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Apresentação
"80 Contos"

Caro Leitor,
Convidamos você a fazer uma viagem nos contos que foram produzidos por
autores indaialenses ou residentes em Indaial, sendo eles, inéditos e sua temática
de livre escolha.
Este e-Book contém 30 contos, que foram selecionados através do Edital "80
Contos" em comemoração ao octogésimo aniversário da Biblioteca Pública
Municipal Cruz e Sousa. Dentre estes, os 24 contos melhores avaliados, foram
ilustrados pelo Curso de Desenho da Fundação Indaialense de Cultura.
Esperamos que esta leitura lhe proporcione bons momentos e que esta viagem
lhe permita entrar neste universo mágico dos contos.

Fundação Indaialense de Cultura "Prefeito Victor Petters",
Rua Dr. Blumenau nº 05, Indaial, Santa Catarina
CEP: 89080-003
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CONTO DO VALOR
INSUBSTITUÍVEL
DA DESPEDIDA
Era cedo. Ele já estava desperto. Os velhos chinelos nos pés
(companheiros de muitos anos), o roupão branco (que, de tanto
uso, já havia se tornado um bege lã de carneiro – aliás, a palavra
se origina do francês beige, ou seja, 'sem cor' e estava quase
assim) e os poucos fios de cabelo (que ainda teimavam em não
cair) se esvoaçavam para o lado contrário ao qual ele sempre
costumava penteá-los. Mas nada que o seu pote de Gumex não
resolvesse!
Saía então para passear pelos corredores, amplos, arejados
pelos janelões quadriculados de madeira que ficavam nos
cantos extremos e opostos. Conhecia todos ali, desde a moça
que mantinha o piso brilhando até o rapaz jovem que trazia o
pão quentinho num furgão branco que tinha a inscrição
“Transporte de Alimentos” nas laterais e aquele aviso no
párabrisa: “proibido carona neste veículo”.
Ele estava ali há muito tempo. Já não contava mais os dias em
que lhe convidaram para passear e o deixaram lá, sem lhe
avisar, sem lhe comunicar, sem pedirem sua opinião... é, muito
tempo... ele não lembrava mais quanto... ou não queria mais
lembrar disso.
Pelo mesmo motivo ele não comemorava mais o seu
aniversário. Pelos menos não do modo comum, ou seja, tinha
bolo, festa, balão, música, mas não tinha velinha de idade. Ele
não gostava mais disso. Queria sim ter a idade que ele quisesse
ter (e não a que realmente tinha). Isso lhe fazia mais feliz.
Esqueceu realmente o tempo.
Conhecia também todos que lá estavam. Cada um chegou ali
por um motivo semelhante ao outro. E isso, de alguma forma, os
unia e lhes dava força, coragem e esperança. Era uma casa
enorme, “um prédio horizontal” e tinha muitos “hóspedes”,
como ele dizia. Havia tantos funcionários trabalhando lá quanto
hóspedes. Havia uma área nos fundos, com gramado e algumas
árvores. Era onde eles podiam ir tomar sol. E onde as
professoras de ginástica faziam suas aulas em dias com céu
aberto, misturando exercícios com recreação, algumas
pequenas corridas e alguns alongamentos. Uma interação com
os demais hóspedes. Um dia de alegria, sorrisos, brincadeiras,
momentos de liberdade, sem nada de ruim para ocupar a
mente.
Fez diversas amizades ali. Quer com os que moravam, quer com
os funcionários. Gostava de conversar, contar suas experiências
da única profissão que teve na vida inteira: sapateiro! Anos e
anos no fabrico e conserto de calçados. Mas sem o recurso das
máquinas de hoje, era um trabalho manual, artesanal. Como ele
referia, era “uma arte que requer grande perfeição e cuidado
com todos os detalhes”, pois não trabalhava somente com
sapatos, cuidava também do conserto de bolsas, carteiras, cintos
e outros artigos de couro. “Uma arte em extinção, pois hoje as
pessoas preferem comprar um novo do que consertar o antigo”.

Autoria: Mauro Celso de Aguiar
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O bom humor era sua marca registrada! Suas piadas eram
discretas, mas bem pensadas e colocadas no momento certo.
Gostava de sorrir e dizia que o sorriso era o passaporte para
uma viagem de saúde e beleza da alma! Rir para ele era como
um remédio para o espírito!
Sempre tinha uma palavra, um conselho, uma frase pronta,
ou, em algumas situações mais delicadas, um silêncio que
falava muito às pessoas que precisassem. Para isso estava
sempre disponível e também para uma festa, onde havia
música e “comes e bebes”. Diziam que ele resolvia tudo com
comida, ou seja, nada melhor que uma mesa farta, os amigos
em volta e a confraternização sendo o motivo de união ou o
encontro das pessoas. Inclusive, ele sempre usava como
exemplo a Santa Ceia: “Jesus Cristo utilizou essa imagem –
uma mesa farta de comida e bebida – como símbolo de união,
confraternização, aproximação e também de despedida”.
Mas um dia ele adoeceu. Diagnóstico? Covid-19.
Sua família nunca mais veio. Por isso ele fez questão de
esquecer o tempo.
E sabia que não poderia se despedir dos amigos que lhe
restavam - os velhos amigos “hóspedes” que ainda estavam ali
– ou mesmo dos funcionários, quer seja a moça que
mantinha o piso brilhando até o rapaz jovem que trazia o pão
quentinho naquele furgão branco...
Um filme com milhares de cenas passou em segundos em sua
mente... e dessa forma ele lutou bravamente essa batalha
desigual contra o vírus que chamavam de “vírus chinês”.
Todas as tentativas de reverter o seu quadro clínico foram
buscadas, mas, embora sua mente ainda tivesse energia, seu
corpo e sua saúde já davam sinais de enfraquecimento.
Resistiu ao máximo. Embora vivendo ali cercado de
conhecidos e com aquela capacidade de fazer amigos com
uma facilidade sem igual, ele sempre se sentira solitário.
E assim ele ficou: sozinho, sem poder se despedir de
ninguém, como se a sua chegada naquela casa se repetisse,
pois não pode se despedir da sua família também naquela
ocasião. Naquela época ele não sabia o porquê. Mas hoje ele
sabia porque estaria assim sozinho, e não havia nada o que
pudesse ser feito.
Como uma bênção, não lembrou de mais nada quando o
entubaram. Faleceu assim, sonhando. O seu nome? Seu
Valentin... valente até o fim!
Por isso escrevo esse conto, o Conto do Valor Insubstituível
da Despedida (COVID-19). O direito insubstituível de se
despedir de alguém, que ele não teve como queria e gostaria
de ter... como a Santa Ceia!

10

CONTO DO VALOR
INSUBSTITUÍVEL
DA DESPEDIDA
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A CAIXA
A garota continuava fazendo, impensadamente, a mesma coisa
todos os dias, como se não houvesse nada entre um dia e outro
que a fizesse lembrar como estava ali novamente. Ela apenas
estava.
Todo dia, as 4:00 horas da manhã, pontualmente, seu pai
começava a amassar os primeiros pães, ela sabia disso por estar
acostumada a essa rotina desde o nascimento, o som da massa
sendo sovada lhe era familiar, porém, não lembrava de estar na
cama e acordar com o seu pai mexendo com os utensílios da
cozinha, sempre estava atrás do balcão, as sete horas, em um dia
nublado e úmido. Sentia constantemente o sabor de terra em
sua boca, e a presença de moscas sobrevoando os painéis de
vidro expositivo e cestos de pães, e por mais que ela as
espantasse, pareciam multiplicar-se. Havia uma mosca
especialmente gorda e esverdeada pousada sobre uma baguete,
ela se aproximou sorrateiramente para tentar golpeá-la quando
algo lhe chamou a atenção, havia algo minúsculo, quase
imperceptível a olhos desatentos movendo-se dentro do pão.
Ela se aproximou, e à medida que enxergava melhor, não queria
acreditar no que estava vendo, havia uma larva corroendo o
pão, pouco abaixo de onde a mosca estava, e quanto mais
observava, mais larvas encontrava por toda a extensão do pão.
Gemeu de repulsa e afastou-se do cesto, desequilibrou-se e
prendeu a unha do polegar na fuga entre o vidro e o metal do
expositor, gritou e tudo se apagou.
Sete horas da manhã, a chuva caia como se fosse um véu de
água, o único som ressonante era o dos cascos dos cavalos, o
movimento das rodas das carruagens e o estalido dos chicotes.
Ninguém entrava no estabelecimento, como se ele não estivesse
ali, como se nunca tivesse existido. Sentiu seu dedo latejar,
olhou-o e percebeu que a unha havia se partido ao meio dentro
da carne e soltava uma secreção amarelada, quase esverdeada e
mal cheirosa. Torceu o nariz ao se aproximar dele e quase
regurgitou ao ver a ponta de um verme dentro dele. Pensou em
chamar seus pais, olhando para a porta a esquerda que dava
acesso a cozinha, porém, surpreendeu-se ao olhar para ela e se
dar conta de sua inexistência. Era como se ela estivesse sozinha
ali, vivendo o mesmo dia várias vezes, apenas com fantasmas
que faziam barulho além das paredes. Apagou.
Ouviu um sussurro quase inaudível, se deu conta que não havia
porta de entrada para a padaria, ela havia sumido. O dedo
latejava e o corpo se tornava cada dia mais enrijecido, eram sete
horas da manhã. Havia algo errado. Algo tão errado que era
sequer permitido pensar sobre. Ela não conseguia olhar para
trás, sentia frio e umidade, os pães estavam mofados e tomados
por larvas que fervilhavam sobre eles. Sentiu falta de ar e sua
glote sendo apertada ao ponto de quebrar, caiu fitando o teto e
vendo uma sombra disforme. Desfaleceu.

2º Lugar

Sete horas. Garoa. Chicote. Mal cheiro. Escuridão. Portas
fechadas. Umidade. Vozes quase imperceptíveis advinham do
lado de fora. Ela sentiu o sabor e a sensação de terra em seu
corpo imóvel. Ouvia os vermes e o zunir das moscas como se
estivessem dentro de seu corpo. Olhou para o canto sombrio
atrás de suas costas, entre as caixas, surgiram olhos
vermelhos dentre o escuro e um sorriso brilhou, o grito se
perdeu com som da garganta se partindo.
Dia seguinte, sete horas, ela continuou com os olhos
fechados, sentia a terra, seu dedo apodrecendo até o osso,
havia apenas a escuridão e o som distante de uma voz, um
sussurro indecifrável e lamentoso. Não conseguia suportar
seu próprio odor, sentia-se envolta por terra, como se
estivesse deitada dentro de uma caixa de areia, era como se o
chão tivesse afundado. Tinha medo de abrir os olhos e eles
serem tomados pela terra que sentia envolver seu corpo.
Queria que alguém a salvasse daquela sensação de
sufocamento, queria gritar, mas não conseguia, desejava que a
voz que a despertava todos os dias a tirasse dali, queria ser
salva, mesmo que não houvesse salvação. Fechou os olhos e
implorou para qualquer ser, ou poder além de sua
compreensão que a livrasse de todo aquele horror.
Repentinamente, estava ao lado de seu corpo em putrefação,
dentro da terra, dentro do caixão tomado por ela. Gritou de
horror e começou a se debater, fechou os olhos novamente.
Sentiu uma brisa tocar seu rosto levemente, o odor e o gosto
de terra haviam sumido, ouvia apenas a voz suave e
lamentosa que lhe acompanhou durante todos os meses, a
voz que lhe despertava as sete horas, aquela voz familiar e
reconfortante, a voz de sua mãe. Abriu os olhos e se viu
sentada ao lado dela, em um pequeno banquinho frente ao
seu túmulo, e repentinamente, tudo se encaixou. Aquele dia,
as sete horas da manhã, aquele rapaz desconhecido que
entrou na padaria, pediu baguetes, e quando ela se descuidou
e machucou o dedo, ele a puxou para o canto escuro e a
estuprou, enquanto uma das mãos fechava a boca e a outra,
após levar o vestido de uma menina de apenas doze anos,
segurou seu pescoço e o apertou demais...
Tudo lhe veio como um lampejo e ela sorriu, tocou uma das
mãos da mãe, que orava segurando um terço, não era sua
culpa, eles não poderiam ter ouvido, foi muito rápido, a dor
de seu pequeno corpo sendo violado foi silenciado pelo afago
eterno da morte. Ela estava livre de si, de seu corpo em
decomposição, de viver o inferno do mesmo dia todos os
dias, por meses sem entender do que se tratava, afinal, o que
uma criança sabe da maldade do mundo?
A mãe se acalmou, quase conseguiu respirar, beijou a ponta
dos dedos e tocou a foto da filha na lápide, respirou fundo,
entrou na carruagem e partiu. A menina fechou os olhos e
dormiu.

Autoria: Laís de Faria Ewald
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Ilustração: Milena Barbetta
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ESCRITOR

3º Lugar

Acabara de jantar. Restos de dois x-saladas e meio pastel,
comprados ao preço de dois reais cada um daqueles, e
cinquenta centavos este último. Total: dois reais e cinquenta
centavos.
- Restam dois reais e dez centavos, o que me garante refeição
por mais dois dias, isso se não houver aumento de preços.
Desde o início da crise na Argentina as coisas tornaram-se mais
difíceis por aqui, os preços subindo a cada semana e os
alimentos tornando-se cada vez mais escassos. Houve um
tempo em que lia jornais inteiros, com dois ou três dias de
atraso, é certo, mas inteiros. Não bastasse a extinção de tantos
jornais impressos, tem ainda os catadores de papel, que vão
acabar com a cultura. A ganância é tanta que não sobra nada
para a gente ler. Catam tudo. Ultimamente tenho lido somente
as manchetes nos jornais que estão expostos nas bancas. Já não
sei à quantas anda a política econômica do Fundo Monetário
Internacional para os países do Terceiro Mundo.
Deixei um pouco aberta a porta da minha casa – uma caixa de
papelão embaixo de uma marquise – para que a luz do poste
pudesse entrar. De posse de uma caneta Bic roubada e pedaços
de papel de embrulho que venho, com grande dificuldade,
acumulando há algum tempo, me preparava para escrever.
Notei que trocaram a lâmpada do poste. Antes a luz era azulada,
com a troca passou a ser amarelada. Espiei para fora para ver os
outros postes. Haviam trocado todas as lâmpadas. Essa
mudança perturba um pouco a minha concentração, preferia a
luz azul. Dane-se, não tenho alternativa, tem que ser com essa
luz mesmo. Se mudaram, deve haver motivo. Provavelmente as
amarelas são mais econômicas. Ou, mais provavelmente ainda,
alguém está levando algum dinheiro por fora para instalar as
novas lâmpadas. De qualquer maneira não tenho como
interferir, tanto a primeira como a segunda alternativa estão fora
da minha esfera de controle.
Preciso escrever. E escrevo por que tenho esperança que algum
editor possa se interessar por minhas histórias. Por que não
posso viver do que escrevo se tem gente vivendo às minhas
custas? Um antropólogo da Universidade escreveu uma tese de
doutorado sobre a minha vida e visão de mundo. Ora, sobre
minha vida quem sabe sou eu. Mais do que o antropólogo,
imagino. Ontem terminei de escrever a primeira parte, sobre a
infância. Comecei relatando tempos anteriores aos que
realmente conservo na memória, achei que não poderia deixar
de fora o período de recém-nascido, com minha mãe trocando
fraldas e preparando mamadeiras. Como esta época é igual para
todos, não preciso me lembrar de como foi comigo. Dá na
mesma se lembro de como foi com meus irmãos mais novos ou
com outras crianças que tive oportunidade de ver tomando
mamadeira ou tendo as fraldas trocadas. Divaguei bastante
sobre esse assunto, escrevi trinta e seis páginas – pedaços de
papel de embrulho. Acho que estou virando filósofo. O que me
intriga é o seguinte: há alguma coisa que determina o destino
das pessoas? Sobre esse assunto, se eu sobreviver, escreverei
outro livro.

