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É com muita alegria que registramos esta segunda edi-
ção da Revista Literária da APA. 

A Revista LAVRA é uma edição especial da nossa área 
de Comunicação Social, cuja primeira edição ocorreu 
em 2017 e contou com a colaboração muito qualifi -
cada de diversos associados, articulistas, que concre-
tizaram as suas veias artísticas, através de trabalhos 
literários (artigos, ensaios, contos, poemas e prosas) 
demonstrando o grande capital intelectual que a nossa 
comunidade “benedense” possui. 

A Revista Literária tem a pretensão de ser editada se-
mestralmente, contudo, nesse primeiro momento de 
ajustes operacionais, estará sendo “rodada” anualmen-
te, mas continuaremos construindo alicerces para que 
possamos ter duas edições por ano, a partir de 2020.

Este espaço é muito mais para dar as boas vindas aos 
autores e registrar a  minha satisfação, como Presiden-
te da APA, porque, afi nal, os artistas são os autores 
presentes nessa edição.

Tenho absoluta certeza de que os leitores se deliciarão 
com o seu conteúdo, logo, tenham um bom proveito.

Antonio Miguel Fernandes
Presidente da APA
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Haroldo Cella

Quando adolescentes, eu e meu irmão mais velho, acom-
panhados de um amigo, disputamos um festival de mú-
sica juvenil, cantando e tocando no violão uma música 

no estilo “hard rock”, próprio dos anos setenta, cuja letra, de 
autoria desse nosso amigo, pretendia denunciar a tendência que 
já despontava naquela época, das pessoas substituírem relaciona-
mentos humanos por pretensos “relacionamentos” com coisas 
que o dinheiro pudesse comprar. O título da música era “Você” 
e ela já começava dizendo ao que veio. “Você que é rico demais, 
quanto mais tem muito mais quer; ama dinheiro mais que gente 
e carro, e carro mais que mulher...” e por aí seguia... Bem, o fato 
é que fi camos em segundo lugar, atrás de uma música de melodia 
rica e realmente inigualável, muito mais agradável de ouvir do 
que o nosso rock “pauleira”. A música vencedora, denominada 
“Cabo Frio”, tinha uma “letra” curta, que repetia, em diferentes 
melodias e harmonias, algo como: “Eu vou pra Cabo Frio, vou 
me ausentar do Rio, eu vou por via mar...” O fato é que os jura-
dos não se preocuparam tanto com a “mensagem” da letra, mas 
sim com a “novidade” melódica que tinham diante de si. Enfi m, 
não ganhamos o festival mas fi cou a lição de que o “novo” tem 
o poder de mover estruturas, muito mais do que o conhecido.

Mas a mensagem transmitida pela letra do meu amigo nun-
ca mais me saiu da cabeça até que, um dia, lendo uma espécie 
de mensagem profética atribuída a uma aparição de Maria, mãe 
de Jesus (que os católicos chamamos de Nossa Senhora), em 
Anguera-BA, me vi traçando mentalmente um paralelo entre as 
duas mensagens. Enquanto a mensagem contida na letra do meu 
amigo pretendia denunciar a atitude avarenta e egocêntrica de 
alguns “playbóis” brasileiros, que enriqueceram na onda do cha-
mado “milagre econômico”, a mensagem profética, em trechos 
como “Os homens serão cada vez mais escravos da tecnologia” 
e “Acolhendo falsas ideologias, os homens irão direcionar seus 
sentimentos às máquinas”, alertava para o risco que muitos de 
nós corremos, atualmente, de nos apegarmos cada vez mais às 
novidades tecnológicas e a elas dirigirmos nossos sentimentos, 
dedicando mais tempo e atenção aos novos prazeres oferecidos 
pela tecnologia, do que às pessoas com “virtuais”, por meio de 
redes sociais”, tudo acessível prontamente, seja via computador 
ou, mais recentemente, através dos chamados “smartphones”.

Em famílias de classe média a cena já é comum: os pais e 
os fi lhos reunidos, mas cada um “zapeando”, “postando” ou 
simplesmente “curtindo” o conteúdo de seu próprio celular. A 
semente do individualismo, plantada e regada pelo capitalismo 
tecnológico, já começa a crescer e dar frutos.

Se, na década de setenta, alguns homens já nutriam mais sen-
timentos por seus “carrões” do que pelas pessoas que colocavam 

dentro deles, agora, com tantas opções tecnologicamente mais 
avançadas, em forma não só de automóveis, mas, principalmente, 
de “gadgets”, que incluem toda uma gama de aparelhos, disposi-
tivos e aplicativos que prometem lazer, entretenimento e prazer 
imediato “na palma da mão”, muita gente se vê atraída, quando 
não “apaixonada” por essas “maravilhas” tecnológicas, que vão 
se tornando cada vez mais um misto de ferramentas “indispensá-
veis” e objetos de adoração das classes mais favorecidas, ao mes-
mo tempo em que se tornam o sonho de consumo das classes 
emergentes e mais pobres.

Se a modernidade chegou com a promessa de fazer o ser 
humano mais feliz ao buscar satisfazer em grande escala suas 
necessidades físicas e psicológicas mais imediatas, a pós-mo-
dernidade vem com a “garantia” de felicidade imediata, com-
pleta e duradoura, ainda que só “virtualmente”, coisa que, até 
algumas décadas atrás, só as religiões se atreviam a oferecer. 
Só que nós, seres humanos, seremos sempre uns eternos insa-
tisfeitos no que diz respeito à satisfação dos sentidos físicos e 
das necessidades psicossociais, pois somos seres que, com o 
tempo, enjoamos do que vemos e ouvimos, ainda que, inicial-
mente, nos fi zesse sentir prazer. Somos seres que aspiramos 
ao infi nito, ao transcendente, à eterna novidade que, defi niti-
vamente, só a religião consegue prometer, porque o eterna-
mente “novo” só Deus pode prover.

Q
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Como acontecia muitas vezes, mi-
nha mãe sentou-se ao piano – ela 
e a tarde, melancólicas.

Correndo os dedos sobre o teclado, 
um acorde aqui outro mais à frente, ini-
ciou a busca de sons que interpretassem 
sua tristeza. Eu estava na mesma sala e fi -
quei à janela, observando a tarde fria do 
bairro. Roçava o ombro nas venezianas, 
apoiava os braços no úmido e gasto pei-
toril de madeira.

