid
(Turquinho), José Ferreira, José Figueiredo Filho, João França, Paulo Martins
de Deus, Benito José Fassanaro, Valdemar Gomes (Pisa Miúdo), Raimundo
Pinheiro (Raimundo Baixinho), Valorman Barbosa, Zé Tabosa, José Leitão,
Agamenon Nasser Fraxe, João Aprígio da Silva, Davi Teixeira Ramalho, Lourival
Silva, Ten Cícero Corrêa de Melo, Evilásio, Mauro, Luís Avelino, Adail Duarte
Maduro, Iris Galvão Ramalho, Virgílio Melo, José Queiroz, Pujucam Souto
Maior, Antônio Paracat, Salomão Cruz, Zeca Xaud, Jonas Dias, Raimundo
Lopes Guimarães, Luís Maranhão de Lacerda, Euzébio Alves Barreto, Izamar
Galvão Ramalho, João Luíz Hartz, Lourival José da Silva, Raimundo Marques,
Clinger Duarte, Getúlio Cruz, Fernando Estrela, Fernando Quintela, Olivaldo,
Antônio Boni, Almir Queiroz, Arnóbio Silva, Armandinho Gomes, Francisco
Vieira Sampaio (Chico das Verduras), Hélcio Oliveira (Hélcio Modas), Sebastião Paulino da Silva (Ten Paulino), José Augusto, Zeca Brito, Temístocles Ramos, Ubirajara His, Célio Fonseca, Eliseu Alves, Rui Baraúna, Aimberê Soares
de Freitas, Zélio Mota, Abel Galinha, Assis Quezado, Chiquito Liberato, Edmir
Cordeiro, Carlos Prado, Maciel, Fin, Alceu, João Alves de Oliveira (Jaó),
Jackson Villa, Valderez Fraxe, Tércia, Zoila, Maria Bola de Ouro, Maria Vilandir
Rebouças (Caçula), Maria Marluce Pereira Pinto, Tereza Brasil, Teresa Saraiva Abdala, Walcira Fraxe, Jandira Ferreira Ramalho, Júlia Barbosa de Melo
(Vovó Júlia), Carmézia Pereira Villa, Dulce Leitão, Betiza Bantim, Clotilde
Ferreira, Almerinda Figueiredo, Lourdes Pinheiro, Darci Freitas, Nazaré Cruz,
Geilda Cavalcanti, Luíza Perin, Anair de Freitas Bezerra, Diva Bríglia, Clotilde
Oliveira, Maria Luiza Vieira Campos (Malu), Petita Brasil, Cleilsa Barbosa,
Maria Mirna, Yvone Sulamita Magalhães Duarte, Idalina Freire. Irmã Camila,
Leotávia Zoller, Noêmia Bastos Amazonas e Eulina Vieira. Tia Sabá, Maria
158