Autoria: Werner Neuert
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Ilustração: Alex Bauer Antônio Moreira
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11 DE
SETEMBRO

4º Lugar

A rua estreita – a mesma largura desde o século dezoito –, as
acanhadas casas de comércio e as residências com traços
evidentes da arquitetura dos primeiros açorianos. Entre os
poucos carros estacionados e circulando não tem nenhum com
menos de cinco anos. O olhar atravessa a rua e vê o mar, quase
encostando na calçada, as pequenas embarcações de pesca
flutuam embaladas por uma brisa, velha conhecida dos
moradores. Gaivotas tão íntimas das pessoas que descansam
boiando na água sem se importar com o movimento de uns
pescadores recolhendo tralhas no barco apelidado de Mariana.
Sebastião Batista, 72 anos, descalço e casaco de lã, faz reparos
no motor de sua baleeira. Em sua biografia há um episódio
conhecido de todos: numa noite sem lua, ao ouvir o alarido de
bruxas faceiras, escondeu-se sob a lona de uma canoa, e foi
com elas, sem que soubessem, até a África, onde recolheram
ervas para um feitiço. Na viagem ouviu algumas canções e
decorou três delas, as quais, ainda hoje canta solitário em seus
afazeres, ou para quem desejar ouvi-las. Foram e voltaram na
mesma noite, e a partir daquele episódio, Sebastião Batista
passou a ser muito respeitado. Nunca mais alguém o chamou de
Tião. Foi ele também o principal construtor da igreja, com uma
torre lateral, erguida sobre quatro pilares de canela, fazendo
parecer que o sino flutua no centro da vila. A organização das
novenas do Divino Espírito Santo é também incumbência sua.
Para tarefa tão importante, conta com o auxílio de sua mulher,
dona Maria Celeste, companheira há cinqüenta e três anos.
Benzedeira das mais renomadas. Com uma ladainha sussurrada
e melódica, acompanhada pelo dedilhar suave e silencioso do
rosário curou muitos, alguns até desenganados por médicos de
freguesias distantes.
Enquanto entornava uma lata de óleo no motor, Sebastião
notou a aproximação de seu compadre José Vicente, o Zé da
Alzira, que tinha novidade para contar:
Cumpade! Dois avião dirrubaro uns adifício
Estadosunido.
Adonde?
Estadosunido.
Isso não é cum nóis, cumpade. Nóis lá avoemo?!

no

E continuou seu trabalho de reparar o motor em meio às
gaivotas e à maresia.

Autoria: Werner Neuert
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A CUCA DE SAL
Ao sul, num vale entre montanhas verdejantes, coberta com
vegetação nativa da Mata Atlântica, há uma pequena vila que foi
colonizada por imigrantes alemães que até hoje preservam sua
cultura e suas tradições. Esta vila atrai pessoas de outros lugares,
principalmente no segundo domingo de agosto, quando
acontece a tradicional Festa de Ação de Graças pela Colheita.
Certa sexta-feira, véspera de mais uma grande festa, ainda era
madrugada, mas na cozinha do salão da comunidade já havia
muita movimentação. O forno já ardia com o fogo, cuspindo
fumaça pela chaminé, dando sinal que logo haveriam cucas
saborosas. Deliciosas cucas de farofa, banana, carambola, nata,
queijinho, coco, amendoim, maçã e morango. Também
saborosos pães de milho, batata-doce e aipim. Tudo estava
posto ali na mesa central da cozinha para começar. A farinha de
trigo, o açúcar no pote branco com detalhes em rosa, as frutas,
os ovos, o leite, a manteiga, a banha, o sal no pote branco com
detalhes em azul, enfim todos os ingredientes necessários...
Várias pessoas ajudavam nos trabalhos e preparos das cucas,
mas sempre tinham aquelas que comandavam os serviços.
Dona Mina, Dona Trude, Dona Liza, Tande Popi, Oma Lolli, Tia
Megui, Pastor Holzstein e o Presidente Sr Windhaken. Dona
Mina cuidava da venda das cucas e da caixa do dinheiro,
auxiliada pela Dona Trude. Dona Liza e Oma Lolli eram as chefes
da cozinha. O Pastor Holzstein ajudava em tudo, era o palpiteiro
oficial, o puxador das canções e hinos para um trabalho
animado. E o Sr Windhaken era pau para toda obra. Acender o
fogo e queimar a lenha era com ele mesmo. Fazia o café, assava
o churrasco para o almoço e gostava de servir cerveja a todos.
As mulheres preferiam a cerveja preta, mais doce.
O sol aquecia a manhã fria de agosto, e já nas primeiras horas as
mesas do salão estavam repletas de cucas e pães quentinhos,
exalando um cheirinho bom e agradável. As pessoas iam
chegando e comprando aqueles quitutes tão únicos e especiais,
para o seu frühstück (lanche da manhã). Durante o dia todo,
tudo corria muito bem. As cucas mal acabavam de serem
tiradas do forno, nem esfriavam direito e já eram vendidas. O
final do dia se aproximava e Dona Mina, com dores nos pés,
aliviada das vendas, foi auxiliar um pouco na cozinha,
espalhando açúcar sobre as formas de cuca de banana, até que
de repente...
Tante Popi foi procurar o pote de sal e não o encontrava.
Procura dali e procura daqui e nada.
Tia Megui irritada com a agitação da Tante Popi, pergunta:
– Mas o que é que você está pra lá e pra cá, que nem uma barata
tonta?
Tante Popi responde:
– Eu estou procurando o pote de sal e não acho. Onde será que
você o escondeu? Só está aqui o pote de açúcar...

5º Lugar

Repentinamente todos olharam para Dona Mina, que espalhava
alegremente o açúcar, ou melhor o sal, sobre as cucas. Parando
no mesmo instante com um punhado de sal na mão direita, no
meio do caminho, e olhando para o pote em seu braço
esquerdo. O espanto foi geral. Alguns entraram em desespero,
várias formas de cuca de banana agora com sal espalhado por
cima. Outros começaram a rir sem parar, mas o Pastor na calma
angelical disse: Vamos tirar as fatias de bananas, lavá-las e
colocar de molho para tirar o sal. A massa, vamos colocar numa
bacia amassar de novo com mais trigo e um pouco de açúcar.
Vamos ver o que vai dar. Mas ela lamuriava, reclamava e
lamentava a sua falta de atenção....
Ninguém quis fazer. Dona Mina, ajudada pelo Pastor Holzstein e
o Presidente Sr Windhaken, adentraram a noite refazendo
aquelas cucas. Amassaram, arrumaram nas formas, colocaram
as bananas dessalgadas e mais algumas outras, cobriram com
açúcar e canela, e finalizaram com farofa. Assaram.Quando
tiraram do forno, logo cortaram uma para experimentar...
Ela estava gostosa, um pouco mais salgada que as normais, mas
era comestível.
Combinaram então que na manhã seguinte preparariam uma
mesa em separado com estas cucas. Numa linda travessa seriam
servidos pedaços de cuca de sal acompanhado dum café com
leite, para as pessoas experimentarem. E quem quisesse
comprar...
Mas surpreendentemente durante a noite, as cucas de sal
sumiram misteriosamente, e foi deixado no lugar certa quantia
em dinheiro. Ninguém sabe, ninguém viu onde foram parar.
Uma suspeita era que o Herr Stüemel, que tinha a fama de
misterioso e temido pelas crianças. Que durante a noite tenha
entrado furtivamente no salão, levado as cucas para suas lindas
galinhas polonesas. De forma alguma alguém falava isso em voz
alta, mas em pequenos grupos, aos cochichos e bochichos, o
verbo rolava solto. Ele sempre dizia:
– Quanto mais remendar, pior vai ficar. O que aconteceu é
melhor esquecer, pra que querer saber e ademais nada se
perdeu…
A cuca de sal e seu misterioso sumiço foram a notícia mais
relevante na pacata vila naquele ano. Dona Mina tornou-se a
fabulosa fazedora das cucas salgadas, muitos quiseram
experimentar, mas...
Assim até os dias de hoje, conta-se todos os anos por ocasião da
Festa da Colheita a história da cuca de sal e seu
desaparecimento misterioso. Nunca mais foram utilizados potes
parecidos para o sal e o açúcar. Criou-se também o hábito de
provar o que havia nos potes, açúcar ou sal. Há quem diga que já
viu Herr Stüemel rodeando a cozinha e fiscalizando os potes de
sal e açúcar, querendo que alguém coloque sal nas cucas para
tratar suas galinhas.

Autoria: Valdir Voigt
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A CUCA DE SAL
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CONVITE

6º Lugar

Chaves? Chaves. Onde estaria a chave do
apartamento? Porta aberta, finalmente. Um misto de
alívio e inquietude. A porta trancada. Não, não
haveria nenhuma refeição. Coisas jogadas sobre a
mesa. Sentou-se na beirada do sofá. Olhou a triste
mobília que, calada, compunha o cenário de tantos
momentos. O silêncio permeado por sons citadinos.
A cidade grande e suas melodias de sirenes, buzinas
e toda sorte de sons de uma grande metrópole.
Manteve suas roupas do trabalho. Entrar no quarto!
Não! Não havia coragem para tal. Ficou habitando a
sala. Decidiu quebrar aquela atmosfera. Uma
música! Excelente! Pegou o disco da sua intérprete
favorita e começou a ouvir. Olhou uma garrafa
empoeirada de uma bebida qualquer, recebida
durante uma celebração da qual nem recordava.
Por que não abri-la agora? Foi guardada para uma
comemoração qualquer. Guardada tempo demais.
Serviu-se. Bebeu. E seus pensamentos o traziam o
diálogo final. O fim da promessa de felizes para
sempre. Seria sua primeira noite só. Não! Estava
acompanhado de impensáveis caminhos que
poderiam juntos, ter tomado. Seria ele o culpado?
Na verdade, haveria algum culpado? Jamais saberia.
A voz dramática da intérprete penetrava em cada
canto vazio daquele lugar, inclusive nos mais
profundos e indescritíveis sentimentos que tinha
que lidar. A sobriedade dava lugar aos borrões que
eram pintados diante de sua mente. Os sorrisos, as
dores, cada detalhe estava convidado para aquele
momento. Os olhos da alma lacrimejavam cada vez
mais, entre risos nervosos. Com o copo na mão,
seguiu até a sacada de seu apartamento. A brisa do
décimo andar o envolvia. Ela, a brisa, o convidava a
bailar. As luzes desordenadas da cidade bailavam.
Decidiu, em um louco ato de coragem, aceitar o
convite da dança. Envolto pela brisa, deixando a
solidão para trás, atirou-se para bailar com o
infinito.

Autoria: Juari Laforce

20

CONVITE
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UM CONTO PARA
SALVAR UMA VIDA
Eu gosto muito de passear em Indaial. Um dos meus lugares
preferidos era a pequena floresta anexa à Fundação Municipal
de Cultura. Fica no meio da cidade, mas quando você está lá,
bem no meio dela, tudo o que consegue ouvir são os cantos dos
pássaros, e o farfalhar das folhas nas copas das inúmeras
árvores, tão antigas quanto os primeiros habitantes dessa terra.
É uma paz imensa que se sente. Quantas vezes estive lá, sozinha,
sentindo os raios do sol que se aventuravam por entre as
árvores, tocando a minha pele, me permitindo sentir mais viva e
mais forte, esquecendo meus problemas, desanuviando minha
mente. Hoje em dia sinto falta dessa acolhida da floresta. Mas
não me atrevo mais a retornar depois do que aconteceu. Os
sussurros ainda ecoam em minha mente.
Nesse dia em questão, eu saí para fazer compras mas acabei na
Fundação pois estava precisando de uns minutos de paz para
pensar. Já dentro da floresta, eu deixei ela me acolher do modo
como só ela fazia. A tranquilidade do vento acariciava o meu
rosto e meus cabelos. Eu sentei aos pés de uma árvore onde o
sol podia me tocar, e ali fiquei recebendo aquela energia. Fui
num horário bom, pensei. Não havia ninguém para me
perturbar. Sentada e meditando, comecei a ficar muito
confortável, tão confortável que quase peguei no sono. Parecia
que estava sendo hipnotizada pelo calor agradável daquela
tarde de Maio.
Minha atenção foi despertada por uma pedrinha que caiu do
meu lado. Olhei para o lado para ver quem a jogou, mas
continuava sozinha. O silêncio da floresta me dizia que não
havia mais ninguém ali. Estava com tanta preguiça que a
princípio deixei pra lá. Até que outra pedra caiu do meu lado.
Procurei novamente entre as folhagens com o olhar, mas não
encontrei nada. Outra pedra caiu, e eu pensei, no meio daquela
preguiça que estava, que devia ser alguma criança brincando
comigo. Até que outra pedra rolou na minha frente, uma pedra
maior, mas eu apenas a observei rolar até bater no meu pé.
Só então percebi que a floresta havia ficado muito silenciosa.
Para onde foram todos os pássaros? Senti uma dor pungente em
meu pulso, como se uma abelha muito grande tivesse me
mordido, mas não consegui reagir! Meu corpo estava paralisado,
e não respondia aos meus comandos! Virei a cabeça
lentamente, o quanto podia. Meu braço começou a formigar
antes que eu conseguisse virar a cabeça completamente e
encarar os olhos enormes e esbugalhados desse ser horroroso
que sugava meu braço.