Enquanto o piano tentava encontrar a 
voz que melhor registrasse aquele instan-
te eu observava nosso jardim – com suas 
samambaias quase agressivas em contraste 
com a leveza dos jasmins – e através das 
grades que defi niam seu limite, a rua, o 
passeio de tratamento indeciso, entre ve-
lhas lajes e o cimentado dos novos tem-
pos. Bem em frente, lado oposto, o grande 
poste imóvel como se aguardasse o solene 
momento de abrir-se em luz o bojo do 
lampião de vidro. Tudo me diz que era um 
entardecer de inverno. Revejo as pessoas 
que passavam, de volta do trabalho ou tra-

Helio Brasil

C

         
Assim, a única saída para a tecnologia 

continuar “garantindo” felicidade plena 
e instantânea, de forma pretensamente 
perene, é ela “renovar-se” continuamen-
te. Como pude atestar, em toda minha 
vida, desde aquela minha experiência 
adolescente com a música “Cabo Frio”, 
a “novidade” (ou pelo menos a aparên-
cia dela) é sempre a melhor armadilha 
para “capturar” e “pender” a atenção do 
ser humano. Não à toa a inovação é hoje 
peça-chave para o crescimento de qual-
quer negócio. Nada contra a inovação 
benéfi ca, que visa melhorias nos proces-
sos, com o objetivo de obter ganhos de 
efi ciência e produtividade, inclusive no 
aproveitamento dos recursos, em busca 
de formas mais viáveis e sustentáveis de 
produção e consumo. O BNDES, por 
exemplo, fi nancia e incentiva esse tipo 
benéfi co de inovação. O problema surge 
quando a inovação é utilizada ou para 
fazer com que os produtos já sejam fa-
bricados e vendidos com obsolescência 
tecnológica e mercadológica programa-
da, ou para compelir as pessoas a se des-
fazerem do que está funcionando bem, 
apenas movidos pelo desejo de “novida-
de”, seja um novo “design”, uma nova 
funcionalidade (que provavelmente não 
será usada), a promessa de um maior 
grau de satisfação imediata etc.

E assim, vamos caminhando... com 
o risco cada vez maior e mais presente, 
de nos tornarmos realmente escravos da 
tecnologia e amantes de máquinas... que o 
individualismo e o imediatismo são meios 
necessários para se atingir o fi m que é a 
eterna felicidade almejada por todos... 
Caminhando... Imersos numa cultura 
consumista que torna tudo, coisa e gen-
te, descartável... Caminhando... Marcados 
pela “necessidade” do uso diário e perma-
nente de “smartphones” e “Smart-trecos” 
de toda ordem... Caminhando... Fazendo 
“parte dessa massa”, hipnotizada pela fe-
licidade momentânea proporcionada pelas 
novidades que parecem vir diretamente 
do futuro... Caminhando... Carregando 
sempre conosco nosso admirável “gad-
get” novo... Assim, mais ou menos como 
na música de Zé Ramalho: “ê, ôo, vida de 
gado, povo marcado, ê, povo feliz...”

zendo o pão quentinho para o jantar, ca-
minhando apressadas, braços envolvendo 
os próprios troncos.

       
Mesmo assim, um e outro, mais um 

aqui outro chegando, ouvindo os primei-
ros sons do piano, reduzia a marcha e lan-
çavam um olhar para nossa casa, a maio-
ria sabendo que a executante era aquela 
mulher miúda, de sorriso permanente em 
contraste com os olhos tristonhos.

       
E a música foi avançando no en-

tardecer.
      
 Sem causa a clarear a mente, por 

um instante pensei se o quadro diante 
dos meus olhos e os sons do piano me 
invadindo, por magia se imobilizassem 
para que – feitos relíquias, ganhando 
a sutil moldura dos espectros – cores, 
acordes e cenário fossem para sempre 
guardados em local menos atribulado 
do que minha alma.

       
Por ser eterno, seria o Estudo número 

3, de Chopin.
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Mário César Lemos Chaves

A minha mão come a comida
Servida pela minha boca afl ita
A minha língua anda

A minha perna grita
E deitado no prato o retrato
Ressuscita o passado perdido.

Pensa nesse momento por mim meu pensamento
Do bem e do mal esquecido
Sendo o que sempre fui
Sem nunca jamais ter sido.

Minha sombra não me obedece
E quando aparece esquece o meu corpo todo
Abandonado e frio.

Meus braços doem
São as cáries dos meus braços que doem
Mas abraços dos meus dentes são quentes 
São lentes ardentes sob os raios da lua.

A minha prisão é a rua
Quotidianamente nua de gente

Pingente de tudo ando a pé
Com fé nas pedras
Exclusivamente

Uma fl or está ancorada no porto
O espinho é a âncora da fl or
No porto morto a vida morta
Ressuscita morta.

Sinto o tempo
E o espaço passa
E o esquife marca as horas
Do espaço que passa.

Lá fora o frio arde
O calor congela a tarde
E a Noite acende o cigarro
Na pedra gelada do dia
A fumaça escrevendo versos

A Lembrando a ave-maria.
E os lábios mais sábios 
Que ponho nos olhos
Para ver tudo
São surdos.

Dormente nos trilhos da estrada do barco
É parco o porco

Para matar a fome 
E tenho fome e quero comer tudo
Para matar a sede.

Sinto saudade do presente
 E volúpia do passado
Quero o esquecimento do futuro 
E faço um muro de cinzas sólido
No tórrido ártico antártico.

Navio dilacerado ao sabor dos ventos todos
Com um lenço como vela
Cavaleiro sem sela
Começo e fi m
E mim.

Depois 
Vindo da alma do mundo
E sabendo tudo 
Um salmo chove
Nas águas do mar ilhado
Sublime e lúcido
Qual 
Música plácida
Manjar delicado
Sono profundo
Alvo e brando

Cristal
Que acalma o meu coração
Carne rasgada
Ressurreição
Alucinada sina
Alucinação
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Milton Galvão

Quando da nossa aposentadoria 
fi camos um tanto quanto inse-
guros, pois, vindo de um período 

de trabalho superior aos trinta anos exigi-
dos, não nos comprazia, de forma alguma, 
admitir uma total inatividade. É certo que 
procuramos, da melhor forma possível, 
desenvolver algumas atividades. Contudo, 
esbarramos nos limites normais das tare-
fas pertinentes à família e ao lar.

Temos feitos várias incursões nos mis-
teriosos caminhos percorridos por alguns 
profi ssionais ou curiosos, aliás, mais curio-
sos do que profi ssionais, com resultados 
até que satisfatórios. Por diversas vezes, 
assumimos o papel de pedreiro, de carpin-
teiro, de pintor, de eletricista, de jardinei-
ro, de faxineiro, de bombeiro hidráulico, 
de copeiro, de garçom e até de cozinheiro. 