Retalhos III

Hilda Pereira da Silva (Massagens), Chico Felix, Levino Inácio de Oliveira
(Suapi). Voto de reconhecimento ao Major Rufino, pela ação dinâmica como
Prefeito da capital e a cidade de Boa Vista lhe é grata pelas obras que realizou.
A D. Servílio Conti, D. Aldo Mongiano, Padre Ângelo, José Zintu, Bindo,
Luizinho e outros, pela obra harmoniosa e humanitária desenvolvida.
Ao Capitão Pécora, pelo apoio dado ao Aeroclube de Boa Vista como
Presidente. Anos depois volta como Coronel no Comando do 6º Batalhão
de Engenharia de Construção, dando seqüência ao trabalho realizado. Congratulações a classe Médica, Política, Jurídica, Comercial, Industrial, Empresarial, que, com destemor, empreendem no avanço sócio-cultural desta
cidade. Ex-Governadores, Prefeitos, Senadores, Deputados, Vereadores,
Comandantes de Unidades Militares, Chefes de Repartições Públicas e
Autarquias, que envidaram esforços para o desenvolvimento geral de nossa
gente. Com ACIR, SEBRAE, Fier, Fecor, Poder Executivo, Legislativo e
Judiciário do Estado. Com profissionais que lutam bravamente pelo progresso desta urbe: Médicos, Dentistas, Bioquímicos, Jornalistas, Farmacêuticos, Engenheiros, Corretores de Imóveis, Economistas, Psicólogos,
Pedagogos, Advogados, Enfermeiros, Assistentes Sociais, Professores, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Mecânicos, Soldados, Encanadores, Eletricistas, Pescadores, Carpinteiros, Serralheiros, Lavradores, Sapateiros, Agricultores, Comerciantes, Técnicos em Informática, Produtores Rurais,
Frentistas, Ambulantes, Engraxates, Jornaleiros, Vigilantes, Motoristas, Motor bois, Jardineiros e Vigias.
Saúdo os que continuam atuando em suas áreas para o progresso acentuado deste povo: Zelite Andrade Carneiro, Cecy Lya Brasil, Paula Cruz, Helder
Girão Barreto, Benjamim Barbosa Monteiro, Carlos Alberto, Júlio Torreias,
Galvão Soares (Franco), Jessé, Joel Maduro, Carvílio Pires Filho, Natanael
Vieira, Francisco Cândido, Jaber Moisés Xaud, Aimberê Soares de Freitas,
Jadir Correia, Ariomar Coelho, Péricles Perucci, Isac Nogueira, Eduardo
Figueiredo, Eduardo Carvalho, Francisco Barros, André Vasconcelos, Flávio Rabelo, Afonso Rodrigues, Frankemberg Leitão, Francisco Espiridião
Chagas, Laudi Mendes, Gelb Pereira, Diomedes Oliveira, Vitor Perin, Francisco Mesquita, Veronildo da Silva Holanda, Timbó, Dirceu Veskesky Machado, Geacir Carvalho, Álvaro Calegari, Fider, Walter Vogel, Osvaldo Sábio, Afonso (Turismo), Luís (LB Construções), Paulo Vale, José Barbosa
(Zé Babão), Dário (Dental), Laerte Oestreicher, Renan Bekel Pacheco,
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Vingtum Praxedes (Vantan), Otoniel Ferreira de Souza, Almir Queiroz, Almir
Sá, Nilmar Fogassi, Teodoro (Unilar), Ribeiro (Caçulão), Haroldo Amoras,
Leocádio, João Batista (Cardan), Samou Salomão, Rogério Amaro, Célio
Macedo, Joaquim Santiago, Ciariba, Waldir Paixão, Marcos de Araújo Carneiro, Jean, Idalmir Cavalcante, José Maria Carneiro, Erike Barbosa de
Carvalho Araújo, Aroldo Pinheiro, Clodir Filgueiras, Altair Souza Rodrigues,
Moreira (Gráfica), Souza (Livraria), Assis Albuquerque (Esporte), Toínho
(Brinquedos), Deusdete Coelho Júnior (Veículos), Manoel (S. Presentes),
Paulo (Utilar), Wagner Souza (Cartório), Nerivan, Dói, Newman (Norte
Frios), Chiquinho (LB. Vista), Fernando (Construshop), Assis (Copacabana),
Manoel (R. Center), Waldir (Papelaria), França (Sucata), Fracinete (Constrol),
Genes (Mecânico de Autos), Da Guia (Pintura de Autos), Lucilio (Salão
Fluminense), Clinger (Jesus Me Deu), Edson (Lumitec), Edson (Cortinas),
Zé Almir, Olacídio, Jackson Figueiredo, Zeca Xaud, Chiquinho (R. Nova),
Lurene Avelino, Paulo Barrudada, Clodesir Filgueiras, Paulo Ricciardi
(Vimezer), Álvaro Rizzi, Tenente Paulino, Nerli de Faria Albernaz, Herbson
Bantim, Orlando Marinho, Danilo Souto Maior Nogueira, Damásio Douglas
Nogueira, Agamenon Fraxe, Alamir Casarim, Hidelbrando Falcão, João Barbosa, José Maria Carneiro, João Valente (Refrigeração), Sander Salomão,
Rio Branco Brasil, Raul Pinto, Walber Aguiar, Iran Paracat, Derval Furtado,
Edmar (Curau), Geraldo França, Samir Assen, Nei Costa, Samir Hatten,
João Mene, Raul Prudente, Rommel Lucena, Tadeu Pinto. Manoel Cardoso,
Vanderley, Mônica, Líbia e Jandira (Exames). Socorro Penteado, Wanúbia
Praxedes, Lourdes Paracat, Lourdes e Eliana (Fórmulas), Consuelo Oliveira, Iara Zuk, Cida Lacerda, Márcia Seixas, Eudiene Martins, Shirley
Rodrigues, Ester, Lenir Veras, Nélgia Miranda, Nalva Peixoto Pinheiro, Cenira
(Assistecon), Seny Barreto (Despachante), Adriana Kely Madruga Saraiva,
Nara Peixoto, Chirley Martins dos Reis (Chirley Cantoria), Deise Quintela,
Marleide Cabral, Maria do Espírito Santo, Solange Menezes, Maria das Neves
Madruga Saraiva (Nevinha), Nakai, Idelcina, Augusta (Gugu), Bia (Magazine), Ilma Xaud, Edinelza Faria, Rosa de Almeida Rodrigues, Oneza Moratelli,
Hiran, Ponchet, Paulo Roberto, Evaldo, Mário Santa Cruz, Nilo, Ferrer, Hélio
Macedo, Hélio Marques, Mauro Assato, Marlon, Magnólia, Aurino, Sônia
Coelho, Marta Blanco, Niete, Marisa Pinto, João Fernandes, Marcos,
Petrônio, Wilson Franco, Francinea, Marilurdes, Francisco Farias, Francisco Chagas, Helder Grossi, Altamir, Nazareno, Chaíne, Jorge, Paulo Emílio,
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Emanuel, Ivan, Alfredo, Carlos Alberto, Mauro Smith, Edson Bussaid, Márcio
Dorneles, Sulamita, Sílvia, Marilza, Alina, Rômulo, Ruy Guilherme, Lúcio,
Calegari, Homero Neto, Miguel, Aníbal, Alexandre, Dennyson, Olindo,
Robério, Rodolfo e profissionais outros que a memória não acode. Saúdo os
jovens que mantêm a comunidade informada, preservam a saúde da população e a ordem pública, merecedores dos melhores encômios. Saúdo as autoridades, pedindo a Deus que as ilumine na trajetória das árduas tarefas,
com coragem e conduta ilibada perante o olhar de todos. Saúdo, pelos encantos que trazem a nossas almas, nas composições e interpretações
belíssimas, os poetas, músicos, cantores e compositores Neuber Uchoa, Zeca
Preto, Eliakin Rufino, Alcindo Silva, Joemir Guimarães, João Aroma,
Lourdinha Ferreira, Ricardo Nogueira, Alisson Christian, Evandro Lavareda,
Elery Ferreira e outros.
Pessoas autênticas, determinadas, bravas, corajosas e destemidas, que enfrentaram os mais diversos e temerosos obstáculos por amor a esta terra, que,
hoje, podemos considerá-la como “A Princesinha do Extremo Setentrião Brasileiro”, localizada no Extremo Norte acima do Equador, na fronteira com a
Venezuela e a Guiana, onde se Canta Brasil de forma equânime, vibrante e
varonil, mostrando ao visitante que chega o encanto de sua beleza. E tudo teve
início com a construção da BR-174, que ligou Roraima a Manaus, Venezuela e
ao restante do País, e por que não dizer, do mundo. No início da difícil e
temerosa jornada, estava à frente do Comando da Tropa o Tenente-Coronel
Ney de Oliveira Aquino, de saudosa memória. Foram anos de luta e obstinação, até que, no dia vinte e dois de dezembro de 1975 (22/12/75), às 16h00,
na altura do Km 362, na região do Rio Branquinho, próximo a Linha do Equador, o Destacamento Norte e o Destacamento Sul realizaram o abraço virtual
e inesquecível da fraternidade, com gestos calorosos de irmãos que, irmanados no mesmo sentimento, ouviam o estrondo da última grande árvore que
tombava sobre o olhar frenético de todos. O Tenente-Coronel João Tarcísio
Cartaxo Arruda, de saudosa lembrança, Comandante da tropa, na época, estava à frente da epopéia e teve a perspicácia de trazer para a sede do Batalhão
os bravos soldados, sujos de barro, lama e poeira, onde, em solenidade especial, foram homenageados com o hasteamento da Bandeira e o canto vibrante
do Hino Nacional, com o desfile da tropa em continência aos heróis ali presentes. Era o início do desenvolvimento e do progresso que se faziam presentes a
Roraima. O 6º Batalhão de Engenharia de Construção havia concluído o
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desmatamento da BR-174, possibilitando a ligação terrestre entre Boa Vista –
RR e Manaus – AM, rodovia de classe pioneira com 776 km de extensão,
com os objetivos intermediários conquistados: Anauá, Jauaperi, Rio dos Peixes, Taquari, Alalaú, Pretinho, Jundiá e Branquinho. No epitáfio dos heróis que
se imolaram na ingente caminhada, fica o preito da saudade imorredoura, a
gratidão e o reconhecimento, que a posteridade nunca irá esquecer. Foram
eles: Germano Miranda, José Josino dos Santos, Francisca Alves, Helton Paiva
de Moura, Antônio Ricardo Souza Júnior, João Andia, Juvêncio Ferreira dos
Passos, Cícero Carneiro da Costa, Manoel Pinto de Arantes, Arquimino
Monteiro Brito, José Pereira Barbosa, Nilton Gonçalves do Rego, Luiz Leonello
Neto, João Albano da Costa, Moisés Arcângelo Tito, Alcides Soares Freire,
Dionísio Patrício da Costa, João Martins Pereira, Manoel Augusto Nogueira
Barradas, João Félix Cardoso, Ferino Henrique Carelli, Francisco Edson da
Costa Soares, Severino Xavier Filho. Foram 23 companheiros que perderam
suas vidas nessa dificílima jornada, dos quais 15 foram mortos pelos arredios
índios Waimiris-Atroaris e ainda o Sertanista da FUNAI Gilberto Pinto
Figueiredo Costa, no dia 29 de dezembro de 1974 (29/12/74), que valiosa
colaboração prestou ao 6º BEC, a Roraima e ao Brasil. Selva!
Homenagem justa “in memoriam” aos concidadãos, que nos deixaram em
época mais recente, ou que suas lembranças ficaram mais arraigadas em nossa
mente, deixando o legado da obra construída como exemplo às gerações que
irão dar continuidade ao que de precioso foi edificado neste rincão: D. Aparecido José Dias. Ney de Oliveira Aquino. João Tarcísio Cartaxo Arruda. Said
Samou Salomão. Ottomar de Souza Pinto. Jacy Cruz. Parimé Brasil. Euzébio
Maia. Amazonas Brasil. Nezeih Syagha. Durval de Araújo Gonçalves. Valério
Barbosa. Waldir Peccini. Braz Barros da Silva. Ronaldo Lopes. José Francisco da Silva. Adolfo Moratelli. Danilo Rodrigues da Silva. Alcides Rodrigues