Meu espírito gritou e se encolheu ante a visão daquela
enorme serpente de olhos injetados. Mas meu corpo
permaneceu estático, pesado, sem vida, enquanto eu sentia
um arrepio de pavor percorrer o meu corpo. Tentei gritar
mas minha voz simplesmente não saía! Será que estava
sonhando? - pensei. Eu continuava a encarar a criatura
enquanto ela sugava meu pulso e comecei a reconhecer
naquele rosto apavorante e faminto, naqueles olhos enormes
e esbugalhados me encarando, as feições de uma pessoa
muito idosa e feminina.
Sua pele parecia seca, partida como a casca de uma árvore
muito antiga, e seu cabelo longo e emaranhado flutuava ao
redor da enorme cabeça como aquelas barbas de velho que
caem das copas das árvores. Ela rastejava pelo chão como
uma cobra gigante e comprida, cujo fim não se via. Era
impossível distinguir se seu corpo era feito de mato,
folhagem, ou se o que a cobria era um vestido de pano velho
e rasgado. Comecei a ficar tonta, enquanto aqueles olhos
acompanhavam atentamente cada mínimo movimento do
meu corpo.
O ar já estava me faltando, e o mundo começou a girar,
enquanto sussurros de uma reza muito antiga chegavam aos
meus ouvidos. Será que é essa a sensação de morrer? Minha
mente se apagava, e eu pensei que era a vida escoando do
meu corpo direto para a bocarra daquela mulher velha. Quem
era ela, de onde tinha vindo? Eu não queria partir, não queria
ir com ela! Lutei para ficar acordada, dar ao menos um grito
para despertar a atenção de alguém que viesse me salvar, mas
de nada adiantava. Aquele sono pesado me dominava. Antes
de fechar os olhos uma última vez para o mundo, eu vi uma
mariposa vindo em nossa direção.
Foi a única coisa que desviou o olhar da velha do meu, e
quando a mariposa pousou em meu nariz, eu apaguei para
sempre...
Ou foi o que eu pensei. Acordei com meu próprio grito,
enquanto enchia os pulmões de ar e meu corpo se agitava
como num choque elétrico. Levantei imediatamente e
procurei a velha ao redor, mas não havia nem sinal dela. A
mariposa que pousou em meu nariz flutuou pelo ar e ao
redor de mim displicentemente, e até hoje eu penso que foi
ela quem salvou a minha vida. É por isso que eu nunca mato
mariposas!
Peguei as minhas coisas e fugi dali o mais rápido que eu pude.
Até hoje não consegui falar sobre isso com ninguém! Essa é a
primeira vez que eu conto pra alguém sobre o meu encontro
quase fatal com a Velha das Pedras! Que sirva de alerta para
que o mesmo não aconteça com você!

Autoria: Marie Jo Cantuaria
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UM CONTO DE
ESPERANÇA!
06 horas da manhã. Hora do café. Todo dia a mesma rotina. Não
muda.
“Mas é o jeito deles”, pensava ele. “Eu estou apenas de
passagem”, acreditava.
Então ele se levantava da sua cama (não sem antes dar aquela
espreguiçada de uns 5 minutos ininterruptos), punha-se
finalmente de pé e ia, juntamente com os demais, para tomar o
seu café da manhã, que já estava servido.
Antes, porém, tinha de enfrentar o aglomero e disputar com os
demais seu espaço para poder chegar aonde finalmente estava o
que interessava: a comida! “Todos temos o mesmo direito” e
“todos queremos a mesma coisa”, pensava. “Não há maldade
nisso, nessa disputa, é apenas sobrevivência”.
Quem perdeu sua família, seu lar, sabe que não é fácil se mudar
para um local de espaço coletivo, onde sua individualidade fica
mais restrita, sua liberdade mais vigiada e o direito à
privacidade... bom, nessa hora, o individual cede lugar ao
interesse comunitário!
Já fazia mais de cinco anos que ele estava ali. Não sabia direito o
que houve, o que acontecera para que ele viesse parar ali.
Apenas que foi rápido, sem tempo para se despedir. Veio muito
novo, na tenra idade onde brincar era o melhor passatempo e as
agruras e rudezas da vida real são coisas de adultos que –
imaginava – não lhe atingiriam.
Mas atingiram. Tanto que estava ali, sozinho, em meio a uma
multidão de estranhos.
O que lhe confortava (mas ao mesmo tempo o desesperava) é
que todos ali estavam lá pelo mesmo motivo: ficaram sozinhos
no mundo. Então a solidão de um se transformava na
companhia diária do outro e assim sucessivamente.
É claro que nem todos pensavam desse modo; havia os que se
achavam fortes e desprezavam esse sentimento, atribuindo-o –
no seu modo de ver – aos fracos.
Mas o que importava mesmo para ele é que, um dia, seu sonho
de sair dali se realizaria, quer por auxilio de outros, quer por seu
próprio esforço. “Eu estou apenas de passagem”, pensava ele.
Mas eu acabei não falando do lugar onde ele estava, como era.
Parecia um sítio. Uma casa grande, branca, com janelas e portas
azuis. Havia mais outras casas menores, igualmente brancas,
todas também com janelas e portas azuis. As casas pareciam ter
uniforme. Assim como as pessoas que eram de lá: todas com
roupas azuis. Talvez por causa do céu, que tinha a mesma cor
azul em dia sem nuvens.
Era um local no alto de uma pequena serra, um espaço não
muito grande, forrado pelo verde da grama, que exalava aquele
cheiro inconfundível de grama recém cortada... (há quem diga
que esse aroma exalado é a defesa da grama contra esse
machucado de apará-la... outros afirmam que esse odor
característico é um alarme que a grama lança para alertar outras
espécies sobre um perigo iminente).

Independente disso, era bom. Havia árvores frondosas, com
grandes copas, que cobriam de sombra uma parte do lugar,
tão necessário nas tardes quentes do verão. E quantos verões
ele passou ali... quantos invernos também, que cobriam de
branco o verde com a geada pela manhã! E quantas não foram
as vezes que ele ficou ali, sob as árvores, sozinho, chorando
em silêncio e discretamente pela sua condição. Todos que
estavam ali estavam em iguais condições que a dele, mas ele
queria mais, queria uma vida completa, com família, alegria,
felicidade... Uma pequena lagoa no lado sul da propriedade
mantinha a criação de peixes, como carpas e tilápias. Mas
esses eram restritos para a alimentação do pessoal que
trabalhava na propriedade. E eram vários. Eu era um deles e
por isso conto essa história, a história dele.
Um dia, finalmente, seu desejo se realizou. Uma família foi até
a fazenda, viram-no, conheceram-no e se encantaram
mutuamente. Então ele deixou a fazenda onde tantos anos
viveu... e onde, por tanto tempo, pensou, programou,
idealizou e imaginou o que faria quando esse dia chegasse.
Mas a emoção foi tanta que não conseguiu lembrar tudo o
que tinha planejado fazer! Olhou-me nos olhos e mesmo sem
nada me dizer percebi a sua felicidade, simples, leve, ingênua,
como de uma criança para uma vida nova que se
descortinava à sua frente. Ele estava confuso, não sabia o que
fazer. Dividido entre a felicidade de um novo destino para ele
e uma certa tristeza (ou um sentimento parecido) por saber
que não iria mais vê-lo, me fez pedir licença para ir chorar
sozinho em meu quarto.
Ele foi. Foi embora. Partiu. A poeira levantada pelos pneus ia
aos poucos apagando a imagem do carro que o levava, que
sumia à distância...
Passou um ano. Tive a felicidade de ir visitá-lo em sua nova
residência, com sua nova família. Ao chegar lá, pensei se ele
ainda lembrava de mim. Mas ele me recebeu com tamanha
felicidade e contento que imaginei como pude pensar isso!
Era evidente a alegria e nítido o carinho dele com a nova
família e desta para com ele.
E ele viveu assim, com seu sonho de ser feliz, sentir-se amado
e poder amar, simplesmente, os seus últimos cinco anos de
vida. A história de Pingo, um pequeno vira-lata feliz que me
ensinou a importância do amor!

Autoria: Mauro Celso de Aguiar
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LIVRE
O relógio marcava meia-noite. As sombras, o silêncio, o frio e
vento dominavam o lugar. Mesmo assim lá ela estava, sentindo
as gotas de água caírem sobre seus ombros. Ela estava calma,
quieta, parada, esvaziando a mente e sentindo o peso da dor se
dissipar aos poucos.
Eram quinze horas. O sol estava forte, o dia estava quente, ela já
estava exausta. Havia muitas vozes, muitos problemas que ela
não tinha como resolver, até porque, mal sabia os nomes
daqueles seres incapazes de se calar. Seu chefe gritava,
forçando-a mais uma vez a lidar com algo pelo qual não foi paga
para lidar. Infinitos papéis, telefonemas e clientes insatisfeitos.
Era um trabalho infernal, mas ela tinha que aguentar, afinal,
quem a contrataria?
Às vinte e uma e trinta ela suspira com o fim do expediente.
Pega sua bolsa, ajeita a cadeira do cubículo onde trabalha,
caminha lentamente até o ponto de ônibus e recosta-se no
cercado para esperar o que a levaria para casa. O mesmo chega
em alguns minutos.
O caminho é longo, uma hora de viagem todos os dias, que
costuma ser acompanhada com um livro ou revista. Ela estava
pronta para continuar a ler mais um de seus típicos romances,
até que alguém senta ao seu lado. Se fosse outro dia, ela
ignoraria completamente qualquer pessoa, mas por algum
motivo, ela se atentou a ouvir o monólogo da sorridente
senhora na poltrona ao lado.
- Sabe, a senhora começou, tem dias na vida em que tudo dá
errado, e nós, como tolos, vivemos uma vida inteira tentando
juntar os pedaços de erros que já estão no passado. Mas sabe, a
idosa suspira, eu, nos meus oitenta anos, vejo que eu seria muito
mais feliz se apenas jogasse as coisas para o ar e recomeçasse,
vivesse para mim mesma, e criasse novas memórias, boas e
felizes, em vez de me prender nas amargas.

Ao olhar tudo aquilo, sentiu alívio. Estava feliz, e por algum
motivo estranho e louco, sentiu como se um peso enorme
deixasse seu corpo.
Ela subiu as escadas rapidamente. Tentou lembrar onde tinha
deixado aquela bendita mala de viagem que não usava a anos,
até encontrá-la junto a caixas com coisas da faculdade que
nunca terminou.
Enquanto reunia naquela enorme mala tudo o que havia
dentro de seu armário, ela lembrou-se da morte de seus pais,
das brigas com o ex-marido, do filho que perdeu, de todas as
“amizades” que sumiram com o tempo, tudo o que a tornou a
mulher sem vida que ela acreditava ser.
Ela desceu as escadas carregando aquela mala grande e
pesada, olhou mais uma vez para o passado destruído,
espalhado por todo aquele piso ridiculamente feio, e sorriu,
pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso verdadeiro,
um sorriso grande e amarelado, mas que para ela tinha um
significado inestimável, pois era a chave de um recomeço.
Ela fechou as janelas, apagou as luzes, e ao sair pela entrada
principal, deu outro sorriso se despedindo. Caminhou até a
beira da estrada, lembrou-se da sábia frase daquela
sorridente senhora que encontrou no ônibus e riu, riu como
nunca antes.
O relógio marcava meia-noite, as sombras, o silêncio, o frio e
o vento dominavam o lugar. Mesmo assim ela estava lá,
sentindo as gotas de água caírem sobre seus ombros. Ela
estava calma, quieta, parada, esvaziando a mente e sentindo o
peso da dor se dissipar aos poucos. A chuva, o trabalho do dia
seguinte, as correntes e cadeados que a prendiam ao passado,
nada importava, porque dessa vez... Ela estava livre.

Ela não respondeu nada, apenas sorriu para a senhora e
apreciou a paisagem através da janela pelo resto do caminho.
Ao chegar em casa, mais ou menos dez e trinta, ela encontra a
porta aberta, as luzes acesas, as gavetas e almofadas no chão,
fotos da família em pedaços, o caríssimo vaso que ganhou em
seu trigésimo sétimo aniversário completamente destruído, a
dispensa totalmente vazia e grande parte das taças, copos e
pratos espalhados em caquinhos pelo chão da cozinha.

Autoria: Luíza Isabel Nascimento da Silva
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VISÃO ALÉM
DO SER
Aos domingos, no nascer das manhãs, ponho-me a caminhar
pela cidade. Agora estou na Rua Itália, no Bairro das Nações, e
meus passos, embora lentos, seguem firmes. Estou feliz pelos
80 anos vividos com histórias, poemas e filosofias e ainda poder
fazer o que faço com maestria.
Meus pensamentos, um tanto taciturnos, se misturam com a
visão um pouco embaçada, mas sigo meu caminho. O silêncio
que me envolve é consequência da ausência do movimento de
carros, motos e pessoas. É dia santo, descanso do labor,
suavização da agitação e das miríades de atividades cotidianas.
Desejo chegar à Rua Expedicionário Hercílio Gonçalves, que fica
logo ali na outra quadra. Sim, faz tempo que não caminho por lá,
mas ainda me lembro do Terminal Rodoviário, do Educandário,
dos prédios, das casas e dos pássaros. Ouço o canto de aracuãs
que vem da mata ciliar do Rio Benedito e miados de gatos entre
folhas caídas de palmeiras indaiás em um jardim que parece
estar abandonado.
Minha mente projeta maravilhas e histórias de heróis. Estou a
relembrar a trajetória do ex-combatente: vida, sonhos, fartura,
amor, felicidade, guerra, lutas, sofrimento e morte. Que
disparate: sobrou o Mausoléu do Rio de Janeiro e o nome da rua
Expedicionário Hercílio Gonçalves. Estou triste, mas é assim a
narrativa dos fortes. Merecia maior reconhecimento e
condecoração.
Sigo em direção à Ponte Carlos Schroeder, do Rio Benedito, que
leva ao Carijós. Costumo ir ali para ver as águas se misturando, a
grande água do Rio Itajaí-açu e a água menor do Benedito.
Benditas sejam as águas do Vale do Itajaí a caminho do mar. A
rua está vazia porque é domingo antes do Sol nascer. Indaial
ainda dorme. Ouço o murmúrio dos rios, cadenciado pelo canto
das aracuãs. São as águas rolando sobre as pedras. Meu
pensamento volta a projetar imagens, mas minha visão está
turva e meus passos agora se tornam cada vez mais lentos.
Vejo um vulto a minha frente. Não consigo reconhecê-lo, penso
ser minha visão além do ser. Ele caminha como eu, mas é ágil,
cruza a rua, retorna, cumprimenta pessoas, pois a cidade está
acordando, acena para as casas que estão abrindo as janelas
para receber o ar das manhãs. Parece ser jovem. É cordial, forte
e virtuoso.