Evidentemente, com um precário nível 
de sucesso em algumas atuações. Além 
de termos sido benefi ciados por Deus ao 
participarmos do casamento dos quatro 
fi lhos, ainda nos foi delegada a incumbên-
cia de “receber e ajudar a criar os nove 
netos”, com todas as implicações normais 
de trocar fraldas, dar mamadeiras, levar ao 
médico (como rotina ou no sufoco), levar 
para a escola, brincar com eles, passear, 
viajar, repreendê-los, etc.  

Assim sendo, chegamos à conclusão 
que já nos consideramos perfeitamente 
realizados, também, nos mistérios de or-
dem familiar.  Asseguramos que todo o 
enlevo que nos vimos envolvidos e nos 
sentimos deliciosamente presos, até ago-
ra, é fruto exclusivo dos estreitos laços de 
amizade que conseguimos manter até hoje 

e, o mais importante, tem contado, deci-
didamente, com a assistência e vigilância 
permanentes do nosso amado Jesus.  

Todavia, o que gostaríamos de desta-
car é que ao longo de todo esse período 
de “inatividade”, temos amadurecido mui-
to relativamente à forma de contemplação 
da Natureza. É claro que brota dentro de 
nós, sem se identifi car claramente qual-
quer fundamento lógico, um sentimento 
muito especial sobre tudo aquilo que diz 
respeito à Mãe-Natureza. Temos algumas 
ideias muito pessoais, sobre tudo isso que 
está disponibilizado para toda a humani-
dade. Ao longo do referido período não 
temos nos cansado de exercer a deliciosa 
função de “Fiscal da Natureza”. Aliás, es-
tamos preparando um requerimento para 
ser encaminhado à ”Comissão de Promo-

Q
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ções da Natureza” pleiteando a inclusão 
do nosso nome no rol dos candidatos à 
promoção ao cargo de “Inspetor da Na-
tureza, Nível 1”. Acreditamos, piamente, 
que por antiguidade temos alguma chance. 
Por merecimento, quem sabe, contando 
com um bom padrinho, como costumei-
ramente acontece, talvez consigamos al-
cançar nosso objetivo.

 
Bem, encerradas as divagações iniciais, 

vamos ao que nos propusemos transmi-
tir aos nossos queridos amigos. Temos 
observado cuidadosamente a natureza e, 
a partir daí, temos captado algumas situ-
ações que, em certos momentos, chegam 
a nos surpreender. Notamos, claramente, 
que é evidente a interferência de “alguma 
coisa” que rege todo esse maravilhoso sis-
tema,  bastante complexo, que nos brinda 
diariamente com  espetáculos estupendos 
de variações na sua estrutura. 

Em certas ocasiões somos surpreen-
didos com as modifi cações de formas, de 
cores, de quantidade, de qualidade, etc. E, 
o que é mais interessante, é que temos ob-
servado que essa regência tem  promovido 
certo rodízio na forma de apresentação de 
alguns elementos. Neste caso, vamos nos 
restringir especifi camente à  fl ora da nos-
sa cidade, mais particularmente ainda ao 
bairro de Jacarepaguá, onde residimos. 
Parece brincadeira, mas saímos de casa to-
dos os dias no cumprimento de algumas 
missões. Normalmente percorremos qua-
se sempre as mesmas vias públicas, com 
pequenas variações, passando por logra-
douros bem próximos do nosso roteiro 
tradicional. Enquanto dirigimos, além de 
estarmos atentos ao trânsito,   volvemos 
nosso olhar ao redor e passamos a admirar 
o formidável cenário que nos é ofertado 
pela nossa querida Natureza. 

 
Olha, é qualquer coisa realmente de 

causar encantamento, mesmo para aqueles 
menos sensíveis a esse tipo de contempla-
ção. Condicionados à época, observamos 
as Quaresmeiras, as Bougainvilleas, os 
Flamboyants, as Alamandas, as Aleluias, 
as Azaleias, as Paineiras, as Espirradeiras, 
as Acácias, os Ipês, as Patas de Vaca, as 
Exórias, os Hibiscos, os  Jasmins, os Ma-
nacás, os Cambarás, as Bromélias, etc. In-

teressante, e o que mais tem chamado a 
nossa atenção, é que essas plantas nunca 
se apresentam da mesma  forma durante 
o ciclo da sua existência. O que nós que-
remos dizer  é que, não perdendo o seu 
charme, elas se modifi cam como se esti-
vessem participando, acirradamente, de 
um grande desfi le. 

Temos constatado, 
pelas evidências, que, 
decididamente, existe 

uma “Força Superior” que 
comanda e defi ne toda a 
estrutura do espetáculo. 

Ora modifi cando as formas 
de alguns vegetais, via 

de regra aumentando ou 
diminuindo o seu volume; 
ora tornando os matizes 
das cores das suas folhas 

e fl ores diferenciados, 
comparativamente com 
a exibição anterior; ora, 

reduzindo ou fortalecendo 
os aromas dos seus 

perfumes.  O cenário 
ganha em beleza, pois, a 

cada apresentação a forma 
do conjunto é alterada 
sem que muitos de nós 
cheguemos a perceber 

tais modifi cações.
 

Apenas a titulo de fi xação e clareza, 
lembramos que, nos últimos meses, fo-
mos surpreendidos com a intensidade da 
beleza de alguns desses vegetais. Meus 
queridíssimos amigos, se vocês não aten-
taram para o fato, perderam um espetácu-
lo maravilhoso, pois, a beleza que as “Pa-
tas de Vaca” apresentaram na sua fl oração, 
no ano passado, principalmente as de cor 
lilás, foi qualquer coisa de estupendo. Nós, 

sinceramente, tivemos poucas oportuni-
dades anteriores de “sentir” a magnitude 
do esplendor de sua beleza. As folhas por-
taram um verde claro brilhante; as suas 
fl ores apresentaram-se em maior número 
nas pontas dos ramos, com um tamanho 
maior e com uma cor lilás cujo matiz apre-
sentou um tom mais encorpado e brilhan-
te. Realmente, na época da sua fl oração, 
reinou na nossa passarela particular. 