dos Santos. José Alves Tabosa. José Gonçalves Tajujá. Sebastião França de
Souza. Jackson de Barros Villa. Waldir Abdala. José Aires Leitão. Adalberto
Meneses. Raimundo Pinheiro. Amadeu Hamid. Almir Fortes França. Luiz Otávio Correa de Melo. Jorge Aparecido Gomes de Souza. José Brock. Airton
Rocha de Souza. Lavoisier Arnoud da Silveira. Illo Augusto dos Santos.
Hesmone Saraiva Granjeiro. Adriano Braga. Luiz Ritller Brito de Lucena.
Fernando Gonzaga. Edmilson Albuquerque Gomes. Ademir Viana. Osvaldo
Carolino. Afonso Faccio. Edilton Mesquita Filgueiras. Deonildo Perin. Augusto
César Luitgards. Dionísio Rodrigues Assen. Walter Bastos Melo. Gualter Divi162
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no Nogueira. Amiraldo dos Santos Freitas. Waldner Jorge Ferreira. Olindo
Toaldo. João Ferreira Mota. Nelsivan de Oliveira Gomes. José Ribamar
Lacerda. Fernando Castelo Branco. Antonio Ribeiro Campos Neto. Eloy
Gonzaga. Tereza Brasil. Marinha Mota. Maria da Silva (Deusa) Leitão de Sousa.
Aracy Perpétuo Teixeira Carolino. Domingas Sálvia e Dilma Andrade.
Tenho consciência que muitos de nossos confrades, que colaboraram heroica e
brilhantemente para elevar bem alto o nome de nossa cidade, que no passado viveu
à mercê da própria sorte, isolada do resto do Brasil e do mundo, seus nomes não
foram aqui lembrados. Todavia, estão inseridos na listagem do amor perene de
nossos corações, nos alimentando com a mais fidedigna gratidão, que a história
fará, indubitavelmente, a justiça que merecem. Foi um esforço ingente de muitas
horas, porém, fomos até onde a memória consentiu. Por isso mesmo rogo, humildemente, minhas escusas. O gesto singular foi, apenas, de um filho que a ama, de forma
sublime, esta amada terra e quis exaltá-la no resplendor de sua imensa grandeza.
No momento em que completo 39 anos de existência como filho adotivo
desta cidade querida, que aprendi a amar e querer bem de coração, onde
aqui nasceram os amáveis filhos Andréa Patrícia Madruga Saraiva, a vinte e
sete de setembro de 1971 (27/09/71), Ariádna da Conceição Madruga
Saraiva, a oito de dezembro de 1972 (08/12/72) e Carlos Eduardo Gonzaga
Saraiva, a catorze de novembro de 1990 (14/11/90), sinto um misto de dor,
saudade e tristeza, pelo desaparecimento amargo, súbito e cruel de meu
inesquecível filho Ricardo César Madruga Saraiva, espancado dolosamente
até a morte, vindo a falecer no dia 27/02/95, que neste ano completou 15
anos de sua ausência tão presente entre nós, cujo trauma abalou profundamente a mim, a família e a sociedade boa-vistense, que, indignados ficamos
todos, cuja dor só o tempo amenizará. Nem por isso Boa Vista querida,
deixaremos de amá-la eternamente. É o amor de um filho que lhe deu os
melhores anos de sua juventude, alimentando a crença fiel de que um dia será
recompensado com as alvíssaras de uma cidade próspera, coesa, humana,
fraterna e solidária para sempre. Você, Boa Vista, nos acolheu como filhos e
como mãe, vamos amá-la para sempre. O Ricardo César Madruga Saraiva
e a Andréa Patrícia Madruga Saraiva que tanto a amavam, hoje, dormem o
sono eterno em seu solo fecundo e seus pais, irmãos, familiares e amigos
vislumbram a esperança de que os perversos um dia irão desaparecer da
face da terra e aí poderemos exaltar sua grandeza num hino épico de louvor
a uma união fraterna, que será sublimada para sempre.
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Extinção
Valdiná Franco, professor e historiador
“Se os humanos perturbarem o equilíbrio da Terra,
serão pisoteados e jogados fora”.
John Gray
Durante milênios o homem tem “usado e abusado”dos limitados recursos
naturais. Diante de sua pequenez, em relação à mãe natureza, o ser humano
vê a terra como uma fonte inesgotável de recursos. A ocupação e o povoamento dos espaços geográficos, somados aos vários modos de produção
e a evolução dos processos econômicos e tecnológicos chegaram a níveis
alarmantes. A sobrevivência humana está relacionada diretamente ao uso
racionalizado e equilibrado dos recursos naturais. É fundamental que ações
educativas e rigorosa aplicação das leis ambientais para resgatar o respeito
aos limites dos ecossistemas.
No final do neolítico, quando houve a chamada “revolução” agrícola,
deu-se o começo da exploração dos recursos naturais. Naquele período,
as comunidades primitivas tinham uma “consciência ecológica”. A busca
pelos recursos naturais obedecia às necessidades de cada tribo. Nada de
desperdiçar. Era o modo primitivo de produzir. Com o nascimento das “civilizações”, veio o modo de produção escravista. Este modelo entrou em
falência com o declínio e queda do Império Romano. O modo de produção
feudal mostrou-se limitado à configuração que os bárbaros impuseram ao
velho continente, transformando-o em uma colcha de retalhos. O grande
salto na visão capitalista pela busca desenfreada por riquezas é marcado
pelo advento da expansão marítima. Estava sacramentada a globalização
com o domínio dos europeus pelo mundo. Nestes dois séculos e meio da
revolução industrial, é patente o acúmulo de riquezas pelas nações que parRetalhos III
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ticiparam da primeira e da segunda fase da era das máquinas. A riqueza de
alguns grupos deixou empobrecida a natureza.
No início do terceiro milênio, existe uma exacerbada preocupação com o
destino da Gaia. Há teses apocalípticas para todos os gostos. Há quem diga
que haverá escassez de alimentos e que a água será mais valiosa do que
qualquer outro líquido, gerando as guerras e ocupações. Os cataclismos atingirão a todos, em todas as regiões do Globo - da África sub-saariana aos
países ricos do velho continente, e, com isso, à semelhança dos dinossauros,
seremos extintos. Já os que têm uma fé no progresso e no futuro da humanidade afirmam que: “enquanto o homem existir, as condições de vida na terra
existirão”. Os que pensam dessa forma, o fazem crendo que o homem é a
peça fundamental da engenharia terrestre. É claro que para que este homem
não seja extinto, ele deve se ver como agente preservador, transformador
dos recursos sobre e sob a face da Terra. A preocupação que deve permear
as mentes pensantes em todo o mundo deve situar-se num certo equilíbrio:
nem o homem pelo homem, nem a natureza pela natureza.
É claro que o homem na sua ânsia por riqueza é levado a dilapidar os
recursos naturais. Alguns apregoam que a destruição do meio ambiente é
justificada pelo progresso. Será?! Como retirar o necessário para sobreviver, sem danificar a mãe natureza? Será que a saída para as regiões ainda in
natura - como é o caso da Amazônia - precisa passar peremptoriamente
pelo desenvolvimento sustentável? São muitas questões, e como dizia Bertold
Brecht: “Alguém tem que pagar a conta”. O ônus da preservação do meio
ambiente repousava nos ombros de todos os países. Com as mensagens
enviadas pela natureza - chuvas ácidas, tufões, enchentes, aumento do nível
dos oceanos, a extinção de mananciais como o Mar de Aral na Rússia, que
se deu em função de décadas de uso de suas águas para a agricultura. Com
esta sinalização, até os países que sempre se recusavam a assinar o Tratado
de Kioto não encontraram outra opção senão fazê-lo. O consenso que deve
povoar as mentes dos estudiosos das questões ambientais é: “O centro
gravitacional não é mais o homem, e sim o meio ambiente”. Sem as condições básicas na terra, foi-se o homem, ele que se auto-intitulava senhor da
Terra. Coitados de nós! Somos menos resistentes que os escorpiões. Caso
houvesse uma explosão nuclear, os sobreviventes seriam eles e não nós.
Pensando bem, a solução definitiva para os problemas ambientais é a
completa extinção dos seres humanos da face da Terra. Sem a presença
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humana, as condições no Planeta se manteria com pequenas mudanças
em milhões de anos. A extinção do homem, não traria nenhuma
consequência para a Terra. O lixo doméstico seria café pequeno. Mil
anos seriam minutos diante de milhões de séculos. Já o lixo radioativo,
os bilhões de anos se encarregariam de absorvê-lo com a maior naturalidade. Aliás, a contagem de tempo é invenção do ser humano.
Mas enquanto não somos extintos, temos que fazer alguma coisa. Para
começo, nada de pensar que fisicamente somos superiores aos animais irracionais. O sábio afirma: “Na morte, tanto os homens, quanto aos animais,
todos descem ao pó”. No cuidado com a natureza, somos nós os irracionais.
Os homens precisam redescobrir a arte de viver com qualidade. É preciso
voltar aos primórdios e entender que muito do nosso sistema moderno é, na
verdade, armadilha pós-moderna de destruição.
Que saudade da panela de barro, do ventilador de palha, do café torrado
em casa, da polenta de milho, de tomar banho e pescar nos riachos livres da
poluição, de andar de bicicleta pelas largas e planas ruas de Boa Vista, de
sentar-me na frente de casa para uma um dedo de prosa com o vizinho e ver
as crianças brincando de manja, de alimentar-me com produtos e não com
marcas... Lembranças de um tempo saudável!
“O homem é o único animal que às vezes se comporta como humano!”.
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Cunhã-Pucá
Alcides Lima,
membro da Academia Roraimense de Letras
Cabocla, menina moça
Do campo, lavrado e serra
Teus mistérios e segredos
São tesouros desta terra
Cabocla moça bonita
És a ninfa macuxi
De nome Cunhã-Pucá
Origem tupi-guarani
Tens o canto da Iara
E feitiço wapixana
Tens savânica magia
E encanto da cruviana
Cabocla, moça bonita
És a ninfa macuxi
De nome Cunhã-Pucá
Origem tupi-guarani
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Demarcação, estelionato
nacional
Alcides Lima,
membro da Academia Roraimense de Letras
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Terminado o julgamento
Eu não posso me calar
Por dever de patriota
Tenho que denunciar