Quem poderia ser o homem que não consigo reconhecer,
questiono a mim mesmo. Tiro os óculos, limpo as lentes com
um lenço, esfrego as vistas com as mãos e volto a vê-lo
novamente. Mesmo assim não o enxergo direito. Não
compreendo porque se movimentando mais que eu, a
distância entre nós é sempre a mesma. Penso que meus 80
anos complicam as circunstâncias e deixam meus
pensamentos em conflito e inexoravelmente confusos. Chego
a pensar que não há ninguém na minha frente, que tudo é
coisa da mente. Mentes são capazes de criar maravilhas e
enganos.
Chego mais perto da Ponte do Rio Benedito, ali, na foz, onde
as águas se misturam. O homem da minha visão turva ainda
está a minha frente, mas está mais devagar. Tenho a
impressão de que agora o vejo melhor. Suas vestes se
confundem com a cor da vegetação beira-rio. O verde da
mata ciliar promulga a eficácia e acompanha as águas. O
tempo agora é de paz, não há guerra. Da ponte vou rever os
rios. O passeio valeu a pena. Sempre hei de me lembrar
daquela caminhada dominical.
Concentrado para apreciar as águas, não vejo mais a imagem
do homem da minha caminhada. Há pouco ele estava ali no
outro lado do rio. De tanto vê-lo, ora como espectro, ora
como realidade, fico estupefato e atônito. Há situações
incompreensíveis entre ruas e rios. Nem sempre visões são
verdades, mas tenho certeza de que vi aquele indivíduo
caminhando na minha frente.
Quando minha visão clareou, eu vi o Sol nascendo. Peixes
pularam na água para recebê-lo; no Carijós, um galo, em
longo tom, deu início à cantoria galinácea compondo a
música da manhã dominical.
Por incrível que pareça do mesmo ponto onde vi aquele ser
pela última vez, agora com a nitidez e a resolução límpida,
uma garça branca levantou voo, circulou a ponte e foi em
direção à Rua Expedicionário Hercílio Gonçalves donde vim
com visões e certezas, e desapareceu como desaparecem as
nuvens de nevoeiro nas manhãs de domingo.
Ruas, pontes e garças, às vezes, contam histórias, que fazem
refletir sobre as dicotomias e rebeldias da humanidade. Que
seja, pois, a visão além do ser com toda pujança e
credibilidade!
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UM RISCO
CHAMADO
CURIOSIDADE

Quando nasce o sol, saio de casa e passeio sobre o telhado
durante o dia todo. Chego em casa depois que o sol se põe. É
como um ritual diário, com exceção dos dias de chuva (nestes
só me resta espiar pela janela e voltar a dormir).
Do outro lado da rua, a vizinhança me admira: "Olha lá o
Frajola!". Quando bate aquela fominha, caço um passarinho. Os
humanos não apreciam muito essas coisas, já que nunca me
deixam sem ração, mas faz parte do meu instinto me preparar
para atacar minha presa feito o meu primo leão. Sempre há
novidades para mim aqui em cima.
Uma mãe que grita com os filhos, alguém que briga com
alguém, porque deixou o portão aberto e o cachorro fugiu, uma
mulher que fecha a janela e se esconde para não atender um
vendedor chato...são muitas histórias que eu observo daqui.
Já passei por alguns sufocos também. Teve um dia que eu caí no
cercado da vizinha que tinha um cão muito bravo. Escapei por
pouco – ufa! Agora tomo cuidado para esfregar meus bigodes na
ponta do telhado. Faço isso só na minha casa. Se eu cair, não vai
ter cachorro esperando para me devorar. Somos apenas eu, um
gato branco e gordo (que não se arrisca a muitas aventuras) e
uma intrusa da vizinha, que vem só para comer e dormir parecida com o Branco, mas faz isso fora de casa.
Já fui até testemunha de um caso de chinelo roído. Naquela
casa, havia dois cachorros. Já é possível imaginar a destruição.
Se bem que, nossas garras felinas também causam estrago no
sofá lá de casa. Minha dona quer nos levar pra adoção quando
nos vê agarrados um em cada braço do sofá. Bichos: cada um
com seu hábito.
Mas, voltando aos meliantes do chinelo, como a dona não os
pegou em flagrante, ficou perguntando qual deles tinha comido
o chinelo. Os dois ficavam disfarçando e desviando o olhar.
Confesso que a cena era engraçada.
Nem que eles quisessem falar, isto não é uma habilidade para
cães, muito menos para gatos. Aos bichanos cabe apenas
observar, fingindo não ver nada, com os olhos quase fechando.
Agora, o papagaio não, aquele ali entregou tudo e contou quem
havia destruído o chinelo. E aquele que fez a arte tinha ficado
sem petisco. Esse papagaio não vai pro céu.
O sol está se pondo atrás da bela vista que tenho. É hora de ir
pra casa. Amanhã eu volto para contar mais histórias. Miau.

Autoria: Janaina da Silva Candido
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CRIME PASSIONAL
Eu estava sentado em um bar na avenida Leopoldo, aquele da
esquina, poucos metros de uma escolinha aparentemente
acolhedora. Era para lá das dez e estava, como sempre,
sobrevivendo a mais uma das minhas confusões mentais. Acho
que você já sabe o que quero dizer... nada dá certo: o amor, a
falta de criatividade, o trabalho, a vida. E no fim, você se limita
somente a sentar num ponto de ônibus qualquer, como alguém
que espera a morte.
Eu não esperava mais nada, simplesmente não tinha o que
esperar, a noite estava fria e o céu mais escuro que o de
costume. Continuava sentado, virando de gole em gole uma
cerveja trincando. Logo ela chega. Uma mulher de cabelo
castanho e longo, os olhos tempestuosos combinavam com a
noite. Um corpo bom e por mais que eu estivesse doido para
descobrir se a alma dela também era boa, ignorei-a.
Sentou-se em um banco ao lado do meu, de primeira não
entendi o motivo, havia meia dúzia de bancos vazios. Ela pediu
ao balconista uma dose de whisky puro, sem gelo, em seguida
me perguntou se eu gostaria de uma dose daquelas. Bem, isso
era estranhamente incomum.
– É uma bebida forte – respondi a ela.
– Uma dose de whisky sem gelo para o moço – disse ela ao
balconista sem nem trocar olhares comigo. O convite incomum
contrariava meu gosto pelos detalhes, mas aquela mulher
parecia interessante. Um pouco constrangido e desajeitado,
aceitei a dose. Enquanto no ar pairava um perfume vagamente
familiar, eu me perguntava em que momento eu saberia o nome
daquela mulher.
Entre as doses, cinco ou seis, talvez sete. Já gargalhávamos como
se nos conhecêssemos a anos. Falávamos sobre a política, os
asfaltos da cidade, os dramas de quem luta diariamente pela
sobrevivência nos dias de hoje, sem esquecer, é claro, do
mundo dos marginais, das prostitutas e dos infelizes no amor.
Nesse momento, aquele whisky parecia a melhor bebida do
mundo, o relógio não era mais interessante, eu não tinha pressa
para saber o nome dela.
No meio de nossa conversa podíamos ouvir nitidamente a tosse
da gorducha sentada ao lado esquerdo, enquanto traga um
daqueles cigarros fedorentos e o pigarro do velho à nossa
direita, enquanto vira doses de vodca pura. Cena típica de bar.

– Vamos sair daqui? – perguntou ela, já chamando um Uber
pelo celular, antes que eu pudesse responder qualquer coisa.
– Dionísio – respondi a ela, tentando mencionar meu nome.
Mas, ela não parecia nem um pouco interessada em saber.
Saindo em direção à rua, fui atrás.
Dentro do carro, o motorista brinca:
– A essa hora da noite calculo que o destino do casal seja o
motel mais próximo, não?
– Não estou certo – respondi.
A mulher, parecendo bem decidida, foi indicando o caminho ao
motorista. Rodamos durante mais ou menos meia hora,
passando por residências ricas, de arquitetura fina ou de mau
gosto, até que o carro parou em frente a um sobrado mal
iluminado, três casas de um lado, um pequeno lago depois, nos
fundos uma casa maior.
Saímos do carro. Querendo parecer gentil, paguei o motorista.
Apenas com olhares ela me convidou para entrar. Novamente,
fui atrás. Lá dentro também era mal iluminado, enquanto ela
acendia algumas velas eu observava tudo ao redor. Estava em
dúvida se aquilo deveria parecer romântico ou ela só não tinha
pago a conta de luz.
Dei algumas risadas sozinho pensando nisso.
Achei que já estava na hora de tomar uma atitude. Afinal, o que
era tudo aquilo? Eu num bar, desacreditado da vida e do amor,
chega uma mulher interessante, trocamos conversas e eu paro
em sua casa na mesma noite? Não era nada comum, e mesmo
em uma cidade pequena, eu nunca a tinha visto. Então, resolvi
beijá-la. Senti por dentro todos os meus órgãos se revirando,
como quem depois de muito tempo se apaixona de novo. Mas,
ela resumiu meu beijo em dois ou três segundos. Não entendi,
parecia que todos os sinais estavam ao meu favor e aquilo foi
como um soco em meu estômago.
Ouvi passos no quintal. Dois homens saltaram para dentro do
sobrado, estavam furiosos, eles gritavam e ela permanecia
imóvel, fria, sequer reagiu, não aparentava estar surpresa. Antes
que o coração me socasse o peito, levei três tiros. Nos meus
últimos segundos com os olhos abertos, reparei que um dos
homens usava uma aliança grande, dourada. Me dei conta de
que mesmo sendo fissurado pelos detalhes não fui capaz de
perceber que aquela mulher já era comprometida. Talvez por
isso ela nunca tenha dito seu nome.
De tempos em tempos há um desastre, todos os jornais
publicam com destaque, mostram corpos, nomes e rostos
deitados como se já não fossem mais ninguém. Há sempre um
suicídio por dor ou um homicídio por amor. Uma, duas ou três
balas que atentam contra a existência de alguém. O interno da
ambulância, o delegado, o padre, todos fazem o seu registro: em
gênero, em número, em palavras.
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SANDWEG E
HEIMAT

Quando eu retornar à Alemanha para um reencontro, vai ser
aquela confusão de perguntas. Tios, primos, sobrinhos,
conhecidos e curiosos vão querer saber como é o “Sandweg”,
lugar onde eu moro com meu marido e meus dois filhos: um
menino e uma menina. Vão querer saber se aqui é cidade,
bairro ou vilarejo. Vão querer saber de Indaial, pois já ouviram
histórias acontecidas aqui. Vão querer saber se fica perto de
Blumenau, de que também são conhecedores de muitos fatos
históricos. Também vão querer saber se ainda há índios e
animais ferozes na floresta. Vão querer saber minúcias do dia a
dia, da escola e da igreja. De forma especial, vão querer saber se
o Brasil se parece com a Alemanha e se o “Sandweg” tem coisas
que são parecidas com minha antiga “Heimat”.
Por enquanto não posso ir para lá porque há rumores de que
uma guerra vai estourar e eu não quero ser surpreendida, pois
sabe-se lá o que poderá me acontecer.
Todavia, se me perguntarem se na terra daqui há semelhanças
com as dali, serei franca e falarei sem floreios: quando olho para
a Ponte de Arcos, no centro da vila, vejo a Alemanha e quando
olho para o rio, vejo o Brasil. Quando eu olho para as casas tipo
enxaimel e outros tipos de casas, com jardins floridos, vejo a
Alemanha e se olho para a mata ciliar do rio, com pássaros e
animais silvestres, eu vejo o Brasil.
Se fizerem outras perguntas sobre semelhanças com a
Alemanha, não hesitarei em responder. Direi que desde minha
chegada ao Brasil, ainda menina, nunca esqueci minha pátria,
mas quando se deixa a terra da gente para viver em outra terra,
se está em uma escola de aculturação. Todo dia que passa a
gente é menos alemã e mais brasileira, mas isso não quer dizer
que eu esqueci os que ficaram para trás. A “Heimat” está no
coração da gente e o corpo se presentefica na nova terra.
Direi ainda mais quando voltar a minha terra natal, para que
todos possam ter ciência como eu e minha família brasileira
encaramos as múltiplas circunstâncias com as quais
convivemos.
Direi que quando olho para o meu jardim florido, com rosas,
cravos, margaridas e dálias, vejo a Alemanha e quando vejo a
grande floresta virgem, logo ali, rente a nossa propriedade,
penso no Brasil. No meu jardim existem flores europeias e na
mata há flores, como orquídeas, maracujás silvestres, árvores
floridas de que não sei o nome. Há árvores altas e grossas nunca
vistas antes. Assim, o Brasil e a Alemanha se entrelaçam nas
diferenças e nas igualdades no pensamento das pessoas.