No entanto, o que mais nos surpreen-
de é o que diz respeito ao aspecto de tra-
tamento para a sua manutenção. Observa-
mos que as plantas que habitam os jardins 
particulares, quase sempre recebem um 
cuidado especial com a aplicação de fer-
tilizantes, com o exercício sistemático de 
podas, ou mesmo de agrotóxicos para 
combater determinadas pragas. Por outro 
lado, os ditos vegetais nativos que habitam 
fl orestas, matas, terrenos baldios, algumas 
praças e vias públicas, são assistidos pelo 
“Jardineiro Mor”. Percebe-se, claramente, 
que “alguém” fornece, adequadamente, a 
luz do sol, a umidade das chuvas e dos se-
renos, os nutrientes que se originam dos 
animais, das aves, dos insetos, das partícu-
las suspensas no ar, do próprio vegetal que 
se autofertiliza com a utilização de partes 
do seu corpo, eis que tudo se transforma 
em húmus. Observem e procurem fi xar a 
ideia de que tudo ocorre sob a égide de 
um “Ser Maior”. 

 
Estamos desfrutando de um superaba-

fado Verão e, mais uma vez, constatamos 
a multifacetagem deste nosso amado Bra-
sil. A nossa natureza, diferente de outras 
regiões do planeta, nos brinda com um 
espetáculo maravilhoso, apesar de certas 
adversidades das condições climáticas.  É 
evidente que, por uma questão de justiça, 
não poderemos deixar de mencionar ou-
tras plantas que também se destacaram em 
outros períodos passados. De fato, além 
das Patas de Vaca, já mencionadas, as Es-
pirradeiras apresentaram uma fl oração 
fora do comum, não só pela quantidade de 
fl ores nas ramagens, como  também pelo 
tamanho e pela intensidade na sua colo-
ração. As vermelhas, as rosas e as brancas 
apresentaram-se com um garbo que não 
era visto há muito tempo. Realmente, as 
Espirradeiras merecem os nosso melhores 
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elogios pela sua apresentação tão marcan-
te . Seríamos muitíssimos injustos se não 
fi zéssemos referência, também, ao encan-
to e a suavidade das Extremosas. Assim 
como outras plantas da época, sobressa-
íram-se pela quantidade e o tamanho dos 
buquês de forma inquestionável. As cores 
lilás, rosa e branca apresentaram matizes 
especiais na sua coloração, destacando 
com primor toda a sua beleza. 

Deixamos os Flamboyants por último 
por os termos eleito, por uma questão 
meramente de gosto pessoal, como o ve-
getal desta estação.  Perdoem-nos a eufo-
ria, o êxtase, mas, meus diletos amigos, os 
Flamboyants  estão dando um verdadeiro 
show neste Verão. É a planta que mais nos 
impressionou neste mês de janeiro. Eles 
estão simplesmente   belíssimos. Afi rma-
mos, repetimos e assinamos em baixo: o 
Verão é dos Flamboyants.  

A observação mais minuciosa nos le-
vou a apurar que parece que houve certo 
acordo entre as diversas partes da planta, 
obedecendo, logicamente, a uma dinâmica 
muito própria. Vislumbramos alguns deta-
lhes importantes. Os troncos que em geral 
confi guram com os galhos umas copas 
largas e baixas apresentam-se bem roliços 
e com mais uniformidade. As folhas bi-
penadas exibem um verde com tonalidade 
bem forte e brilhante. Quando da sua in-
tensa fl oração, aliás, belíssima, como que 
cumprindo um acordo previamente esta-
belecido, as folhas, como que acanhadas, 
sucumbiram em maior número, deixando 
transparecer toda a magnitude das fl ores. 
Estas, bem distribuídas pelos ramos, for-
mam formosos buquês e lindas corbeilles, 
tal a quantidade de elementos nas suas 
extremidades. Chegamos a apurar mais de 
uma centena de fl ores em algumas galha-
das. O mais interessante, por certo, é que 
as fl ores têm uma estrutura toda especial, 
pois, as suas pétalas, em geral em número 
de cinco, saem em forma de concha par-
tindo de uma base fi na e alongam-se por 
uns cinco centímetros até formar na sua 
ponta uma espécie de espátula.  O que 
poderemos chamar de quinta pétala apre-
senta na sua estrutura uma coloração ama-
relo-ouro brilhante com pontos de pig-
mentação vermelhos e na sua extremidade 

superior, numa área de mais ou menos um 
centímetro, apresenta um matiz lilás bem 
suave. Partindo do centro da base da fl or, 
elevam-se uma dezena ou mais de estames 
de aproximadamente quatro centímetros 
de comprimento de onde brotam, nas 
suas extremidades, penugens esbranqui-
çadas. A coloração do vegetal constitui-
se em um capítulo à parte. Em geral, 
apresentam-se na cor vermelha bem in-
tensa, entretanto, mostra, também, toda 
a sua beleza com a predominância do 
amarelo-ouro. 

Diga-se de passagem, a nossa confi gu-
ração preferida. No vegetal há uma perfei-
ta conjugação dos matizes nas cores verde, 
vermelha, amarela, lilás e branca. Procu-
rem visualizar esse tipo de fl or: pétalas 
vermelhas, ou amarelas com pigmen-
tações em vermelho e matiz lilás claro; 
no centro uma penugem esbranquiçada 
como se fora um suave fl oco de algodão. 
Imaginem um conjunto com uma cente-
na dessas fl ores. É uma imagem lindís-
sima, creiam-nos. Juntamos, em anexo, 
algumas imagens que confi guram a nos-
sa ousadia em tentar descrever nuances 
do espetáculo.

  
Infelizmente, percebemos que esse 

lindo quadro, até aqui delineado, tem os 
seus dias de existência contados. Esti-
mamos em cinco anos o extermínio dos 
Flamboyants que até aqui, graças ao seu 
porte, vem resistindo, bravamente, a sa-
nha assassina dos especuladores de espa-
ços urbanos. Observamos, ao longo dos 
últimos trinta anos, que está ocorrendo 
uma terrível agressão ao meio ambiente, 
destacadamente nos últimos dez anos. É 
estarrecedor o ritmo frenético de constru-
ções, trazendo como consequência a des-
medida eliminação de milhares e milhares 
de plantas de todas as espécies. Paralela-
mente,  sucumbiram as chácaras, os sítios, 
as grandes residências familiares  com os 
seus quintais repletos  de pomares, jardins 
e hortas.  Lamentavelmente, em substitui-
ção, surgem os mastodontes de concreto 
armado, representando grandes condo-
mínios residenciais e vários shopping 
centers. Até as calçadas foram alcançadas 
pela volúpia das construções, eliminando 
vegetais que garbosamente enfeitavam o 

ambiente.  Coitadinhas das Espirradeiras, 
das Extremosas, das Alamandas, das Ale-
luias, das Azáleas, das Patas de Vaca, das 
Acácias, até as Bougainvilleas deixaram de 
adornar os belos portões das antigas resi-
dências. O cenário das estradas, das aveni-
das e ruas do bairro está totalmente modi-
fi cado, pois no espaço antes ocupado pelo 
colorido dos vegetais, vemos atualmente 
a predominância da cor cinza (meramente 
como referência, pois as cores dos prédios 
não são padronizadas, propiciando a exi-
bição de cores horrorosas nos seus diver-
sos revestimentos externos). 