A Área Yanomami
Várias vezes ampliada
Guarda em seu subsolo
Riqueza mui cobiçada

O atentado sutil
Que o G8 armou
Contra a soberania
Do meu inerte Brasil

Raposa-Serra do Sol
Patrimônio de Roraima
Outra rica região
Da Terra de Makunaima

A vida de nossos índios
Alegando preservar
Suas terras de forma contínua
Fez o País demarcar

Processo demarcatório
Pela Funai dirigido
Eivado de nulidades
Viciado e corrompido

É impossível esconder
A verdadeira intenção
Os recursos naturais
São o alvo da ambição

Por ato ministerial
Foi ele referendado
Por uma ação popular
Foi muito bem contestado

A bem urdida ofensiva
Nos causa indignação
Temos que repudiar
A sua execução

O vestal clero católico
Apostólico, romano
Recebeu no seu comando
O Dom Aldo Monginao
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Regiamente compensado
Mistura fé com profano
Participa do esquema
Levando o País ao engano

O presidente entreguista
Curvando-se a toda pressão
E ao Canto da Sereia
Decretou a invasão

Fomenta a desavença
Entre o índio e seu irmão
Visando, assim, conseguir
A dita demarcação

O resultado sinistro
Dessa infeliz decisão
É criar outra nação
Dentro da mesma nação

Hélder, o juiz federal,
Instado, então, a julgar
Suspendeu os seus efeitos
Em decisão liminar

A ONU vai declarar
Com bastante veemência
Pro Brasil reconhecer
A sua independência

O decisum foi mantido
Nos graus de jurisdição
Também na Suprema Corte
Até a Reclamação

Expulsão de brasileiros
E queda na produção
Perda de soberania
Desnacionalização!

A mudança começou
Logo na Relatoria
Para depois inventar-se
Uma nova Portaria

Novas ações populares
No Supremo Tribunal
Foram, assim, intentadas
Contra o decreto fatal

Antes de ser publicada
Veio então provocar
A extinção no Supremo
Da brava Ação Popular

E os ministros da Corte
Curvando-se àquela pressão
Do Poder Executivo
Votaram contra a Nação

Que impediu por seis anos
A dita demarcação
Em forma de área contínua
Do cobiçado rincão

O ministro Marco Aurélio
A honrosa exceção
Votou a favor do Brasil
Mostrando a vil armação
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Dois poderes do Estado
Num conluio sem igual
Deixaram de ouvir a voz
Do Congresso Nacional
Da Terra de Makunaima
Roraima no extremo-norte
Combalido e morimbundo
Solta o seu grito de morte
Todos esses mercadores
De vã e triste memória
Serão julgados e condenados
Pelo tribunal da história
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Manifestação
aos embargos declaratórios
Alcides Lima,
membro da Academia Roraimense de Letras
Ilustre juiz relator
Em ato manifestante
Discorda o embargado
Do sucumbente embargante

Incabível nos embargos
A pretensão referida
No rito processual
Não deve ser deferida

Combatendo o Acórdão
Em pálido oratório
Apresentou seu recurso
Cheio de contraditório

As matérias questionadas
Para serem esclarecidas
Por completo dissecadas
Foram enfim decididas

É ele intitulado
Embargos Declaratórios
Mais do que preparatórios
Eles são protelatórios

De clareza cristalina
O irreparável julgado
Sem erros ou omissões
Não deve ser reformado

Visando modificar
O respeitável decisum
O apelo divergente
Tem caráter infringente

Diante de todo o exposto
De tudo quanto provado
Nos autos desse processo
Pede ao final o embargado

De maneira disfarçada
Com sua jurídica prosa
Pretendo o embargante
Reanálise de prova

Que o referido recurso
Com fim modificativo
Embora reconhecido
Merece ser improvido
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Retalhos
Alcides Lima,
membro da Academia Roraimense de Letras
Estamos aqui reunidos
Em um cultural evento
Lançando o segundo Retalhos
Neste festivo momento

Essa participação
É uma prova cabal
Que a obra tem auspício
Do Paço Municipal

No mês de novembro passado
Com grande exultação
Lançamos neste local
A primeira edição

De agora em diante
Estará no calendário
Das festas de Boa Vista
E de cada aniversário

Moldada por várias mãos
Nossa obra literária
Escrita em prosa e versos
Tem a alma de Roraima

Parabéns ao município
Com ardor o exaltamos
Amanhã completará
Cento e dezoito anos

Na terra de Macunaima
É trabalho pioneiro
Fruto de grande ideia
Do mano Aroldo Pinheiro

Queremos agradecer
Do fundo do coração
O incentivo de todos
Em mais esta edição

Esta nova edição
Digna de todo respeito
Tem apoio da Fetec
E prefácio do prefeito