Para os que ficaram na “Heimat” direi que aqui os alemães estão
construindo uma bonita cidade. Sempre mais pessoas vêm
morar em Indaial e no “Sandweg”. Outras etnias estão
participando do progresso. Italianos e poloneses estão
povoando a nossa e as localidades vizinhas, cada qual com suas
tradições e línguas.
Se me perguntarem sobre a língua-mãe, direi que todos falam
alemão, a escola é alemã, as missas e cultos são em alemão. A
prédica do pastor importa mais pela língua do que pela fé. Então
poderão fazer juízo da força da língua alemã. Mas não é só isso.
Ainda há as línguas italiana e polonesa. Quando todos se
reúnem, numa festa, a confusão de línguas parece mais uma
Torre de Babel do que uma reunião de festeiros, mas no fim
todos se entendem. Também direi que não sei se tudo vai
continuar assim. Há rumores de que chegará o tempo quando
todos deverão falar a língua portuguesa. Saber falar o português
também é fundamental. Eu mesma a estudei e a falo
fluentemente.
Se me perguntarem se ainda há índios nas proximidades da
nossa casa, direi que eles foram aldeados bem longe daqui.
Também direi que não foi a melhor maneira de lidar com eles.
Ali aprendem as coisas nossas e desaprendem as coisas deles. A
questão é que não conseguem ser como nós e também não
conseguem voltar a ser os habitantes livres das florestas. A
palavra “indígena” significa “aquele que pertence ao lugar”, mas
esse lugar lhes foi tomado. Assim, eu e minha família somos
cúmplices e por isso eu fico entristecida, mas não é possível
voltar atrás.
Se me perguntarem mais sobre mim, imigrante no “Sandweg”,
não darei respostas, mas farei perguntas. Perguntarei o que vão
fazer se a guerra estourar e o que pensam das pessoas que
deixaram a “Heimat” e se radicaram em terras distantes como
eu. Se me responderem valerá a pena ter ido para lá!
Espero que Deus abençoe meu “Sandweg” e todos os lugares de
perto e de longe, sem distinção.
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SEU ZÉ
Em 1990, na Santa e bela Catarina, já se ouvia falar de uma
cidadezinha próxima a Blumenau. Por ser mais do interior, era
considerada uma cidade tranquila, nada de assaltos, os
moradores deixavam suas casas abertas, todos se
cumprimentavam e o alemão era quase uma língua oficial.
Provavelmente você já deve imaginar de qual cidade estou
falando, sim! Indaial, a cidade das palmeiras.
Naquela época, mesmo com pouco mais de quinze mil
habitantes, ainda não haviam pontes para travessia do Rio Itajaí
Açu. E se você perguntar a um familiar mais velho ele irá
confirmar que os únicos modos de atravessar o rio eram com
uma balsa, que só aparecia de manhã ou à noite, ou com a sua
própria canoa.
Seu Zé da canoa, como era conhecido no bairro, morava numa
casinha de madeira na esquina da rua onde anos depois foi
construída a famosa Ponte Pênsil. Seu Zé vivia do cultivo de
repolho na sua plantação do outro lado do rio, já fazia parte da
sua rotina atravessá-lo em sua canoa todos os dias, às vezes até
dava carona para alguns de seus vizinhos.
- Bom dia dona Maria! - Dizia seu Zé logo de manhã cedo
quando estava a caminho de sua plantação.
- Bom dia seu Zé! - Respondia dona Maria, enquanto batia uma
peça de roupa na tábua.
Então ele seguia remando pouco a pouco até chegar ao outro
lado.
- Bom dia seu Mário! - Dizia seu Zé ao dono do barzinho da
esquina perto de sua plantação.
- Bom dia seu Zé! - Respondia seu Mário, enquanto segurava
um taco de sinuca e enxugava o suor da testa com um pano de
louça velho.
Assim eram todos os dias dele. Às vezes as águas eram calmas,
ora agitadas, quase impossível de manter a canoa flutuando.
Naquele tempo o rio ainda era limpo, dava até para ver os
peixes no fundo, mas se não escolhesse bem a rota, poderia
facilmente bater nas pedras pontudas escondidas nas épocas de
cheia.
Quando ia na vendinha da dona Margarete, seu Zé sempre ouvia
histórias de bichos que estavam comendo os gados nos pastos
próximos ao rio, ninguém sabia que bicho era, mas todo mundo
comentava e ainda aumentava a fofoca.
- Será que tem jacaré nesse rio? - Dona Margarete perguntava a
seu Zé.

- Eu nunca vi, mas tem dias que a minha canoa balança como
se alguma coisa estivesse chacoalhando ela lá embaixo respondia seu Zé.
Quem ouvia a conversa dos dois dava risada desacreditando.
- Já ouvi história de que é uma cobra das grandes! - Afirmava a
vizinha da dona Maria.
Esses boatos rolavam pelo bairro todo, mas ninguém de fato já
tinha visto algum bicho desses por ali.
Os dias passavam, os moradores da redondeza seguiam com
seus boatos e a rotina do seu Zé era sempre a mesma, exceto
por uma quarta-feira. Este dia já havia amanhecido diferente,
estava nublado e o frio anunciava a chegada de um forte
inverno. Mesmo assim, seu Zé precisava ir para a plantação, seu
sustento dependia somente disso. Cumprimentou a dona Maria,
atravessou o rio, cumprimentou seu Mário e foi para a
plantação. Na volta, entrou em sua canoa e começou a remar
pouco a pouco para chegar ao outro lado, naquele dia a água
estava mais agitada que o normal. A canoa balançava muito.
Entre uma remada e outra seu Zé tentava se equilibrar. As
remadas estavam muito pesadas, como se ele estivesse
carregando alguma coisa a mais além dos repolhos ou estivesse
preso embaixo da canoa.
Num só golpe algo puxou a canoa inteira com seu Zé dentro
para baixo d'água, sem dar nenhuma chance do coitado se
defender ou entender o que é que estava acontecendo.
Contam os moradores curiosos e fofoqueiros que tudo isso
durou uns 10 minutos, a canoa voltou, mas sem o seu Zé dentro.
Ninguém sabe falar com exatidão o que foi, uma cobra das
grandes? Como suspeitava a vizinha de dona Maria, um jacaré?
Como sempre perguntava a Margarete da vendinha? Ou ele
simplesmente caiu dentro do rio e não sabia nadar?

Autoria: Bruna Carolina Braatz

36

SEU ZÉ

Ilustração: Nicole Gollnick

37

O MISTÉRIO E O
GATO
Certa vez, por volta das 18 horas, Tony, o gato da família Stones,
se encontrava em um dilema: quando ele deixava de beber o
leite que seus donos colocavam para ele no piso da cozinha,
algo horrível acontecia. O leite ficava com um cheiro e
aparência estranha, de maneira que intrigava Tony.
Havia um mistério a ser solucionado. Tony percebe que quando
ele bebe o leite na hora que os donos colocam em seu pote,
tudo está perfeitamente bem. Porém, se ele espera algumas
horas, seu leite volta a apresentar aquelas estranhas
características.
Após alguns dias, cansado de tanto investigar, Tony deita no
chão da sala para descansar. Em seguida, seus donos sentam-se
no sofá da sala e ligam a televisão. Algo chama a atenção de
Tony, um homem do documentário assistido pela família Stones
diz a seguinte frase: “Na natureza nada se cria, nada se perde,
tudo se transforma”.
Finalmente Tony conseguiria descrever o que acontecia com
seu leite? Seria apenas uma transformação? Bom... Apesar de
não ser exatamente a resposta esperada, agora o belo gatinho
branco começara a entender um pouquinho de tudo o que
acontecia com o mundo ao seu redor.

Autoria: Bruna Letícia Dreis
Schroeder
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O MISTÉRIO E O
GATO

Ilustração: Joanna Huscher Miers
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ANOITECIA
Descia de bicicleta a antiga rua – agora de mão única – na
contramão. Parecia que flutuava. Nem se podia notar os carros
estacionados nos dois lados e outros que trafegavam, tamanha a
elegância e a leveza daquele passeio. Ela poderia estar voltando
de um encontro amoroso, ou estar indo ao encontro do amado,
e flutuava pela rua porque flutuavam seus pensamentos.
Poderia estar saindo do trabalho e resolvido dar um passeio de
bicicleta para espairecer, e deslizava pela rua porque seus
desejos deslizavam ao encontro da novidade que eram os
ruídos, as luzes e os odores que ficavam do lado de fora de seu
ambiente de trabalho. Ou poderia, quem sabe, estar
comemorando um novo momento em sua vida, algo
desagradável de que se livrara, e flanava, tendo a bicicleta como
extensão de seu corpo, porque seu ser flanava pelas avenidas e
ruelas de seu inconsciente, buscando prazeres íntimos e
exclusivos. Poderia – só ela poderá dizer, talvez – ter saído de
casa para tomar um café expresso com creme e comer um pão
de queijo, e esvoejava sem perceber o que ia ao redor, porque
esvoejavam em seu coração paixões que a mantinham acima do
solo a uma distância não perceptível a olhos nus. E poderia estar
de férias e ter passado na locadora de vídeos e pego um ou dois
filmes para ver a noite, e solta, escorria sobre a rua, porque
escorria sua imaginação com a sensação de liberdade de não ter
compromissos de trabalho. Poderia, sem qualquer pretensão ou
especial paixão, estar passeando de bicicleta.

Autoria: Werner Neuert
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ANOITECIA
Ilustração: Alek Winicius Caetano Howe
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FÁBRICA DE
SONHOS
Solitário, inerte e intocado, era assim que ele vivia ao contrário
de seu passado. Ao longo de anos fora muito procurado, pois
nele havia uma gama de conteúdo a ser explorado. Com o
passar dos anos algo nele mudou, carregava ainda a essência,
mas o tempo o dilapidou.
No entanto, em uma tarde fria seu destino mudava, pois uma
menina encantadora dele se aproximava. Curiosa foi logo o
tocando, mas foi interrompida, a mãe ficou desconfiada de uma
ameaça à vida.
- Não mexe aí pode ser perigoso, há tempos ninguém acessa
este espaço duvidoso.
Porém aquela criança era muito persistente, chamou pela mãe
e disse:
- Olha o que tem à minha frente!
Sem direito a resposta ela se aproximou, era grande a ansiedade
pelo tesouro que a pequena encontrou. Mesmo naquele estado
ele foi muito admirado, em meio a todo o pó nele acumulado.
Muitos ainda desconhecem o valor que ele detém, mas a
garotinha afirma, através do conhecimento que têm:
- Ele tira as minhas dúvidas, ajuda nas minhas receitas, me leva
para muitas aventuras, sem delimitar as fronteiras.
A garota, agora crescida, decidiu partilhar seu tesouro, com
entusiasmo criou um espaço que para ela vale mais do que
ouro. Escolhera o nome ideal o qual traduzia o ambiente,
Fábrica de Sonhos se chamava, deixando-a muito contente.
Naquele lugar havia sobrenome nobilíssimo, como Lobato,
Alencar e Toledo, além de Rocha, Machado e Veríssimo.
No dia da inauguração mal conseguia falar, foi tomada por
muita emoção, mas queria se expressar:
- Este tesouro nos leva a lugares que jamais imaginamos, da
Sibéria a Patagônia, para outros planetas e planos.
Em meio às lágrimas sua mãe complementou, traduzindo em
palavras o que a filha almejou:
- Livro vem do verbo livrar, ele não livra apenas da ignorância,
mas das amarras do não sonhar.
A partir daquele dia a vida então mudou, o livro que passou
anos no sótão, para as mãos de muitos retornou.
Por meio das revistas e almanaques, da Barsa e dos livros de
contos, alguns clássicos maravilhosos entre outros conforme os
gostos, a Fábrica produzia memórias e sonhos cheios de
encantos.

Autoria: Karin Daiane Barth
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FÁBRICA DE SONHOS
Ilustração: Cintia Miranda
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CAFÉ (SEM AÇÚCAR)

Era uma menina que apreciava o sabor do café. Na infância,
mais doce e com mais leite. Na adolescência, passou a diminuir
o açúcar, quando só havia adoçante à disposição. Como o leite
em pó já era doce, ela concluiu que o doce artificial poderia ser
substituído pelo tal.
Em sua vida adulta, aboliu de vez a matéria refinada (apenas no
sagrado café) à medida que se servia de um banquete composto
por deliciosos bolos e sobremesas de chocolate, de morango, de
ameixa ou uvas com nozes (sua favorita), doces receitas que são
prazerosamente sentidas pelos diferentes paladares, uns mais
intensos, outros mais suaves.
E o leite? Só para quebrar o aspecto de pó (de boa qualidade e
em quantidade suficiente para senti-lo) coado em água quente.
E até o clássico vinho suas papilas exigem que seja seco.
Mas que crime ou mistério esta mulher esconde ou omite? Até
onde eu sei, matou aula e partiu corações. Talvez este último
possa ter configurado o crime.
Ela havia conquistado o coração de um poderoso homem do
século XXI: o filho de um banqueiro do estado do Rio de
Janeiro. Quando eles se conheceram, ela sambava em uma roda
no morro de frente para Copacabana. E o filho do banqueiro se
encantou com o molejo daquela morena, que se movimentava
num balanço perfeito, harmonizando seus cabelos ondulados
(que lembravam aquele lindo calçadão) com um sorriso
radiante.
Não é todo dia que se vê o herdeiro de um grande banco
naquele lugar, mas desde que ele decidiu apreciar o samba de
roda, quando discutira com sua noiva, todas as quartas-feiras, lá
estava para ver a dança espetacular da bela morena de olhos
verdes.
Uma noite destas, ela convidara o charmoso rapaz, de curtos
cabelos lisos e de barba cerrada, para dançar. Foi nesta
circunstância, que ambos começaram a se conhecer e a se
apaixonar...

Como nos tradicionais enredos em que um casal que se
apaixona (o rapaz rico pela jovem de origem humilde), não
poderia faltar aquele (a) que complica tudo. Pois quem disse que
a noiva daquele partidasso aceitaria o fim do noivado
facilmente?
A ex-futura herdeira também subiu o morro, não para ver a
amada de seu ex sambar, nem para apreciar a paisagem do
outro lado, mas encontrar alguém que lhe ensinasse os passos
da dança popular. Combinaram a aula na garagem de sua casa
para terça-feira à tarde.
Desfilando naturalmente no calçadão, ia a moça para seu mais
novo trabalho. Chegou à casa da outra, pediu licença e que ela
ligasse o som na música de Diogo Nogueira. E começaram a
ensaiar os passos por uma hora e meia.
Exausta, a dona da casa ofereceu-lhe um café. Como ela
precisava renovar as energias, claro que aceitou a oferta
irresistível. Numa apresentação noturna, o que cai bem é uma
cerveja gelada, mas depois de uma aula naquele horário, nada
melhor que um cafezinho, cujo a ex-futura nora do banqueiro
fez questão de passar.
E serviu a xícara da professora particular, colocando duas
colheres de açúcar. Mexeu e deu para beber. Mas lembrou-se
de servir uns biscoitos também. Quando levantou-se para pegálos no armário que ficava atrás dela, a outra trocou as xícaras, já
que a outro café ainda não estava adoçado.
As duas tomaram aquele café em silêncio. De repente, a aluna
de dança começou a passar mal e foi sufocando até faltar-lhe
totalmente o ar, sob o olhar imóvel e assustado de sua
professora.
No fundo de sua xícara vazia constavam os dizeres "Você foi
envenenado (a)".