Acrescentando a cor negra do asfalto 
que reveste todas as vias, deparamo-nos 
com a triste realidade do cenário que o 
progresso social nos impinge. A crimi-
nosa redução no plantel de vegetais na 
área de Jacarepaguá está afetando toda a 
estrutura do ambiente, acarretando graves 
consequências para o contingente de mo-
radores da região. O clima está totalmente 
alterado. 

Estamos experimentando, atualmen-
te, sensações térmicas superiores a 50° C.  
Era uma região conhecida pelo frescor do 
seu clima, registrando baixas temperaturas 
no inverno, assemelhadas as apuradas na 
Região Serrana do Estado. No passado, 
muitas famílias optaram por fi xar residên-
cia nesta região para desfrutar do agradá-
vel clima reinante. O verão era amenizado 
pelo frescor da brisa que tinha nos vege-
tais um parceiro fi el. Tanto na Primavera 
quanto no Outono o clima era superagra-
dável predominando, em muitos dias, uma 
sensação moderada de friagem. 

No Inverno tínhamos que nos socor-
rer com cobertores ou mantas, utilizando, 
em algumas ocasiões, até aquecedores. 
Infelizmente, somos envolvidos por um 
mau presságio, que nos remete à conclu-
são de que em breve, mantido o atual rit-
mo do nível de degradação, estaremos nos 
despedindo, aos prantos, da nossa querida 
Mãe-Natureza. 

– E nós, pobres seres humanos, como 
somos infl uenciados e como nos apresen-
tamos ao mundo sob os auspícios desse 
maravilhoso sistema?  Já pensaram nisto?
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Edna Farias

Hoje, bem-te-vi
Hoje, bem-te-vi,
Te vi.

Estavas, em minha janela,
Ao amanhecer.

Chegastes com a poesia
Da primavera, na luz do seu alvorecer,
A encantar com a magia,
Do seu trinar,
O descortinar
Do maravilhoso dia.

Também, passarinho sou
Mas, mudo estou.
Não canto para toda gente.

Hoje, bem-te-vi
E, quis imitar o teu cantar.

O sol apenas raiava
E, tu lá, estavas, bem-te-vi.

Depois assisti 
Ao teu planar,
Entrea névoa
A se desmanchar.

O singrar
Das tuas asas,
No  espaço, a marcar
Na cortina da neblina,
A poética   passagem
Da vida, em sua romagem.

Bem-te-vi,
A  deslizar,
Na brisa matutina,
A minha triste sina.

Bem-te-vi, volta e regurgita
O bálsamo sobre   minha dor,
Teu imenso amor.

Serei teu aprendiz.
Apreenderei
E, aprenderei
Como teu amor
E, me libertarei da minha dor
Como o destino sempre quis.

Serei o teu poeta
E, tu serás para sempre,
O meu eterno
Bem-te-vi.

Carlos Poeta

O outro é, tão somente, meu avesso,
Aquele lado para o qual reluto olhar.
E, como remédio amargo,
É, também, o que me vai curar.

É necessário e preciso, portanto,
Que ele seja diferente,
Mesmo que me traga pranto.

O diverso me cura de mim,
O igual ecoa meu sim.

A sensação de se estar desmanchando,
em fl uido se transformando.

A alma que do corpo sai
mergulho no espaço escuro repleto de 
paz.

Se fundindo e se soltando, 
fl utuando e subindo: queda livre para 
cima!

O corpo dormente recebe de volta a alma
que no espaço quer fi car.

Outra vez prisioneira...
lutando pra se libertar!

Angela Regina Cabral de Melo
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Gilberto G. Barbalho

A lua, o mar, as estrelas,
Coisas que falam de amor,
Para poder entendê-las

Foi que me fi z trovador.

Amor, doce lenitivo
para a dor de um coração,
quando ele é cego e explosivo
é mais que amor, é paixão.

In Memoriam

 Do livro “Ao sabor da emoção”

Amo-te tanto, querida,
meu amor é tão sincero,
que não existe medida
que meça o bem que te quero.

Andei pelo mundo afora,
Trilhei milhões de caminhos,
Volto, enfi m, cansado, agora,
Em busca dos teus carinhos.

Suely Canero

– Querida, arrumou a pasta?

– Mochila, vó.

– Leva os cadernos?

– Não, vó, levo o tablet

– E o passe do ônibus, está levando?

– Bilhete, vó. Tô levando.

– Por que você não está de uniforme?

– Não precisa, vó.

–Mas esse short está curto.

– É assim que se usa, vó.

– Ah, e a merenda?

– Lanche, vó. Compro lá.

– ‘tá bom, precisa de dinheiro?

– Não, vó, tenho cartão do banco.

– Tchau vó. Da escola vou pro shopping 
com minhas amigas, tá?

– Avisou à sua mãe?

– Não, vó. Avisa pra ela?

– Tá, querida. Lembra de ligar pra casa. 
Está levando o celular?

– Tô, vó. Te mando um whatsapp, ok?

– Ok, querida. Tchau.

Do blog 
boanoiteebonssonhos.blogstop.com 



14                    LAVRA 

Israel Blajberg

Passear pela Europa... Zé Benedino, 
agora aposentado, começa a via-
gem em Portugal. O brasileiro que 

vem à Santa Terrinha, é como se estives-
se retornando a suas raízes, revisitando o 
passado, em meio a modernidade deste 
pequeno país, terra de gigantes,  como 
foram Camões, Fernando Pessoa, Cabral, 
Vasco da Gama e tantos outros, 

Nosso voo da TAP já iniciava a desci-
da para aterrissagem, na aproximação para 
Portela de Sacavém. Quase todos  a bordo 
ainda dormiam, o manto da noite come-
çando a se recolher, sob os primeiros raios 
de luz do alvorecer.