E ainda consignar
Também nossa gratidão
A todos aqui presentes
Com muita satisfação
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Vamos, no ano que vem,
De novo nos encontrar
Se Deus assim permitir
Para “Retalhos” lançar
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Estórias de Elisa
Selma Mulinari,
professora e mestra em História
Eu tenho uma bonequinha sapeca e bonitinha que todos os dias anima meus
momentos com uma avalanche de perguntas. Elisa Maria é uma criança precoce e ativa que pega as informações no ar. Às vezes não precisamos falar e
pelas expressões ela já vai logo tentando adivinhar. Não há meio de conseguir
responder a tantos porquês, até porque todos os dias eles se renovam.
- Mãe, por que não posso assistir às novelas?
Tento responder:
- As novelas têm conteúdo inapropriado para sua idade e cenas de sexo e
de violência.
Daí ela já vem com outra questão:
- Mãe, por que tenho que dormir cedo?
- Querida, você tem que dormir cedo para poder acordar bem disposta
para ir à escola.
Esses dias, ela chegou até a minha cadeira de leitura e pediu que eu guardasse um anel. Reforçou que eu deveria guardar para que ninguém pegasse,
pois não queria perdê-lo. Muito bem, peguei de sua mão um anel de plástico
lilás, daqueles que vêm junto com balas, e guardei-o em um porta-jóias.
Para minha filha Elisa, aquele anel de plástico devia ter um valor inestimável,
era uma jóia preciosa.
Naquele momento divaguei pelas minhas lembranças e revivi situações
que jamais vou esquecer. A primeira lembrança foi procurar uma figura lendária da nossa cidade, o velho Caxambu, um vendedor ambulante que vagava pelas ruas e que quando menina eu comprava balas com valiosos anéis de
plástico. Punha um em cada dedo e fazia a maior festa; me sentia realmente
linda com aquelas jóias e procurava guardá-las com todo cuidado para usar
quando fosse para a escola.
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Percebi que, para nós mulheres, o anel tem um significado importante;
durante muitas passagens de nossas vidas este adorno dispensa palavras.
Seja nas brincadeiras de criança ou quando vamos amadurecendo, ao longo
de nossas vidas temos vários encontros com o enfeite. Procurei nas minhas
lembranças e cheguei à festa de meus quinze anos e lógico a outro anel, um
pequeno mimo dado pelos meus pais como presente para comemorar essa
tão importante data na vida de toda mulher. É aí que realmente nos sentimos
adultas e que estamos prontas para a vida em sociedade.
A divagação correu frouxa e relaxadamente. De repente, me vi em
muitas situações em que o anel falava por si só. Anel de noivado, anel de
casamento e finalmente descobri que o mais importante e o que eu mais lutei
para conseguir foi o de formatura. No tempo da minha mãe, as moças sonhavam com um lindo anel de brilhante que ganhavam com o pedido de noivado,
logo depois vinha à aliança de casamento e tudo estava resolvido. Os sonhos
estavam plenamente realizados, afinal as moças eram criadas para casar e
serem donas de casa.
No meu tempo também sonhei com esse anel, com aliança de casamento e tudo mais. Realizei meu sonho e perturbadoramente um anel não
saia da minha cabeça, o anel de formatura. Hoje, no tempo de Elisa, enquanto estou aqui divagando, tento encontrar uma simbologia para tamanha preocupação e percebo o quanto nós mulheres somos susceptíveis a simbolismos, a representações e a rituais. Para Elisa o ritual de hoje é o da beleza,
mas, para cada fase de nossas vidas temos um alento, uma esperança, um
sonho realizado e outro por realizar.
Pensam que a história terminou e que Elisinha se contentou? Nada disso.
- Mãe, o que eu vou ser quando crescer?
- O que você quiser. Basta fazer o que gosta com amor, ser persistente e
ser dedicada.
- Eu quero ser bailarina. - Sentenciou Elisa categoricamente e com toda a
sabedoria do mundo.
Imediatamente, a bailarina inicia a sua apresentação rodopiando nas pontas dos pés. Fazendo uma sequência de balé e cantando uma pequena música que fala de uma bonequinha que veio de Paris, que tem um lindo chapéu e
um amor de véu. A bonequinha cai, machuca o rostinho, mas a performance
continua de um lado para o outro.
Terminada a apresentação começa outra estória.
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Eu aprendi
Daiana Saraiva, acadêmica de Jornalismo
Eu aprendi...
Eu aprendi que o que conquistamos na vida durante anos é sempre o
reflexo do esforço, da perseverança, da batalha do dia a dia.
Eu aprendi que nada na vida vem de graça; tudo exige esforço e um preço
a se pagar.
Eu aprendi que escolhas feitas são aquelas que vão se eternizar, porque
escolhas sempre têm seus dois lados.
Eu aprendi que a saudade dói e muito, mas que é um sentimento revelador,
pois, nos dá a certeza que existem pessoas que amamos e deixamos por
algum motivo.
Eu aprendi que o amor - e não o ódio - é capaz de destruir sentimentos
rancorosos. Que o amor é puro, e o ódio desonesto, maldoso.
Eu aprendi que viver é uma eterna luta para ser feliz e correr atrás
dos sonhos.
Eu aprendi que as coisas não têm sentido ou valor quando não se conquista. É preciso conquistar e ser conquistado para valer a pena.
Eu aprendi que o Onipotente é quem determina nossas vidas. Deus – e só
Ele - sabe o que será da vida de cada um.
Eu aprendi que o bem sempre vence o mal. Cedo ou tarde. O que é
bom sempre será o certo e fazer o mal ao próximo nos devolve o dobro do
que se fez.
Eu aprendi que temos pouco tempo aqui na terra. Somos passageiros;
temos que fazer o que é certo e tentar ser feliz.
Eu aprendi que amigos são para sempre e que por mais que estejam longe
nunca deixarão de ser amigos e os guardamos no coração.
Eu aprendi que aceitar a morte é difícil, mas que o tempo se encarrega de
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curar as feridas da perda. Somos fortes e capazes de superar a morte e que
pessoas que perdemos estarão vivas para sempre em nossos corações.
Eu aprendi que amor de verdade só acontece uma vez e é para sempre.
Eu aprendi que o tempo passa e quando nos damos conta disso é tarde
demais. O tempo nunca volta; o que passou jamais se repetirá.
Eu aprendi que nada acontece por acaso e que tudo tem um propósito em
nossa vida.
Eu aprendi que seguir uma vida e ficar longe de quem se ama, de momentos e lugares é ser um pouco infeliz. A felicidade é momentânea e devemos
aproveitar cada minuto da vida. Se sou infeliz não é por não saber aproveitar
a vida, mas de estar longe de pessoas que tanto amo.
Eu aprendi que se sou o que sou é porque eu aprendi a ser assim. Todo dia
é o último para mim. Todos os dias, eu rego minhas flores para que um dia
elas se tornem lindas e que as pessoas olhem para elas e digam a Daiana fez
muita coisa, que lindos frutos ela deixou...