Autoria: Janaina da Silva Candido
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CAFÉ (SEM AÇÚCAR)
Ilustração: Alex Bauer Antônio Moreira
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TEMPO DE PARAR
Em uma fria noite de inverno, Bianca retornava ao seu lar,
depois de um dia estafante de trabalho, no qual, o barulho
intenso das pessoas falando ao seu redor deixou-a com uma
terrível enxaqueca, que não passava nunca. Seu cansaço era tão
grande e sua dor era tão intensa, que nem viu o que estava
prestes a lhe acontecer.
Ela morava em um apartamento no terceiro andar de um prédio
antigo, bem no centro de uma pequena cidade. Com ela vivia
seu gato Jack e, casualmente dormia lá seu namorado que, por
aqueles dias estava viajando à trabalho em outro país.
Bianca tinha um amor gigante pelo seu bichano e o tratava
como se o mesmo fosse alguém como ela. Conversava com ele
como se ele fosse outra pessoa, contando todas as suas histórias
e reclamações do dia. E Jack, é claro, lhe respondia com toda sua
atenção de gato manhoso, mimado e varado da fome, como
todo gato que se preze faz.
Porém, naquele dia, algo incompreensível sucedeu e Bianca não
conseguiu até hoje descobrir se, de fato, isso realmente
aconteceu. Fato é, que nem que me contassem, eu acreditaria,
mas diz ela que no fundo, bem no fundinho, ela acredita que, de
certa forma tudo foi real.
Então, como eu ia dizendo, Bianca voltava para casa depois de
um dia de exaustão física e emocional, com uma dor de cabeça
enorme e só pensava em chegar em casa e relaxar. Porém ao
chegar frente a porta de seu apartamento, ela simplesmente
desligou e suas lembranças se tornaram borrões confusos no
meio de muito prazer, felicidade e relaxamento.
Ao abrir a porta, ela se teletransportou para um lugar que ela
nunca esteve, no qual encontrou um ser de luz incandescente
que lhe aquecia suas bochechas que, momentos antes, quase
congelavam com o frio da rua. Bianca não conseguia acreditar
no que via e o mais incrível de tudo isso é que o inacreditável
ainda nem havia acontecido.
Passeou seus olhos pelo ambiente, mas a luz quase a cegava de
tão intensa que era. Com um pouco mais de tempo, seus olhos
foram se acostumando com o brilho ou talvez a luz fosse
enfraquecendo, e então, ela pode observar melhor onde estava.
Mal conseguia acreditar, mas Bianca se encontrava em uma
imensa bola de ar, que flutuava no céu entre as nuvens e abaixo
de si o oceano transformava-se num imenso tapete azul
turquesa, que ora estava quase tocando a imensa bola onde
estava e ora estava tão longe que as nuvens encobriam sua real
beleza.

Este ser de luz não tinha aparência humana. Era pequeno e, por
entre o brilho da luz que lhe cobria era possível enxergar uma
silhueta que Bianca reconhecia, mas não conseguia identificar
com certeza de quem se tratava. E, do início até este momento,
nenhuma palavra havia sido pronunciada por ele até que,
momentos depois, ele aproximou-se dela, que estava a sua
frente e lhe disse:
- É hora de descansar! Deixe que eu cuide de você! Faz tempo
que venho percebendo todo o seu sofrimento, que venho
escutando todas as suas lamentações! Descanse! Relaxe!
E Bianca foi se entregando aquela voz, aquela luz, aquele calor
gostoso e relaxou. E assim, dormiu por horas a fio, num sono
profundo, tranquilo e reparador. E, em meio a tudo isso, sem
saber se o que veio a seguir acontecia antes, durante ou depois
desse sono reparador, e já completamente inebriada pela luz
que preenchia todo aquele espaço, Bianca percebeu que quem
estava em sua frente era seu lindo bichano.
Seu gato Jack, simplesmente quis devolver-lhe toda a atenção,
carinho, amor e aceitação que recebera por anos de sua dona.
Bianca no momento em que percebeu, sentiu-se incrédula de
tudo que acontecia, mas tudo aquilo lhe era tão real, tão
palpável, tão possível, que passou a acreditar. E tudo isso parecia
muita loucura para quem ouvia, mas para Bianca não era
loucura, era amor.
Enfim, horas se passaram e Bianca acordou! Estava ela deitada
no sofá e sobre seu peito Jack estava a dormir e a ronronar,
como se ele velasse seu sono e a pouco havia se entregue ao seu
próprio. A televisão estava desligada, mas de seu celular
emanava um som relaxante e calmo. A porta de entrada do
apartamento estava fechada, mas Bianca nem se lembrava de
tê-la abrido, muito menos de ter entrado ou trancado. Nada
naquele momento fazia sentido e, por mais que tentasse não
conseguia compreender o que poderia ter acontecido.

Autoria: Jaqueline Andressa
Kroeger Schmitz

Já mais tranquila e livre de toda a dor que lhe afligia momentos
antes, ela agora passava a desfrutar da beleza da paisagem que a
cercava, porém sua curiosidade ainda lhe pregava peças, já que
aquele ser de luz ainda estava frente a ela, encoberto pela luz
brilhante e incandescente que lhe protegia.
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Ilustração: Bianca Regina Tarnowski Rinco
e Samuel Henrique Rinco
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ARREBATAMENTO
Sobre o manto escuro do oceano pairava um pequeno
bote à deriva. Sobre ele um lindo céu, com suas brilhantes
estrelas a piscarem no infinito de escuridão da noite e,
dentro dele jazia o corpo inerte de um jovem náufrago,
que fascinado olhava para o céu, esperando enfim, o seu
eterno descanso.
O mar e suas correntes levavam o bote para lá e para cá,
fazendo deslizar nas ondulações que o vento forte do fim
de uma grande tempestade criou, agitando os lençóis
azuis de um mar cintilante diurno e enegrecido
diariamente quando a noite cai. Tal bote viajava há dias,
sem destino algum, como se o mar fosse quem decidisse
seu próprio destino, como se o vento e as correntes lhe
dissessem para onde ir. E ele levava consigo o silêncio e as
marcas que a tempestade lhe causou, nas horas em que o
mar agitado e nervoso batia em suas bordas, e as ondas
quebravam altivas, levando o bote em uma imensa
montanha russa, que ora levava o mesmo ao fundo mais
fundo e ora também o levava ao céu. Muitas aves do
oceano pairavam em seu casco viajando a mercê do vento
e da corrente, deliciando-se com seus lanchinhos,
descansando de longas viagens ou simplesmente
admirando o leve marejar das ondas, que levavam o bote
para um destino ainda desconhecido.
Em seu interior havia indícios de que um dia, houvera
algum tripulante, porém o que poderia ter-lhe
acontecido? De onde vinha o bote? Porque ele navegava a
deriva? Será que haveria alguma maneira de descobrir?
O bote viajou por muito tempo, desbravando o oceano
solitário, silencioso e frio, num ciclo de dias e noites sem
fim. Enfrentou o sol escaldante e temporais, foi surrado
pelas ondas que lhe batiam com suavidade e também com
grande violência. Percorreu lugares que nem mesmo
homem algum já conheceu.

E depois de muito navegar, o mar festivo e preguiçoso,
com ondas mansas de véu branco, levou o bote ao seu
repouso merecido, nas areias branquinhas de uma linda
ilha. Ali se tornou o seu abrigo, pois estava ele judiado,
com ranhuras, rachaduras e pequenos buracos, onde
parte do mar encontrou abrigo, misturando-se aos objetos
que ali permaneciam, desde o início de sua jornada.
No interior do bote fora encontrado um pequeno bloco
sujo, envelhecido e agora molhado, no qual se liam
detalhes de uma longa jornada de um jovem náufrago que
ficou a deriva depois de uma imensa tempestade ter
pegado o navio onde estava de viagem, fazendo-o
colapsar e naufragar, sobrando somente ele e o bote nessa
calamidade. Viajou muito tempo no bote pequeno,
escrevendo sua história como podia. E no final de sua vida,
no arrebatamento, deixou para o mundo uma mensagem
que dizia:
“SEJA FELIZ!”

Autoria: Jaqueline Andressa
Kroeger Schmitz
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Ilustração: Luana Roedel Vaz
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ESPERANÇA
Ele estava lá. Ao lado da estrada. Não pedalava, caminhava. O ar
que respirava o sufocava, sua respiração era pesada. Seu olhar
baixo não permitia ver longe, sua audição não escutava nada
além de sua bicicleta e seus passos.
Uma garota apareceu por trás dele. Estava alegre. Pulava e
brincava no meio da rua vazia. “Ela por acaso tem algum
problema?” Ele se perguntou, já que ambos pareciam ter a
mesma idade.
Ele queria subir na sua bicicleta e pedalar para longe, mas seu
cansaço não permitia. Continuou empurrando-a. A garota
continuava se divertindo na estrada, mas não se distanciava
dele. Ambos seguiam ao mesmo ritmo.
Logo sua visão captou um novo movimento, um caminhão
surgia atrás das árvores antes da curva. A menina, no entanto,
parecia não o ver. Continuou brincando e pulando.
O caminhão se aproximava em alta velocidade.
“Ela não vai sair da rua?”, pensou. “Queria ter coragem para fazer
isso...”, continuando seu pensamento.
Ela continuava na estrada. “Sai da estrada, é perigoso!”, queria
dizer, mas não conseguia.
Erguia os olhos em direção ao motorista do caminhão. O que via
o chocava. Uma pessoa exausta pilotava o veículo, mal tinha
condições de continuar a viagem, tampouco via a garota na
estrada.
Tentava e tentava, mas não nada saía de sua garganta. Já parado,
percebeu que não conseguiria pedir para ela sair da estrada.
O motorista, exausto, acelerava na tentativa de terminar logo a
viagem.
Sem pensar em mais nada, largou a bicicleta, seu material, que
caíra em uma poça, e lançou-se na direção da garota. Calculou
errado a velocidade do caminhão, seria atingido de qualquer
forma. O caminhoneiro pouco conseguira fazer.
A garota parou e olhou para ele com um sorriso.
Neste momento, neste exato momento ele percebia o que era
aquilo tudo. Seu cansaço desaparecia, sua respiração fluía, seus
olhos se enchiam de lágrimas. Finalmente poderia descansar.
Ambulâncias, policiais e outras pessoas ali estavam. Alguns
parentes do garoto, choravam o trágico acidente, outras mal
sabiam do que se tratava.

Analisavam o local. Somente o motorista e o garoto, que estava
sendo carregado numa ambulância, estavam envolvidos. Um
policial, que estava em sua primeira missão, ajuntou a mochila,
suja com água e terra, do garoto. Enquanto analisava o conteúdo
da bolsa, encontrou uma folha de monobloco, havia um grampo
segurando outra folha junto, e nela estava escrito “Leia. Você
que achou, leia”. Seguindo a orientação, ele o faz.
Na ambulância, o garoto continuava vivo. Abria levemente os
olhos pela última vez. Seu corpo não respondia aos seus
comandos, mesmo preso, sentia-se mais leve do que nunca,
parecia que voaria a qualquer momento. Seus batimentos
diminuíam gradativamente. Ao seu lado direito, uma médica
monitorava sua situação pelos aparelhos, do outro um médico
preparava uma máscara para auxiliar a respiração.
Tudo que o garoto sentia era alívio, seu corpo não pesava, sua
respiração era fluida. Simplesmente sorriu, seu maior sorriso
em eras. Seus batimentos eram baixíssimos, o médico
preparava o equipamento para reanimação. Tentou abrir a mão,
mas quase nenhum movimento se realizou. A médica
compreendia o desejo do garoto e segurou sua mão, sinalizando
para guardar o equipamento de reanimação.
O garoto sem mais energias, simplesmente se vai, uma lágrima
de felicidade escorreu, seus batimentos cessam.
Após ler a carta, a mãe do garoto cai em prantos, amassando os
papeis com seu punho. Dois policiais tiveram que ajuda-la a se
sentar.
Ela esperava pelo pior, mas queria que tudo desse certo no final.
Queria poder conversar uma última vez com seu filho, se
arrepender, corrigir suas falhas, saber o que poderia ter feito
diferente, mas já era tarde demais.
Um policial chegou com um telefone na mão, ela logo abriu um
sorriso na esperança de serem boas notícias, mas tudo se foi
quando ele passou a notícia: “Ele não resistiu.”

Autoria: Felipe Hochsprung

Um rastro enorme se seguia. O caminhão parou vários metros
depois. O garoto fora arremessado ainda mais longe, mas
resistia, seu coração ainda batia. Os médicos se apressaram em
leva-lo ao hospital. Já a polícia ficou no local.
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Ilustração: Amanda Cecília Zibell
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EM MEIO À
IMENSIDÃO
Uma espécime de bote navegava nas águas profundas, escuras,
um rapaz de madeixas escuras e rosto jovial se encontrava em
estado de choque; detrás, o navio cargueiro era engolido.
Submergindo pouco a pouco. Os ruídos metálicos rangiam
noite adentro, ecoando em conjunto com os marinheiros.
O tronco esguio e encorpado do único sobrevivente balançava,
para a frente e para trás. As calosas mãos seguravam o manto
que pendia sob seus ombros, aquecendo-o.
A única luz que irradiava o mar revolto era os raios lunares,
enfraquecidos e poucos visíveis, tornando difícil avistar
territórios ou quaisquer aves; na tentativa de conseguir uma
ilhota.
Um silêncio ensurdecedor o fazia estremecer, suas imaginações
férteis inundavam sua mente; recordando das estórias de
monstros marinhos e contos.
Os enlatados de alumínio confrontavam a madeira do bote,
estralando, um dos palmares foi em direção do conjunto de
enlatados; parando o bater.
Manteve-se na posição de sentar, adormecido, agarrado em um
único trapo que o aquecia e lhe dava esperanças. As águas
fluíam, e, as estrelas preenchiam o vazio da imensidão;
refletindo no temível mar. Para acalentar sua atormentada alma.
Raios solares devastavam a escuridão, afastando os fantasmas e
criaturas da noite, mesmo que fossem só o imaginário lhe
pregando peças.
As águas refletiam o calor intenso, o rapaz antes agasalhado,
suava de calor; retirando o manto e o guardando. As mãos
calosas foram as latarias, recheadas de peixe, o único
mantimento.
Devorava como se estivesse prestes a entrar na cadeira elétrica,
ou, passando fome; seus dedos encontravam-se em pura banha.
Horas passavam-se no alto mar, e o calor aumentava
gradativamente, teve de se esfriar estirando-se no bote;
cobrindo sua cabeça com o manto.
Sua cabeça parecia fervilhar, igual a uma chaleira, de vez em
quando a água despejava em si; no entanto, em temperatura
ambiente. Adormeceu, como uma pedra.
A noite chegou, acompanhando com as esferas brilhantes,
reluzindo o céu escuro.
Um urro, medonho, grave e rouco acordou o rapaz;
estremecendo de calafrios.
Num átimo suas orbes direcionavam ao revoltoso mar, vendo
que uma imensa onda estava vindo em sua direção; e o urro
continuava a ressoar.
As palmas da mão seguravam no banco do bote, suas pernas
prensavam os enlatados e seus lábios finos esmagavam o
manto; esperando ultrapassar a onda.
E enquanto a onda o sugava, em sua possível morte, virá uma
criatura; gigantesca, com olhos penetrantes e ferozes. Havia
escamas rugosas, mucosas, fáceis de se camuflar em corais;
como se adaptasse, um ser pré-histórico. Não duvidava que
nem a mais forte e ágil das balas conseguisse perfurar a tez
daquela besta.