Mas eu tinha que estar acordado, pois 
era como um sonho, o reencontro com 
o passado. Nos poucos segundos que a 
aeronave levou para atravessar o estuário 
do Tejo, lá embaixo, me veio a lembrança 
que há 5 séculos, daquelas mesmas águas, 
levantaram ferros as caravelas de Cabral, 
que iriam colocar o Brasil no mapa, aden-
trando o mar desconhecido com a Cruz 
de Cristo em suas velas, enfunadas ao 
vento, após terem seus bravos marinhei-
ros implorado a proteção divina, na Tor-
re de Belém. 

Mas certamente nem todos fi zeram 
as mesmas preces... pois muitos eram 
cristãos-novos, a começar pelo interprete 
Gaspar da Gama, comandante da nau de 
mantimentos, e o Mestre João de Faras, 
astrônomo da frota, que logo após o de-
sembarque na Terra de Vera Cruz, iria se 
tornar o primeiro a observar uma conste-
lação em forma de cruz, a que deu o nome 
de ....  Cruzeiro do Sul ... era o astrônomo 
da frota, e logo pressentiu a importância 
daquelas estrelas para a navegação. 

O que não sabia, é que a sua desco-

berta iria atravessar os séculos, e um dia 
estaria a fi gurar no nosso belo Hino Na-
cional, na nossa Bandeira, no Selo Nacio-
nal, nas Armas da República, no símbolo 
do Exército Brasileiro, e na nossa mais 
importante condecoração, a Ordem do 
Cruzeiro do Sul.

E foi com muita emoção, que recor-
dei naquele momento os versos imor-
tais de outro cristão-novo, o grande 
Fernando Pessoa:

“Ó mar salgado, 
quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, 

quantas mães choraram, 
Quem quer passar 
além do Bojador 

Tem que passar além da dor”

Mestre João e Fernando Pessoa nunca 
imaginaram, mas um dia não seria mais 
obrigatório seguir a religião do Rei em 
Portugal. Não mais seria pecado, e quem 
quisesse poderia comer carne na Sema-
na Santa, ou frequentar a sinagoga, sem 
medo da “Sancta” Inquisição, que de san-
ta não tinha nada ... mas sim diabólicas 
fogueiras.

Muito menos imaginariam que se pas-
sariam cinco séculos, até que Portugal se 
arrependesse, e resolvesse conceder a ci-
dadania portuguesa aos descendentes da-
queles que foram expulsos em 1496, ou 
que permaneceram, mas obrigados a se-
guir à força uma outra religião.

Se hoje falamos português e vivemos 
em um imenso e rico país, muito deve-
mos aos judeus, mouros e cristãos novos, 
que foram o esteio da Era dos Descobri-
mentos, pois dominavam o software (ma-
pas e tábuas astronômicas) e o hardware 

P
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(bússolas, astrolábio de metal), que pos-
sibilitaram às Grandes Navegações, como 
bem nos ensinaram os eminentes e saudo-
sos historiadores Alte. Max Justo Guedes 
e Coronel Macedo de Carvalho.

Ao visitar a Lisboa antiga, ainda que 
pouco tenha restado das ruínas do grande 
terremoto de Lisboa, ao passar pela Mou-
raria e pelas proximidades dos Armazéns 
do Chiado, onde um dia efervesceu a Ju-
diaria, não pudemos deixar de nos emo-
cionar com o signifi cado de estar ali, onde 
pode-se dizer, o Brasil começou.

Ficamos pouco mais de uma sema-
na, o tempo passou mais depressa do 
que gostaríamos, mas levamos muitas 
recordações, entre elas da fantástica 
Castelo de Vide, terra do grande mé-
dico Garcia de Orta, quando se com-
pletam 450 anos do seu falecimento, 
guiados pelo caro amigo Carolino Ta-
padejo, ex-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Castelo de Vide, ou seja, o 
Prefeito, ele mesmo outro cristão-no-
vo, como Garcia de Orta, cujos ossos 
foram desenterrados e queimados na 
fogueira pela Inquisição, pelo pretenso 
“crime” de judaísmo. Castelo de Vide é 
também a terra do expoente da Revolu-
ção dos Cravos, o cristão-novo Capitão 
Salgueiro Maia, que prendeu e escoltou 
Marcelo Caetano para o avião da Varig 
que o levaria ao exílio no Brasil, onde 
iria falecer tempos depois. Salgueiro, 
assim como Linhares e Silveira, tem to-
das as letras da palavra ISRAEL...

Castelo de Vide fica relativamente 
perto da cidade histórica de Évora, e 
de Marvão, um dos pontos por onde 
em 1492 entraram os judeus expulsos 
de Espanha, cruzando a ponte de pedra 
que existe até hoje.

Outra experiência marcante foi de 
ter adentrado o solo sagrado da pri-
meira casa de oração judaica aberta em 
Portugal desde a Inquisição. Com mais 
de 1 século, precisou ser construída por 
trás de um outro prédio, pois assim era 
a legislação da época. Apenas igrejas 
podiam ter frente para a rua. E assim 
está até hoje a sinagoga... oculta! Mas 

foi visitada por todos os presidentes 
após Salazar (por razões óbvias).

Não poderia deixar de lembrar os no-
mes de dois grandes patriotas portugue-
ses, Capitão Barro Basto, que em 1910 
hasteou a bandeira da república no Porto, 
comandou um batalhão do Corpo Expe-
dicionário Português na frente da Flan-
dres. Ofi cial das ordens militares de cristo 
e de aviz.

E o cônsul Aristides de Souza Men-
des, um herói do nosso tempo. Cônsul 
em bordeaux durante a segunda guerra 
mundial, organizou a maior operação hu-
manitária da segunda guerra mundial. Por 
isso foi perseguido, mas a justiça foi feita, 
e hoje uma árvore no bosque dos justos 
entre as nações, em Jerusalém, leva seu 
nome honrado.

Dois bravos patriotas portugueses, afi -
nal venceram e suas almas se incorpora-
ram à corrente da vida eterna.

Foram dias intensos. Ao decolar de 
volta uma silhueta familiar ao longe, esbel-
ta e elegante aeronave se destaca entre gi-
gantescos Boeings e Airbus. Sim, é o pás-
saro brasileiro, o nosso EMBRAER-195, 
bi-jato para 116 passageiros ostentando 
as cores da TAP, e uma pequena bandeira 
verde-e-amarela na fuselagem. 

Sob as bênçãos de Albertus Magnus, Zé 
Benedino dá adeus a Portugal, mentalmen-
te recordando saudoso o familiar monólito 
negro da Av Chile, onde a engenharia fi -
nanceira benedense tanto ajudou para fazer 
presente nos aeroportos do mundo inteiro 
aquelas magnífi cas aeronaves fabricadas 
pela EMBRAER em São Jose dos Campos. 
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Suely Canero

Arlinda era uma negra forte. Mo-
rava na favela e era empregada 
doméstica.