180

Retalhos III

Na solidão
Daiana Saraiva, acadêmica de Jornalismo
Na solidão fico com meus pensamentos, com minhas lembranças, e com
minhas saudades.
No escuro do meu quarto, na madrugada quente e silenciosa, fico pensando no que vivi e o que viverei no futuro.
Estou só apenas com a companhia de mim mesma, ouvindo uma música
qualquer e costurando ou tentando costurar uma história que ainda não sei
como será.
Na madrugada solitária, as lágrimas insistem em cair por minha face e a
tristeza é sem fim. Meu coração dói.
Mais um dia se passou e ainda com meus pensamentos fico imaginando
como será o amanhã, um caminho incerto com muitas dúvidas.
A saudade insiste e meu coração está ferido. Como é difícil viver assim.
As horas vão se passando. O tempo passou tão rápido. A noite está acabando e continuo a pensar, mas tenho que fechar meus olhos e sonhar.
Então a noite está indo e findo meu dia com uma oração. Peço pela minha
família que é o bem mais precioso de minha vida. Mas amanhã tudo volta: os
pensamentos, a tristeza, a solidão..., e o pior: a saudade...
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De Boiaçu a Xixuaú
Orib Ziedson, jornalista
Durante dezoito dias, viajando de barco, percorremos todas as quinze
comunidades ribeirinhas do chamado Baixo Rio Branco, realmente uma experiência muito boa, contato total com a natureza, as belezas do rio e da
mata que são companheiros constantes durante todo o trajeto. Após dois
dias inteiros de muita água, finalmente aportamos na primeira comunidade:
Santa Maria do Boiaçu - uma vila bem estruturada, com escola, posto médico (que é praticamente um pequeno hospital), telefone, algumas ruas calçadas e iluminação pública.
Mesmo com essa estrutura básica, Santa Maria sofre de problemas comuns às comunidades ribeirinhas, tais como, a dificuldade de acesso - principalmente no verão por causa da seca dos rios, que perdem mais de setenta
por cento de seu volume de água, impossibilitando a navegação de embarcações de grande porte. Esse isolamento traz transtornos: a falta de remédios e gêneros de primeira necessidade, por exemplo.
Em Santa Maria, conhecemos Damásio Figueiredo, morador mais antigo
do local. Aos noventa e um anos de idade, seu Damásio ainda é um homem
lúcido. Conversador e contador de histórias, nos recebeu muito bem e logo
começou a relatar como era Santa Maria quando por lá chegou, em 1950.
Isso mesmo. Ele está na região há 60 anos. Conta que aportou no lugar para
trabalhar na construção de 150 casas, a mando do então governador do
Território Federal de Roraima, Hélio Campos. Até hoje, existe uma caldeira
antiga que pertencia à serraria encarregada de beneficiar madeira para construção das casas - obra que, segundo seu Damásio, nunca foi concluída. Ele
contou que as primeiras vinte casas construídas não ficaram boas e o governador, insatisfeito, cancelou o contrato.
Durante vários dias, descemos o rio Branco, passando pelas comunidaRetalhos III
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des: Santa Maria Velha, Sacaí, Lago Grande, Terra Preta, Canauani, São
Jorge, Vila da Cota, até chegarmos ao Rio Negro.
Santa Maria do Boiaçu é o mais estruturado de todos os lugarejos citados.
Nos outros, a realidade vai mudando para pior: onde tem escola não tem
professor; onde tem posto de saúde não tem remédios nem médico; telefones que não funcionam deixam os moradores praticamente isolados do resto
do mundo. O povo, por ali, vive da pesca, do extrativismo e da agricultura
familiar. Em algumas vilas ainda se encontra um ou outro tipo de artesanato,
mas de forma muito tímida.
É intrigante ver brasileiros totalmente isolados dentro do seu próprio país,
sem receber a mínima atenção do poder público. Crianças sem escola, sem
atendimento médico-odontológico, idosos sem assistência previdenciária, mulheres grávidas sem direito a pré-natal ou licença maternidade... O mais revoltante de tudo isso é saber que as autoridades constituídas e os políticos de
plantão aparecem sim, mas de dois em dois anos, durante períodos eleitorais, com promessas e alguns presentes fúteis. Enquanto isso, nossa querida
amada, riquíssima e cobiçada Amazônia é lentamente invadida por ONGs
internacionais que não podemos combater nem criticar, pois onde elas se
instalam fazem exatamente o papel que deveria ser do Estado, atendendo os
ribeirinhos com médico, escola e professor, telefone e até internet - como é
o caso da Vila Xixuaú, última das vilas da região, localizada em um local
belíssimo, com natureza praticamente intocada, longe de tudo e de todos.
Um local pouco conhecido e visitado por brasileiros, mas com intensa movimentação de turistas estrangeiros.
Sabemos que nosso país tem dimensões continentais e, por isso, fica difícil
atender e alcançar todos os recantos, mas não podemos negar que, pela
importância que a região amazônica tem, e, principalmente pela cobiça que
ela desperta em outros países, nós, brasileiros, devemos prestar mais atenção em nosso patrimônio. É preciso que se tenha uma presença mais forte
das forças armadas, fiscalizando constantemente nossos rios e matas.
Durante os dezoito dias em que viajamos entre os estados de Roraima e
Amazonas não encontramos sequer uma embarcação pequena do Exército
ou do Ibama; isso demonstra como a região está desprotegida contra predadores que, além da pesca ilegal e do tráfico de animais silvestres, praticam
também a famigerada bio-pirataria .
Outro grave problema que assola principalmente os rios da Amazônia é o
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desmatamento indiscriminado, principalmente nas áreas de mata ciliar. Muitos ribeirinhos que criam gado ou exploram algum tipo agricultura agem sem
orientação e não têm a devida preocupação em conservar a vegetação que
protege as margens dos rios.
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Minhas histórias
viram contos
Thoynha Mathyas, teóloga
O nascimento de Gabriella foi como um milagre. Quando recebi aquela
coisinha nos braços, ela, instintivamente, buscava meu aconchego. Na ânsia
de mantê-la protegida, apertava-a contra meu peito fazendo-a a entender
que nossa respiração era uma só. Como me esquecer daquele corpinho e
mãos tão minúsculas?
Maravilhada vi a importância de ser mãe. Não basta apenas carregar outro ser durante nove meses, o nascimento é um milagre. A partir dali, minha
vida não era mais composta por duas pessoas. De nós três, a mais importante, estava em meus braços.
Encontrei a responsabilidade de cumprir uma etapa desconhecida da existência e, em meu colo estava uma nova vida. Não pude deixar de pensar que
essa vida futura, sem egoísmo, dependeria de mim. A vinda de Gabriela foi
um sonho realizado para nós.
Emerson Cairo, meu segundo filho. Em meus braços, mais uma vida, mais
esperanças. Promessas e sonhos para uma nova geração. Ao recebê-lo, percebi que ali não estava um corpo formado; ali estava uma pessoinha pronta
para desenvolver o inicio de uma vida, e, mais ainda, dependia de mim.
A diferença não estava apenas no sexo, mas no jeitinho. Minha mão lhe
dava segurança, mas sua sensibilidade era aguçada. Minha presença o fazia
sentir-se tranquilo, protegido. Foi nosso segundo sonho realizado acrescido
de uma satisfação masculina.
José Francisco, meu terceiro filho, segundo varão, nasceu de parto normal. Um espaço de nove anos o separa de Emerson Cairo. Apesar do longo
período, e, embora diferente dos dois anteriores, nada foi esquecido.
Nos primeiros dias, ele procurava minhas mãos, talvez em busca de apoio.
Minha presença era suficiente, mas minha voz o deixava mais tranquilo. José
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Francisco foi nosso terceiro sonho realizado e a concretização do nosso amor.
Com meus filhos, aprendi a conhecer e conviver com personalidades diferentes. Numa variedade de situações, descobri que a busca pela verdade e o
entendimento eram a melhor forma de educar as três criaturas. Cada um com
sua peculiaridade.
Interessante é que só damos conta de fato da diferença de personalidade
quando dizemos o primeiro “Não”
Gaby, ao ouvir meu primeiro “Não”, chorava. Chorava e fazia biquinho.
Eme só ouviu o primeiro “Não” quando tinha mais de um ano de idade. Ele
se irritava, ficava nervosinho e insistia.
Netinho – José Francisco – recebeu seu primeiro “Não” antes do primeiro
aniversário. Ele aceitava na hora, mas, em poucos minutos, insistia, como se