Suas pálpebras fecharam com tanta força, afim, de que a
criatura não o visse; e quando abrirá um dos olhos, presenciou
um mar calmo e sem o ser em sua frente.
Mas os sons grotescos ainda acompanhavam seus tímpanos,
recordando, que estava sendo perseguido. Não estando só
naquele imenso cemitério oceânico.
A cada olhar nos cantos do mar, conseguia enxergar parte da
criatura; o analisando e talvez preparando para lhe dar um bote.
Como uma cobra.
Os gritos misturavam-se com de outros seres, uma sinfonia
diabólica, tentará fazer de tudo; bater seu crânio na madeira do
bote, tapar as orelhas com o manto.
O ápice fora jogar os enlatados ao mar, na tentativa de livrar-se
do cheiro do peixe, ou enganar o que estava a espreita.
A noite tinha sido turbulenta, não havia duvidas, suas olheiras
escuram contavam; idem, era perceptível arranhões e mordidas
em seus braços.
Um líquido bordô era desenhado em todo o bote, com palavras
desconexas, gritos soturnos e desesperados do homem era
audível; nem na manhã mais ensolarada aquilo havia o deixado
em paz.
Seu rosto, outrora, conhecido por suas maçãs carnudas e olhos
vívidos, agora se deterioraram; esquelético, desesperançoso.
Os fios de cabelo escuros, caíam, espalhados no bote e em
conjunto com o líquido bordô. Seu lábio estavam em pura
carne, músculo vivo.
Tinha perdido os enlatados e tudo que lhe sobrará fora um
manto.
Fora dias, semanas...
Um grupo de pescadores locais, especificamente da Itália,
resgataram um único bote; mas, não havia resquícios de uma
ossada ou abandono.
Pesquisadores reuniam-se em torno do misterioso bote,
recolhendo-o para pegar amostras, afim de entender o que
tinha acontecido.
As descobertas intrigavam, o líquido bordô era um raro sangue
que estava em conjunto com fios capilares, para não apagar o
letreiro.
Outra descoberta, fora o que estava escrito. Palavras essas que
assombraram tais pessoas.
Determinaram que o indivíduo não estava em condições
mentais estáveis, devido, a uma substância alucinógena em seu
sangue. Provavelmente causado por um peixe típico da região.
Mas o grande mistério, era, se o rapaz que estava anteriormente
ao bote havia sobrevivido; pois, não tinha sinais de luta ou um
pequeno resquício de seu corpo.
Era como se... ele simplesmente desaparecesse.

Autoria: Jeanne Simone
Kubiack
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EM MEIO À
IMENSIDÃO
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NO POUSO INDAIÁ
– Junte mais lenha na fogueira, o fogo não pode apagar! – Foi
assim que o velho caboclo, um açoriano fugitivo do litoral
catarinense e por algum tempo domiciliado no Carijós,
aconselhou o forasteiro Nemias a proceder para que não
fossem surpreendidos pelo frio e pela escuridão. Era um pouso
de céu aberto com cobertura de coqueiros indaiás e estrelas.
Os fugitivos, na época, para não serem convocados para brigar
com paraguaios, haviam se estabelecido nas imediações do faz
do Rio Benedito, mas com a chegada dos imigrantes alemães,
poloneses e italianos, a maioria vendeu seus pertences e
retornaram ao litoral ou se misturaram aos imigrantes nas várias
colônias que estavam em vias de formação no Vale do Itajaí.
Anastácio era o nome dele. Fugido de Porto Belo e
desmaterializado do Carijós, pôs-se vagar pela mataria das
redondezas, onde houvesse motivo para contemplar.
Nemias olhava em direção da mata, na boca do picadão.
Esperava a comitiva com a encomenda de carne de sol.
– Já é tarde, eles não vêm hoje! – confidenciou o sabido
Anastácio.
Nemias, decepcionado, não tinha opção. O destino era
permanecer ali perto da fogueira no descampado à espera da
luz do dia.
– Achegue-se e experimenta a ”branquinha”, especialidade do
canoeiro Benedito.
– Fiz pedido de carne de sol do planalto. Atrasou, a distância é
grande e deve ter ocorrido mula doente ou dispersão de gado.
Anastácio ajuntou cocos debaixo dos indaiás até onde a luz da
fogueira alcançou e jogou-os no braseiro da fogueira.
– É pro fogo da noite?
– Não, forasteiro Nemias, é pro jantar.
Em pouca demora iniciou-se o baque-baque de pedra e os
cocos se despedaçaram com a incrível manipulação de
Anastácio, que logo continuou sua falação quase filosofal:
– Sou da terra, sou da floresta, sou do rio! Sou matuto, sou
caipira, sou roceiro. Não se aflija, amigo forasteiro, sou do bem e
não causo malefício nem à bicharada, sou a voz que não se
ouve, sou a voz dos rios e da selva.
Nemias, ainda com o gosto de amêndoas torradas e aguardente
na boca, ouvia com atenção. Não estava acostumado a escutar
tamanha sabedoria.

– Meu povo foi dispersado, no Rio Morto – continuou – por
bem ou por mal, ou por não saber reagir, ou por medo, foi para
outras plagas e eu estou aqui sozinho, neste lugar solitário, mas
abençoado: minha cama é de folhas de palmeiras e o teto é o
céu estrelado, com bênção do Cruzeiro do Sul.
– Não tem mais ninguém, Anastácio? Não tem família e amigos?
– Tenho gente diferente e tão boa como os fugitivos para não ir
à Guerra do Paraguai. Sou amigo do cacique e de sua gente. Falo
como eles e vivo como eles. Eles cuidam de mim e eu cuido
deles.
Nemias continuou admirado.
– Não se avexe, camarada! Tenho minhas convicções e sei o que
vem com o tempo. A floresta vai dar lugar à fartura. Tudo será
habitado e plantado. Toda picada será estrada. Todo filete d’água
vai virar bairro ou comunidade. Para não dividir a cidade serão
construídas pontes sobre o grande rio. Pontes vão ligar as
diferenças e os indaiás, nossos frutos, minguam, mas vão se
tornar nome de cidade. É a sina e o desígnio. Não se pode lutar
contra prognósticos e predições. Que se concretize então a
vontade do povo.
As conversas rolaram noite a dentro até o sono dominar o
cansaço. A fogueira foi apagando aos poucos e o Cruzeiro do Sul
escondeu-se atrás das montanhas.
Nemias acordou com os primeiros raios do Sol aquecendo o
Pouso dos Indaiás. Não havia sinal do companheiro da noite.
Onde estaria Anastácio? Desapareceu sem deixar vestígio. Teve,
então, a impressão de que ele era um vulto e que tudo não
passara de uma aparição.
Mas por que lamentar o sumiço de Anastácio, se logo um
tropeiro veio ao seu encontro?
– Está aqui sua encomenda, senhor! Charque de primeira
qualidade do Planalto!
– Muito agradecido! Que Deus lhe pague!
Nemias, ainda viu, logo ali, tropeiros com suas montarias e vasta
boiada pastando no Pouso dos Indaiás! Lindo era aquilo! Muito
lindo!

Autoria: Harry Wiese

– E digo mais, forasteiro: não tem rio, riacho e ribeirão que eu
não conheço. Eu sou o mapa e a geografia. Tudo o que se vê e
tudo o que não se vê é mato forte com onças e índios; cobras,
escorpiões, bugios: bichos e passarada em abundância! É a
natureza não tocada! Patrimônio por excelência.
Nemias voltou a colocar alguns pedaços de lenha e folhas de
coqueiros caídas para iluminar mais o pequeno pouso. Chupou
a polpa amarelo-alaranjada de alguns cocos indaiás. O tempo
era próprio para ouvir histórias. Impressionou-se ainda mais
com a fala de Anastácio.
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REVIRAVOLTA DAS
VIDAS
Estava eu curtindo um sol, esticado no piso morno de um lugar
qualquer, só de boa, lagarteando.
Haviam muitos cheiros atiçando meu olfato sensível e a terra fresca
abaixo de mim me provocavam uma gostosa sensação de aconchego
e prazer, que me faziam querer ficar ali para sempre.
Porém, não sou de ficar muito tempo parado e, para variar, além dos
cheiros, muitos sons também são capazes de me enlouquecer.
Certo momento do meu deleite anunciado, um som muito irritante e
conhecido me tirou do êxtase em que me encontrava e, como não
poderia deixar de ser, saí em disparada à procura de meu estraga
prazer.
Ao chegar lá, irritado, cansado e sem nenhuma paciência, encontrei
meu grande inimigo: um monstro gigante, que ronca alto e anda
veloz pelas ruas afora.
Mal sabia eu que chegando lá conheceria o amor de minha vida, a
razão de meu viver, aquela que seria minha companheira para o
resto de minha vida.
Se você acha que estou falando de uma cadela qualquer, empinando
seu rabo por aí, se enganou!
Apaixonei-me foi mesmo pelo monstro que me atraiu e mais ainda
pela linda figura que a pilotava.
Ela, moça bonita, carinhosa e de olhar marcante, abaixou-se,
aconchegou-me em seus braços, me deu carinho, um nome, um lar...
Imediatamente me apaixonei por esse ser iluminado que me tirou
das ruas e me deu tudo o que um dia eu sonhei.
Tornamo-nos viajantes errantes sobre o monstro que me irritava até
então. Monstro esse que hoje, sobre ele, sinto o prazer do vento em
meu rosto, sente a liberdade de ir para qualquer lugar e a felicidade
de sentir-me amado, cuidado, protegido pela bela companhia da
moça que me adotou!
Quer saber quem sou?
Sou aquele cão que você um dia abandonou!

Autoria: Jaqueline Andressa Kroeger
Schmitz
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ENCONTRO NO RIO
Indaial é quente, no verão. O sol é inclemente. Mas meus
dias favoritos ainda são os dias de sol. É quando eu saio de
casa na maior animação. Meu coração se enche de uma
canção que eu nem sei o nome, mas que lembro em todo
dia ensolarado. Minhas mãos chegam a tremer, o coração
fica a palpitar. Saio de casa no sábado, naquele horário de
sempre, boné na cabeça para não queimar demais. Não
posso dizer que é rotina porque nem sempre consigo
fazer isso, não faço todo dia. Mas quando o sentimento
bate eu sou obrigado a sair pra procurá-la.
É o meu segredo. A palavra segredo se parece com a
palavra sagrado. E é bem assim que eu trato esse assunto:
como o mais sagrado de todos. Ninguém sabe que eu saio
pra me encontrar com ela. Ela que faz meu coração
dançar. Ela que faz a minha mente cantar, meu sono se
encher dos sonhos mais doces, meu corpo vibrar de
alegria. Eu nunca soube como a vida pode ser bonita,
maravilhosa, até conhecê-la. Parece que antes dela, os dias
não tinham todo esse colorido.
Agora tudo é mais bonito, a vida se revelou pra mim como
se eu tivesse de repente colocado nos olhos uma lente
que faz com que tudo fique mais intenso, mais verdadeiro.
Será que é isso que todos sentem quando estão
apaixonados? Eu chego ao centro da cidade, e meu
coração parece flutuar no peito. Meu corpo parece oco,
não responde mais á razão, apenas á vontade. Ele todo
está vazio, minha mente está vazia, apenas meu coração o
preenche. E ele parece crescer e crescer antecipando o
momento em que vou vê-la novamente. E então eu não
sou mais uma pessoa: sou todo amor.
Eu procuro nosso lugar especial e sento á beira da água.
Acaricio a superfície com a mão, e ás vezes eu assobio,
porque não é sempre que ela me sente e vem. Quando
vejo sua testa brilhante emergindo, seus grandes olhos me
encarando com doçura, sinto um frio na barriga, que
tenho que respirar fundo para me recompor. É como
descer na montanha russa, porém sei que estou seguro, e
em paz.
Ela canta para mim, e não há som no mundo que se
compare. Estou em êxtase. Parece que ainda lembro de
quando era apenas um bebê indefeso sendo acalentado
no seio de minha mãe, e ela murmurava para eu dormir, e
era tão bom e tão irresistível... Mas esse canto sagrado é
novo, e ele me preenche e me completa. Seguro sua mão e
a ajudo a sair da água, como sempre faço. A visão de seu
ser brilhante e sobrenatural me encanta e me fascina, e eu
sinto descargas de adrenalina e dopamina caírem no meu
sangue, fazendo-me reviver.

Ela nunca me disse seu nome, então eu a chamo de
Purangy. Também a chamo de minha Indaiá, minha Iara,
por causa das águas onde a gente se encontra, onde
tecemos as nossas conversas. Às vezes ela é minha Isabel,
minha princesa. Nunca a encontrei em nenhum outro
lugar. Aqui eu sempre a acho em várias águas, em vários
rios. Dependendo do dia, tenho que ir buscá-la mais
longe, porque ela se esconde, se preserva, se isola do
mundo.
Purangy não gosta da maioria das pessoas, elas a
prejudicam. Mas eu a escolhi, e ela me escolheu. Tudo
começou num dia ensolarado como esse, um dia quente.
Ela estava sozinha no rio a nadar, um rio longínquo, perto
de uma igrejinha. Ela ria, e brilhava, e encantava. Eu
espreitava na floresta, atraído pelo som dos pássaros, da
água, e das risadas dela. Ela era a mais pura forma de vida
e de luz que eu jamais havia visto. Eu me encantei, e por
isso, também a encantei. Ela foi atraída pelo som dos meus
passos na água, e se virou, e nossos olhares se
encontraram. Ela ficou paralisada, como todos ficam
quando me veem, não sei se pelo encantamento ou pelo
medo.
Havia uma criança com ela, um menino. Devia ser seu
filho. Ela fez um sinal para que ele fugisse. Ele não queria
ir, mas os olhos dela estavam aterrorizados, suplicantes, e
ele entendeu e correu. Ás vezes ainda o vejo por aí. Ele
está crescendo, mas Purangy não cresce mais. Ela será
feliz, pois nunca irá envelhecer. Ela será feliz comigo. Eu a
peguei pelas duas mãos, e ela não reagiu mais. Eu a beijei,
e senti uma lágrima escorrer, e entrar pela minha boca.
Uma lágrima dela, e nossa troca foi selada. Purangy tomou
o meu lugar como espírito do rio, e eu voltei, mais uma
vez, a caminhar entre os homens.