Excelente cozinheira e ótima no trato 
com as crianças.

Ganhava pouco e seu lar, podia-se 
dizer, era o emprego, pois as folgas eram 
quinzenais.

Quando, sem estar casada, empre-
nhou, contou à patroa. Não sabia se seria 
aceita com uma criança. Mas foi.

Empregada e patroa eram jovens. O fi -
lho de Arlinda, o quarto menino a chegar 
a casa, foi bem recebido.

A vida seguia. Arlinda tomou amor 
pelas crianças. O fi lho, tratado igual aos 
dos patrões.

O tempo passava. Arlinda amava 
aquela família. Incansável, servia sozinha 
grandes jantares nos dias comemorativos. 
Tinha ciúme de sua cozinha. Era a rai-
nha da casa, depois da patroa. As outras 
empregadas que se comportassem, senão 
lhes aplicava descomposturas.

As crianças passaram pela adolescên-
cia e fi caram adultas. Cresceram amando 
Arlinda e recebendo seu afeto. Vieram os 
netos. O tempo passando e ela ali perma-
necendo. A patroa perde um fi lho em aci-
dente e Arlinda perde o seu para doença.

O chefe da família faleceu e os dois 
meninos da patroa casaram-se e saíram de 
casa.

Ficam as duas sozinhas no casarão, 
passados 50 anos. Dormem no mesmo 
quarto para se ajudarem.

Duas velhas rabugentas que brigam. A 
patroa é braba, mas Arlinda a ama. Irmãs! 
Almas gêmeas!

Mais uma briga... A negra sai da sala e 
vai para seu quarto cantar. E se deixa fi car 
um bom tempo, de pé, apoiada na cômoda.

O criado vem chamá-la para o almoço. 
Uma lágrima rola em sua face, mas abre 
um sorriso.

Com difi culdade, as duas, patroa e a 
agora amiga, apoiadas nas bengalas, sen-
tam-se à mesa.

A patroa percebe o olhar amoroso de 
Arlinda e lhe sorri.

E tudo fi ca igual porque o amor, de 
cinquenta anos, mostra-se mais forte.

E amanhã... Amanhã será só mais 
um dia.

Do blog 
boanoiteebonssonhos.blogspot.com

APergunto-me, às vezes, o que seria 
amar sem esperar? Qual a possibi-
lidade desse amor? O amor incon-

dicional é sempre um tema abordado em 
religiões, independente de suas crenças.

 Mas como amar incondicionalmente 
com nossas imperfeições humanas? 

Admiro a essência e sabedoria de 
quem ama por doação completa sem es-
perar do outro, sem desejar o retorno, sem 
a tamanha ansiedade do amanhã. Nos ca-
pacitamos e educamos nossos fi lhos por 
uma vida inteira. 

Mas não aprendemos, nem muito me-
nos ensinamos esse amor. Hoje escuta-se 
muito a expressão “SOMOS TODOS 
UM” . E percorrendo essa simplória cami-
nhada da vida, ouso escrever que somos 
todos ÚNICOS, ESPECIAIS e que esta-
mos todos em busca de um SÓ objetivo..
SERMOS  AMADOS!

Temos a intensa necessidade de ser-
mos amados sem limites e cobranças, 
afinal somos seres livres, e mesmo que 
o desassossego invada nossos corações 
e nos leve a dias de aflições, nosso in-
consciente acredita fielmente na espe-
rança do amor.

Na busca incessante  desse amor, 
quando se deparar com alguém que 
desperte essa tão sonhada sintonia, 
e  esse enorme contentamento dentro 
do peito, simplesmente aceite! Aceite 
tamanha consagração agradecendo a 
Deus por ter vivenciado o amor com 
toda sua infinitude.

Rosália Nóbrega
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Getúlio Avelar
In Memoriam

Eram aproximadamente 14:30 
horas de um dia muito ensolara-
do quando eu, juntamente com 

minha esposa e nossa fi lha, então com 
nove ou dez anos de idade, caminháva-
mos do Largo da Carioca para a Rua 
da Alfândega, pela então imunda Rua 
Uruguaiana, pois havíamos acabado 
de sair do prédio do BNDES, e minha 
esposa, Jane, gostava de percorrer as 
ruas do SAARA, onde sempre adquiria 
alguma coisa.

A Rua Uruguaiana, sempre com 
muitos pedestres, era também frequen-
tada além dos camelôs, por vagabundos, 
saltimbancos, pessoas, normalmente 
idosas, que entregavam pequenos papéis 
contendo anúncios de “Compro Ouro”, 
“Empréstimo sem Avalista” etc.

Eu havia recolhido das mãos de um 
idoso, um dos papeis e, não sabendo o 
que fazer com ele, sempre observado por 
minha fi lha, amassei-o até formar uma 
pequena bolinha e, fazendo um gesto de 
quem está jogando “bola de gude” atirei
-o para qualquer lugar, no chão.

Minha pequenina fi lha, ao ver o que 
eu acabara de fazer, exclamou: 

– Paaaaai! Você está sujando a rua!

Incontinente, dirigiu-se à pequena 
bolinha de papel que fora atirada por 
mim, recolheu-a e encaminhou-se para 
uma caixa coletora de lixo, que pouquís-
simas pessoas utilizavam, e lá depositou 
a bolinha de papel.

Um pouco “atordoado” pelo que 
minha fi lha fi zera, argumentei que o 
chão encontrava-se imundo, ao que a 
menina retrucou:

– Então, pai! E você está sujando 
mais ainda!

A carapuça coube direitinho em mim.

Dou minha palavra de honra que, 
daquele dia até hoje, JAMAIS joguei lixo 
nas ruas e, quando não existe nenhuma 
caixa coletora nas proximidades, guardo 
até nos meus bolsos ou na minha bolsa, 
e espero chegar a algum lugar, muitas 
vezes na minha casa, para depositá-lo 
no devido lugar.

Valeu, fi lha. Obrigado pela lição.

Do livro “Lembranças III” 

E

Na ponte da vida, iniciamos cami-
nhando confi antemente. Nessa 
primeira etapa, lá vamos nós, 

seguindo seguros sobre cobras e jacarés; 
acima do medo; desconhecendo tristeza; 
ignorando difi culdades. Somos invencí-
veis! Inocência e confi ança são escudos. 
Nada pode alterar nosso rumo, porque 
não acreditamos que isso seja possível. É 
viver e viver tão somente!