não entendesse aquele “Não”.
Esta é a história do nascimento dos meus filhos. Com sorte, cumpri
algumas etapas da vida: casar, procriar e realizar o desejo que o homem
tem de tornar-se pai. Dois homens e uma mulher, filhos abençoados, feitos pelo amor entre duas pessoas determinadas a viver uma só vida de
harmonia, paz e muita responsabilidade.
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A morte de minha amiga
Ramayana Braga, escritor
Dona Fátima, quando tinha seus trinta anos, era uma conceituada costureira em Boa Vista. Tinha várias madames da sociedade como clientes; entre
elas, uma que também considerava grande amiga: Dona Filó.
Passou-se o tempo e dona Fátima estava com mais de setenta anos. Tem
pessoas que em alguma fase da vida têm seus momentos de fraqueza. Para
Fátima, ficar sabendo da morte de alguma amiga era motivo de muito choro
e até de depressão, embora passageira.
Suas filhas, ao saberem dessa situação, resolveram que não contariam
para a mãe fatos desta natureza como forma de amenizar seu sofrimento.
Preferiam que ela ficasse sabendo por outra pessoa, ou de preferência, que
soubesse do ocorrido depois de algum tempo.
Era um domingo e veio a falecer Dona Filó. A notícia rapidamente chegou
às filhas de dona Fátima. Todas se comunicaram por telefone e novamente
utilizariam a estratégia de não informar tal fato para a mãe.
Na segunda feira, uma das filhas de dona Fátima, a Maria, tinha por hábito
assistir missa na capelinha construída dentro do cemitério da cidade. Após a
culto se dirigia até o túmulo de seu pai, onde fazia mais uma oração e acendia
velas. Em algumas ocasiões, dona Fátima acompanhava a filha.
Ocorre que, coincidentemente, dona Fátima telefonou para Maria perguntando se ela iria para a missa no cemitério. Recebida a confirmação, resolveu acompanhá-la. Maria começou a ficar preocupada, pois sabia que
naquele mesmo horário, provavelmente estaria ocorrendo, também, o enterro de Filó e, com certeza, sua mãe iria perguntar de quem se tratava.
Mãe e filha estavam na capela e, no meio da missa, eis que chega o cortejo
fúnebre. Maria começa a ficar preocupada para que sua mãe não percebesse a movimentação do lado de fora da capela. Após a bênção final do padre,
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como ainda havia muita gente voltando do enterro, Maria pegou a mãe pelo
braço e levou-a direto para o túmulo do pai.
Depois de algum tempo, vem um casal em direção a Fátima e Maria. O
casal era exatamente o filho de dona Filó e sua companheira. Maria gesticula
para o casal como quem quer informar de que sua mãe ainda não sabia do
fato. Eles, entendendo o gesto de Maria, dão sinal de positivo.
Quando o casal se aproxima de dona Fátima, ela dá um forte abraço no
filho da falecida e diz:
- Meus pêsames!
Maria, não entendeu nada e, para não passar por mentirosa pergunta para
sua mãe:
- Como é que a senhora ficou sabendo?
E dona Fátima respondeu:
- Eu li no jornal hoje pela manhã!
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Comproventos e morcados
Aroldo Pinheiro, jornalista
Decalsinaste ambítuas culas ilitáveis
Calcinaste covínicos alienses calcináveis
Quantifoste brônticos croma enterísticas
Paulistínico bespal acorumbaste
Mantrívias sintropias arredíveis
Catilinam mercebância trecatérea
Basilinam derbesovas tercomidas
Vogativos lamunentes celetreram
Pastirando-se tempestres simuletas
Telecurtíveis malavidas embilaste
Altertevem-se abitolados seletíveis
Catituantes corvelúdios valvinatos
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Inveja
Aroldo Pinheiro, jornalista
Uma vez, conversando com meu filho, comentei que assisti à televisão pela
primeira vez quando eu tinha quinze anos de idade. Ele, surpreso, perguntou:
“Como é, então, que os meninos da tua época se divertiam?” Disse-lhe que
nos divertíamos mexendo com doidos de rua, levantando as saias das meninas, brechando banheiros na escola, brechando casais em noite de núpcias,
jogando lápis no chão para, ao apanhá-los, ver as calçolas das professoras,
jogando pedra em cachorros engatados, cruzando dedos pra trancar cachorros cagando, azucrinando velhos com apelidos, brincando de médico
com as coleguinhas, brincando de casinha (sempre com as coleguinhas), tirando finos em bicicletas, transformando as Humber, Hercules, Raleighs ou
Monarks em motocicletas (com papelão batendo nos raios), descendo ladeiras em carrinhos de rolimã, brincando de paraquedista (usando sombrinhas pra pular das árvores), lambuzando-nos com mari-maris e cocos-babões,
comendo azeitonas pretas pra ficar com as línguas roxas, gazetando aulas
pra não fazer coisa nenhuma, brincando de manja em ingazeiras, roubando
goiabas, araçás, pitombas e seriguelas (dependendo das safras e quanto mais
arriscado melhor), traçando empregadinhas, furando filas, entrando em cinemas sem pagar, malhando Judas e roubando galinhas nos Sábados de Aleluia,
juntando cortes de filmes pra ver os peitos de Brigitte Bardot, lendo livrinhos
de sacanagem escritos e ilustrados por Carlos Zéfiro, roubando hóstias e
vinho de igrejas, bisbilhotando terreiros de umbanda, chutando despachos
de macumba, entrando em igrejas de crentes só pra sacanear, passando pimenta em tobas de tartarugas para acelerar a postura de ovos, apostando
quem mijava por mais tempo ou mais longe, fazendo cobras com câmaras de
bicicletas para assustar passantes, caçando passarinhos com visgos de jaca,
baladeiras ou arapucas, engolindo corações de beija-flores pra ficar pontei192
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ro, torrando corações de anuns pra fazer simpatia e traçar as meninas, pregando chicletes em cabelos de meninos, dando melos em cabeças peladas,
dando caçuletas em meninos orelhudos, caçando chibobo, disputando
figurinhas no bafo, jogando bagaços de laranja em multidões de arraiais,
bulindo com as meninas, puindo linhas de papagaios só pra vê-los pipocar,
mexendo em rabos de tamanduás-bandeira, irritando cachorros brabos, pedindo bença pra padres e madres, brincando de cabra-cega, macuxilha, caí
no poço, calmonibói, trinta-e-um-alerta, sete pecados, cemitério, bandeirinha e geral, secando pneus de bicicletas, engatando buzinas de jipes, preparando armadilhas em areais, tomando banhos de rio, brincando de mar em
banzeiros de batelões, tomando porres de Biotônico Fontoura, Vermute
Gancia, Vinho Raposa ou Vinho Surpresa, jogando peladas com bolas de
pano, tomando banhos de chuva e nadando em águas de esgotos, caçando
calango, torando rabo de tiquiri só pra ver o movimento, matando sapos
com parafusos quentes, estourando cururus com sal, transformando galos
convencionais em galos de pescoços pelados, curando galinhas e pintinhos
goguentos com batições em latas vazias de querosene, arrastando sapatos
Vulcabrás no chão pra ver se acabavam, brincando de carniça, rabiscando
paredes pintadas e limpas, montando cavalos vadios em pelo, arrastando
carros de bois, amarrando meninos com retiranas, prendendo mangangás ou
cavalos do cão em caixas de fósforos pra usar como radinhos de pilhas,
coçando barrigas de baiacus pra transformar em bolas e chutá-los só pra ver
e ouvir o estouro, mexendo com velhas feiticeiras, brincando de lutar espadas com lâminas feitas de madeira, brincando de Tarzã, Jim das Selvas, Kit
Carson, Allan Ladd, Cavaleiro-negro e Merlin, assistindo presepadas de
macacos-prego, botando espelhinhos nos sapatos pra ver os fundos das
calçolas das meninas, fazendo contratos de folhinha-verde, roubando quibes
e pirulitos de vendedores ambulantes, bisbilhotando salões de sinuca, passando na rua da zona só pra sentir medo das putas, entrando à noite em
cemitério só pra mostrar que era macho, apostando carreira, pulando
estrelinhas e dando cangapés, andando com pernas de pau, andando em
saltos altos feitos com latas de leite em pó, brincando de telefone com latas
de leite condensado e cordões, fazendo carrinhos com latas vazias, areia e
arame, marchando no meio dos soldados em paradas de 7 de Setembro,
comendo manga verde com sal e pimenta, comendo limões-caiano só pra
ver os dentes afrouxar, dando nica e bandando piões, jogando pinchas e
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bolinhas de gude, empinando papagaios e curicas, trançando bole, mandando telegrama pro céu pelas linhas das pipas, pulando macaca, jogando futebol de botão, brincando com ioiô, brincando de mímica, brincando de hierarquia militar, brincando de polícia e bandido, brincando de biriba, cagando