Autoria: Marie Jo Cantuaria
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TRABALHO EM
DUPLA
Joana e Cláudia eram irmãs gêmeas idênticas. Ambas se
davam muito bem e sentiam falta uma da outra quando
estavam separadas.
Mas havia uma diferença de habilidade entre elas: Joana
sabia fazer lindíssimos crochês, já Cláudia gostava mais de
fotografar os modelos da irmã em espaços que os
valorizassem.
Trabalhavam juntas. Durante uma viagem de trabalho, um
desfile de peças na capital, Joana perdeu o controle do
carro que conduzia, tentando desviar de um homem
aparentemente embriagado, que estava no meio da pista,
e colidiu em uma árvore. Com a forte pancada do lado do
motorista, Joana veio a óbito no local.
Quando a polícia chegou e pediu os documentos, Cláudia
entregou sua identidade seguida da identidade da irmã.
Com os dois documentos em mãos, o policial havia
perguntado a Cláudia se ela era Joana. A pergunta foi tão
indutiva que ela disse que sim.
A partir daquele dia, passou a viver a vida de Joana e a
enterrar a si própria. Agora não podia fotografar peças de
crochê, se não havia quem as fizesse. Por isso, passou a
treinar para conseguir fazer um trabalho parecido com o
de Joana. E conseguiu.
Todos os dias ela lamentava a perda da irmã e dela
mesma. De vez em quando, visitava o túmulo da outra
para pedir-lhe perdão do crime que cometera.
Um dia, descobriu que estava grávida de um vigarista. Não
teve saída, senão prosseguir com o casamento que sua
irmã planejava com aquele que seria seu cunhado, mesmo
após a morte tê-los separado antes.
O desafio era que ela precisava concluir o vestido que
Joana estava preparando para o dia do sim. Os pontos de
Cláudia eram bem feitos, mas ainda eram diferentes dos
da irmã. Fora numa prova de "seu" vestido que sua
mentira fora descoberta.
- Este vestido está diferente... Parece até que foi feito por
pessoas diferentes! - disse a mãe do noivo. Cláudia
desabou em prantos, mas, embora tudo parecesse
perdido, podia voltar a ser ela mesma.
Meses se passaram, e nasceram Jonas e Cristiano. Dois
meninos que enchiam de orgulho a mãe. Trabalhavam
juntos e eram os melhores jogadores de futebol do país.

Autoria: Janaina da Silva Candido
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SABIA TANTO E
NÃO SABIA NADAR
Numa tarde fria e chuvosa minha avó Emerenciana, “que
Deus a tenha”; chamou a criançada para perto do fogão de
lenha e. enquanto comíamos pinhão assado, rolava uma
conversa muito animada e ao mesmo tempo educativa.
Como sempre, vovó tinha domínio de tudo que falava,
afinal era a nossa matriarca...
Naquela tarde resolveu falar sobre humildade, respeito e
educação.
Vou contar um causo ocorrido há muitos e muitos anos, lá
na Encantada, perto de Rio das Antas.
Isso aconteceu num final de tarde como hoje: fria e
chuvosa...
Um homem de boa aparência: cabelos bem aparados,
barba feita, roupas e calçadas da melhor qualidade; se
aproximou do canoeiro e pediu que o transportasse até a
outra margem do rio.
O canoeiro com humildade, mas, muito conhecimento
sobre o assunto; tentou convencê-lo a não fazer a
travessia naquele momento porque o rio estava muito
cheio e a correnteza muito forte, a ponto de tombar a
canoa.

— Não tenho tempo a perder!
Sem mais delongas iniciaram a travessia. O canoeiro
bastante preocupado, pois sabia o perigo que estavam
correndo; mas o viajante...
Que nada!...
— Muita caça por aqui?
— Um pouco...
— Qual a sua profissão? Ou você é só canoeiro?
— Não senhor! Não tenho outra profissão. Sou canoeiro e
trabalho na terra.
— Mas você sabe ler e escrever? Não sabe?
— Não senhor! Sei não...
— Eu leio, escrevo e sou poliglota.
— O que, que o senhor é?
— Poliglota! Falo vários idiomas.
— Ah! Que maravilha!...
O canoeiro remava e cada vez estava mais nervoso, pois a
correnteza quase virava a canoa. Mas a lista de
conhecimentos se alongava, com interrogações sobre
história, geografia, matemática, viagens... E o canoeiro
muito nervoso só respondia:
— Não senhor! Não senhor!...
O viajante que sequer identificou-se falou com desprezo:
— Que triste! Viver neste mundinho!...
Foi aí que o canoeiro voltou-se para ele e perguntou:
— O senhor sabe nadar?
— Eu lá tenho tempo para perder com bobagens?!
— Que pena! A canoa vai afundar, e, com ela toda essa
bagagem de conhecimentos...
Dito isso, atirou-se na água e apesar do frio, nadou
sabiamente até a margem.

Autoria: Marlinda Veronica
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EM MEUS SONHOS
VOCÊ HABITA
Uma jovem de fios louros e tez esbranquiçada repousava sob
sua macia cama, suas pálpebras fechadas indicavam o estado de
sonolência. Suas narinas embrenhavam-se com um cheiro
amadeirado e com essência de flores, inundando todo o quarto.
O musculoso coração acelerava, ansiando por sua nova
aventura.
Em sua maçã direita, sentirá dedos acariciarem, seu olho direito
abrirá na esperança de encontra-lo; no entanto, tudo que
conseguiu analisar fora a pura escuridão. Suspirou
pesarosamente, e, seu tronco deitou-se do lado direito.
Imergiu no sono, a espera.
Em meio a sonhos tumultuosos e desconexos, sentiu-se
confortável novamente, percebendo que sua palma da mão
delicada estava em cima de uma mão masculina; num instante,
soube que era ele.
Suas roupas eram datadas, especificamente da época vitoriana,
se contentava. As orbes fitavam para baixo, vendo que sua veste
também era de época, um grandioso e detalhado vestido.
Semelhante a uma princesa. Acordou de seu devaneio quando
viu que estava andando, acompanhando-o, analisava cada
canto; do imenso salão, com pinturas barrocas preenchendo o
teto e as paredes. Os instrumentistas estavam tocando, pessoas
dançavam; todas trajadas de tal época. Fora introduzida no
salão, nervosa, não sabia dançar aquela valsa; muito menos
andar no salto. Porém, a voz calma e rouca do rapaz a sua frente
a acalentava, tomando coragem; copiando os passos das
mulheres ao redor. Desengonçada.
Uma risada escapou dentre seus lábios, entretida, até que
cometerá um terrível erro; olhar a face dele.
Seu tronco fora chacoalhado, delicadamente, e enfim via-se
acordada; com um pijama rosado com detalhes de sapinhos.
Sua mãe havia lhe acordado.
Entristecida, pegará o aparelho eletrônico; olhando o horário, O
dia monótono novamente repetia-se e a ansiedade de encontralo aumentava gradativamente; inúmeras tentativas de
adormecer a tarde aconteciam, mas sem sucesso dela.
Guardava seus mistérios e saudades para si. Também, tinha
acontecido tentativas de ver se sua mãe ou parente entrava no
quarto; mas isso provou-se o contrário, nunca ninguém entrava
ou saía além de si mesma. A estranheza dos fatos é que
acordava revigorada, parecia que acordava com uma pilha; quer
dizer, muito disposta e alegre mais seu coração entristecia com
o fato de nunca conseguir ver sua face.
Por isso era difícil adormecer a tarde.
A noite novamente caía, o frio invadia, e a cama lhe chamava.
Tentadora. Adormecida, um rosto estava próximo ao seu,
sentindo o baforar de seu nariz; e novamente, sentiu-se segura.
Sabendo quem era. Desta vez encontrava-se em um outro local,
outro salão, mais esbelto, adornado com estatuetas e brilhos
dourados reluziam. Fascinada.

Sua veste estava de acordo com sua época, especificamente
século vinte e enquanto o indivíduo ao seu lado continuava
com vestes de época. Sentaram-se a uma mesa redonda, com
um pano branco a cobrindo, e talheres e copos refinados
decoravam-na; além de um candelabro ao meio, acesso. Os
músicos tocavam noite a dentro, principalmente o violinista;
seu instrumento favorito.
As pessoas somente estavam sentadas, degustando das
comidas e melodias apresentadas. Seus ouvidos captavam as
vozes das pessoas comentando que seria a última celebração,
não entendia, porém dava de ombros não importando. Um
erro. Aproveitou a noite espetacular com um estonteante
sorriso no rosto, até que o homem que estava a
acompanhando
e
conversando
consigo
olhou-na.
Mencionando ser a última celebração.
E então, acordará novamente com uma sensação estranha na
garganta. Como se palavras estivessem presas.
Dias, semanas, meses passaram-se. Sem jamais ter sonhado ou
sentido o cheiro, seu coração parecia estar despedaçado;
sentindo a falta dos bailes e da voz dele. Pegava-se
conversando no quarto a noite, no intuito, de quaisquer que
fosse a criatura ou espírito que pudesse passar uma última
noite; mas nunca fora atendida. Aos rapazes que se
interessavam na moça, eram excluídos, pois a jovem de íris
azuladas procurava-o; nem que fosse por seu amadeirado
perfume. Anos na insistência, desistiu.
Seguindo com sua vida, porém, em seus pensamentos aquelas
aventuras nunca sairiam de si; sempre retornando com as
memórias. Havia rascunhado diversas teorias, procurando
respostas.
Até que em um momento de fúria, excluiu seus rascunhos,
tentando apagar tais sentimentos.
Anos passaram-se sem pensar nas sonhadas aventuras,
inexistentes, já relacionando-se com um rapaz que não havia
sequer indícios do que outrora procurava. E, novamente
sentirá seu coração em pedaços, terminando com o indivíduo
que a havia quebrado; naquele momento, todas as boas
lembranças que outrora estavam trancafiadas em sua mente
invadiam-na. As noites uma chama de esperança fagulhava em
si, mas falhamente, até que despediu-se por completo;
conversando com o escuro do quarto. O cheiro amadeirado
imergia vagarosamente, acalentando-a. Seu coração sabia, que
era ele.
Na sua última despedida, as respostas que procurava surgiam;
pouco a pouco. Aquele sentimento de paixão a extasiava, mas
teria de conviver que sua suposta alma gêmea nunca seria sua.
Que talvez se encontrariam na morte, aproveitariam e
relembrariam seus gloriosos dias.
O misterioso rapaz nunca a pertenceu, mas seus sentimentos
eram tão verdadeiros quanto aos
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CAUSOS DO VÔ
JOSÉ
José era uma criança alegre que adorava cavalos e levava
uma vida leve na fazenda onde morava. O menino vivia
com os pés descalços correndo pra lá e pra cá nos pastos
verdejantes em que seu pai criava algumas cabeças de
gado.
Todos os dias, José acordava bem cedinho quando o galo
cantava, era ele quem tirava o leite da vaca Estrela, que
mais tarde seria vendido na bodega do seu Joaquim.
Depois de tomar o café com mistura que dona Alice
preparava, o menino ia para a escola com seu material
escolar dentro de um saco de arroz que usava como
mochila. No caminho, José encontrava seus colegas que
iriam lhe fazer companhia pela trilha na floresta até
chegarem a escola. Aliás, a melhor parte da escola era o
caminho, pois os meninos iam brincando ou brigando sem
os olhares repreensivos de nenhum adulto.
Como era simples viver no campo, José adorava. Um dia,
eis que seu pai resolveu se mudar, queria dar uma vida
melhor a sua família e decidiu tentar a sorte na cidade
grande. Venderam então tudo que tinham e compraram
uma casinha em uma cidade bem longe dali. A adaptação
foi bem fácil, José fez novos amigos, adorou a escola nova,
criou raízes na nova cidade e ali viveu por muito tempo.
Mudou-se para uma cidade ainda maior, cresceu, se
apaixonou, casou, teve um filho e dois netos: José Pedro e
Maria Alice. JP, como carinhosamente era chamado o neto
mais velho de José, era uma criança solitária, adorava
smartphone e jogos online. Andava sempre bem vestido e
com tênis de marca. Todos os dias, JP acordava bem
cedinho quando o alarme disparava, era ele que preparava
o café já que sua mãe estava no trabalho. Depois pegava
sua mochila e ia esperar o ônibus para o colégio.
José Pedro tinha poucos amigos, odiava ir para a escola e
quase nunca via seus pais. Passava a maior parte do seu
tempo dentro do seu quarto nos jogos de computador. Sua
irmãzinha Maria Alice, passava o dia na escolinha e chegava
a noite muito cansada para brincar com o irmão. JP não
gostava de barulho, da falta de tempo dos pais e nem de ter
que viver preso dentro de um apartamento. Isso tudo o
sufocava. Mas o menino tinha um plano, e sonhava com ele
desde muito pequeno. Então João Pedro cresceu, se
apaixonou, casou-se, mudou para uma cidade bem
pequena, seus filhos vivem descalço pelos pastos
verdejantes onde ele cria algumas cabeças de gado. Todos
os dias eles acordam bem cedinho com o galo cantando e
juntos tomam café preparado por ele e pela esposa com o
leite da vaquinha que se chama Mimosa.
JP dedica muito do seu tempo para a família, vivendo uma
vida simples e feliz, ele quer que seus filhos tenham as
mesmas experiências dos causos que ele sempre ouvia seu
vô José contar na varanda nos fins de tarde.
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ESSA SOU EU

Minha colonização iniciou-se em 1859 com a vinda dos
primeiros imigrantes alemães. A partir daí começava o
meu progresso.
A terra começou a ser cultivada, obras se iniciavam,
ferrovias e pontes estavam sendo construídas. A
prosperidade de minha terra era um convite que atraia
mais e mais imigrantes. Fui a primeira cidade do Brasil a
ter uma ponte de concreto; nela passava o trem e todas as
riquezas do nosso estado. Atualmente, tenho muitos
habitantes, parques, pontes, indústrias, um museu, vários
pontos turísticos, e continuo a acolher muitos imigrantes
de diversos estados e países. Tenho um calor único,
muitas terras, árvores, palmeiras e rios. Prazer, sou Indaial.
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