em caixas de sapato e deixando na rua só pra ver a cara do leso que ia juntar,
dando tostão nas coxas dos companheiros, dando chás de canela em meninos com pau duro, amorcegando jipes, perturbando novenas, fabricando
bombas-relógio com cabeças de nego e pontas de cigarros, perturbando
vigias de praças, parques e escolas, etecétera.
Isso foi um pouco da minha infância. Que infância chata, meu Deus.
Como tenho inveja desses meninos que têm video-games, play stations,
DVDs, MP3s, MP4s, MP10s, MP30s, Ipods, Ipads, notebooks,
netbooks e celulares.
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Mais do que
Aroldo Pinheiro, jornalista
Stanislaw Ponte Preta, um dos maiores cronistas brasileiros, criou comparações interessantes que foram citadas em seus escritos. Abaixo, alguns exemplos:
Mais murcho do que boca de velha; mais feia do que mudança de pobre;
mais duro do que nádega de estátua; mais suado do que marcador de Pelé;
mais assanhado do que bode velho em cercado de cabritas; mais inchada do
que cabeça de botafoguense...
Com o povo, coletei algumas comparações não menos curiosas. Vejam:
Mais abotoado do que batina de bispo
Mais acabado do que sabão em mão de lavadeira
Mais agoniado do que anão em comício
Mais agoniado do que cobra quando perde o veneno
Mais alto do que rede de esperar onça
Mais alvoroçado do que bode em chiqueiro de cabrita
Mais amassado do que tomate na feira
Mais animado do que barata em bico de galinha
Mais antigo do que a posição de cagar
Mais antigo do que o rascunho da bíblia
Mais anunciado do que pagamento de precatórios
Mais apavorado do que cego em tiroteio
Mais apertado do que cu de sapo
Mais apertado do que pinto no ovo
Mais apertado do que sardinha em lata
Mais apressado do que cerveja quente
Mais assanhado do que bode velho em cercado das cabritas
Mais atravessado do que cu de calango
Mais bagunçado do que quarto de solteiro
Mais baixo do que cu de sapo
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Mais bonito do que farda de tenente
Mais buraco do que a BR-174
Mais caro do que ovo em tempo de quaresma (Não entendi).
Mais chameguento do que puta nova
Mais chato do que pingo de goteira
Mais chato do que programa do João Cléber
Mais cheiroso do que filho de barbeiro
Mais chorão do que bezerro desmamado
Mais complicado do que papo de economista
Mais comprido do que língua de sogra
Mais convincente do que pastor da Universal
Mais corno do que amante de puta
Mais cuidadoso do que quem procura penico no escuro
Mais curto do que calça de pegar marreca
Mais demorado do que construção de igreja
Mais dengoso do que gata no cio
Mais desarrumado do que gaveta de sapateiro
Mais descansado do que caranguejo almoçando
Mais desconfiado do que cachorro amarrado em relho
Mais desconfiado do que menino cagado
Mais desinquieto do que galinha quando quer por
Mais desnorteado do que cachorro em dia de mudança
Mais difícil do que receber do Governo
Mais duro do que nádega de estátua
Mais duro do que pau de noivo
Mais enfeitado do que cabeça de corno
Mais enfeitado do que farda do Palma Lima
Mais enfeitado do que penteadeira de puta
Mais enganado do que professor com precatórios
Mais engelhado do que maracujá de gaveta
Mais engelhado do que saco de velho
Mais enrolado do que linha em carretel
Mais entubado do que paciente de UTI
Mais escondido do que amante de pastor
Mais escondido do que orelha de freira
Mais esfomeado do que cachorro de comboeiro
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Mais esperado do que precatório do Sinter
Mais faceiro do que mosca em tampa de xarope
Mais falso do que bula de remédio pra emagrecer
Mais falso do que bula de tônico capilar
Mais falso do que espingarda picapau
Mais falso do que gozo de puta
Mais falso do que nota de três dólares
Mais falso do que produto do Paraguai
Mais fedido do que banheiro de beira de estrada
Mais fedido do que beira de cu
Mais fedido do que fumaça de turíbulo
Mais fedido do que pano de baixeiro
Mais feia do que mudança de pobre
Mais feio do que a fome
Mais feio do que a fome que matou o carcará
Mais feio do que a Justiça do Diabo
Mais feio do que a necessidade
Mais feio do que briga de foice
Mais feio do que o cão chupando manga
Mais feio do que o Zezeu (essa, eu também nunca entendi)
Mais fino do que cavaco de aroeira
Mais frio do que barriga de defunto
Mais frouxo do que colarinho de palhaço
Mais furado do que renda de papelão
Mais furado do que tábua de pirulito
Mais gelado do que bunda de foca
Mais gente do que bosta de cabrito em porta de igreja
Mais grosso do que apito de navio
Mais grosso do que cano de passar bosta
Mais grosso do que papel de embrulhar prego
Mais grosso do que tubo de esgoto
Mais grudado do que catarro em parede
Mais harmonioso do que coral de igreja
Mais hermético do que fala de economista
Mais inchada do que cabeça de botafoguense
Mais inchado do que a folha de gafanhotos
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Mais infalível do que estrogonofe em festa de pobre
Mais invejoso do que o irmão de Abel
Mais isolado do que Fernando de Noronha
Mais junto do que boi de canga
Mais justo do que beiço de bode
Mais justo do que cu de sapo
Mais largo do que aba de sombrero
Mais lascado do que pedra de brita
Mais ligeiro do que peba em areia frouxa
Mais limpo do que pano de coar café
Mais liso do que brunidor de sapateiro
Mais liso do que pongó
Mais longo do que cantiga de grilo
Mais macio do que bunda de bebê
Mais malcriada do que rapariga de soldado em portão de feira
Mais medroso do que boi do cu branco
Mais mentiroso do que político em campanha
Mais mentiroso do que porta voz da Presidência
Mais misterioso do que o roubo do cofre
Mais mole do que beira de buceta
Mais mole do que linguiça crua
Mais murcho do que boca de velha
Mais negro do que a alma de Caim
Mais negro do que jabuticaba madura
Mais nervoso do que siri numa lata
Mais ondulado do que corpo de miss
Mais otário do que eleitor brasileiro
Mais pedófilo do que padre velho
Mais penetrante do que bico de sovela
Mais perdido do que cachorro em dia de mudança
Mais perdido do que cego em tiroteio
Mais perigoso do que conversa de camelô
Mais perverso do que jararaca do rabo fino
Mais pintado do que menino com catapora
Mais quebrado do que arroz de segunda
Mais quente do que fundo de chaleira
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Mais rabugento do que mulher na menopausa
Mais radical do que militante do PT
Mais rápido do que coceira de cachorro
Mais remendado do que roupa de caipira
Mais rodado do que táxi-lotação
Mais safado do que político brasileiro
Mais seco do que língua de papagaio
Mais sério do que cachorro embarcado em canoa
Mais sério do que Dom Pedro II
Mais sério do que porca mijando (Essa eu também não entendo)
Mais sofrido do que sovaco de aleijado
Mais suado do que marcador de Pelé
Mais suado do que tirador de espírito
Mais solto do que peido em bombacha
Mais sujo do que pau de galinheiro
Mais surrado do que couro de pisar fumo
Mais surrado do que galinha pra largar o choco
Mais teimoso do que uma mula velha
Mais terra do que índio roraimense
Mais úmido do que buceta arretada
Mais unido do que irmãos xifópagos
Mais valente do que cobra de resguardo
Mais vazio do que miolo de pote
Mais velho do que o rascunho da Bíblia
Mais vendido do que farinha na feira
Mais zebrado do que faixa de pedestre
Mais zoarento do que creche da LBA
Mais zoarento do que fogo em tabocal
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Pá, queda!
Aroldo Pinheiro, jornalista
Plantando bananeira, eu me acho
Tou vendo tudo de cabeça pra baixo

Revestrés

Maria da Penha (a lei)

Perereca

Na parede, marcas de tiros.
Há manchas de sangue
Sobre a frase que diz:
“Aqui vive um casal feliz”

Troquei minhas gengivas
Por uma bela dentadura.
Adoro beijar na boca
E roer rapadura

Horas digitais

Homem animal

Ai, meu Deus.
Que ódio!
Roubaram o tic-tac;
Deixaram meu relógio

Pasto, pasta,
Mata-pasto, repasto,
Homem, animal...
Tudo nefasto.

Desilusão

Infalível

Cadê meu amor dos treze anos?
Encontrei-a de novo.
Oh, desengano!

Ela não respeita ninguém.
Ricos, pobres, fracos e fortes...
Ninguém escapa da morte.

Paquidermes e equinos
Um elefante incomoda muita gente?
Um ignorante incomoda muito mais.
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