Porém, após caminharmos mais uns 
trechos da ponte, pode ser que comecemos 
a olhar para os lados; darmo-nos conta dos 
riscos que estão sob os pés e, até mesmo, 
sobre a cabeça. A partir deste momento, que 
é quando passamos a acreditar em prováveis 
empecilhos, estes ganham força – nossa for-
ça –, e o caminho já não é mais tão seguro.

Tudo passa a ser responsável por nos-
so destino, comandar os passos, interferir 
nas decisões. A ponte se torna, então, um 
lugar tão inseguro que alguns chegam até 
a cogitar pular dela, pensando: É melhor 
me entregar logo, do que atravessar toda a 
ponte transido de medo.

Quando chegamos a esse estágio, pelo 
menos, três coisas podem acontecer: agar-
ra-se ao lugar onde se está não dando mais 
um passo sequer ou pula-se da ponte ou 
retoma-se a confi ança inicial, deixando de 
criar e emprestar força a obstáculos.

Se a opção tiver sido pela primeira ou 
pela segunda, lamento dizer que a próxi-
ma ponte vai ser mais difícil, pois já se co-
meçará com medo.

Se, no entanto, a terceira tiver sido a 
escolha, se estará no caminho dos que têm 
“olhos de ver”. Vamos, pois, viver em fe-
liz entrega, aceitação, confi ança e agrade-
cimento. O Universo é perfeito, portanto, 
tudo está certo do jeito que está.

Sendo, então, a eternidade humana 
feita de pontes, chegar ao fi nal da vida de 
olhos abertos é o passaporte para “o não 
mais precisar de pontes”.

Edna Farias
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Jober Rocha

Ninguém saberia dizer como 
aquela notícia, da vinda e do 
pouso de uma nave com extra-

terrestres, chegou à pequena cidade de 
São João Marcos em uma tarde ensola-
rada do mês de maio de 1935; mas, o 
fato é que ela se propagou como um ras-
tilho de pólvora, entre os seus pacatos 
moradores urbanos e a gente humilde e 
trabalhadora do campo.

A notícia surgiu, inicialmente, em 
uma conversa informal no Bar do Landi 
(imigrante de origem italiana, residente 
no local desde há muitos anos). Dali ca-
minhou para a igreja, onde, naquele exa-
to momento, se realizava uma missa pela 
alma do fazendeiro Juvêncio, falecido 
em queda do cavalo enquanto cavalga-
va bêbado, de volta para a sua fazenda. 
Da missa a notícia seguiu para o bordel 
local, conhecido como Casa da Dolores, 
onde o assunto foi motivo de especu-
lações entre os frequentadores; bem 
como, de dúvidas por parte das moças 

que ali trabalhavam. Dentre estas dúvi-
das, a primeira e principal era saber se 
os extraterrestres frequentariam ou não 
aquele local mal afamado. A segunda, 
caso a primeira se confi rmasse, era saber 
quais as suas preferências femininas. A 
terceira era imaginar em qual moeda pa-
gariam as despesas e a cotação dela com 
relação a nossa própria moeda.

Da Dolores a notícia seguiu célere para 
a Loja Maçônica da cidade, onde foi obje-
to de comentários, por parte do Mestre de 
Cerimônias, durante o Tempo de Estudos.  
Como a maioria dos homens mais infl uen-
tes da cidade fazia parte da Maçonaria, a 
notícia logo estava em todas as casas; dali 
se espalhando rapidamente para os corti-
ços e para os casebres da periferia. No dia 
seguinte apareceu uma nota no pequeno 
jornal local ‘ São João Marcos News’, que 
dizia: “Cabograma recebido dos Estados 
Unidos da América do Norte confi rmou 
a iminente descida em São João Marcos, 
de uma nave tripulada por extraterrestres, 

originária de distante constelação. Segun-
do a agência de notícias americana, os 
interesses dos alienígenas são totalmente 
pacífi cos e visam, unicamente, ao estreita-
mento dos laços de amizade com os habi-
tantes de São João Marcos, povo ordeiro e 
trabalhador, cuja fama de boa gente já ul-
trapassou o nosso Sistema Solar e atingiu 
os mais distantes rincões do Universo”.

O Conselho Municipal, imediatamen-
te, se reuniu para traçar uma estratégia de 
como fazer para recepcionar tão distintas 
personalidades, viajantes estelares cheios 
de saber, conhecimento e experiência. A 
primeira medida foi selecionar a Comissão 
de Recepção, que seria constituída pelas 
famílias do prefeito, do juiz, do promotor, 
do delegado e pelo padre da igreja matriz. 
Alguns abastados fazendeiros se oferece-
ram para adquirir, por alto valor, alguma 
vaga ou desistência de última hora.  

A segunda medida foi elaborar um 
programa de atividades e de visitas ao mu-

N
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nicípio e seus arredores. A inauguração da 
nova creche, a visita à lagoa dos jacarés e 
uma ida ao mirante, faziam parte da pro-
gramação.

A terceira foi de defi nir um local para 
o pouso e de mandar construir uma pe-
quena pista e uma sede (onde as altas 
autoridades e os viajantes pudessem se 
confraternizar, beber da aguardente local, 
trocar presentes e saborear alguns quitutes 
preparados por Dona Cotinha, baiana e 
viúva do antigo médico da cidade). Os ha-
bitantes locais, no entanto, não contavam 
com o fato de aquela nota do jornal haver 
extrapolado as fronteiras do município e 
ter atingido outras cidades vizinhas.

O prefeito já havia mandado fazer 
uma placa de bronze a ser colocada em lo-
cal de destaque, com os seguintes dizeres: 
“Os extraterrestres, em reconhecimento a 
excelente administração do prefeito Ze-
quinha na Prefeitura de São João Marcos, 
decidiram visitar o município no ano de 
1935, durante o seu mandato, para colher 
subsídios sobre como bem administrar 
uma cidade, de modo a poderem levar no-
vos conhecimentos de Administração Pú-
blica para a Galáxia e para o Sistema Solar 
de onde vieram”.

                 
O padre, baseando-se na iniciativa do 

prefeito, também havia mandado fazer 
placa para colocar nas proximidades do 
altar-mor, nos seguintes termos: “No ano 
da graça de 1935, viajantes extraterrestres 
oriundos do espaço sideral, tendo tomado 
ciência das palavras proferidas pelo padre 
Josias no púlpito da Igreja Matriz de São 
João Marcos (quando este falava sobre a 
existência de um messias, na antiga cidade 
de Jerusalém, que pregava a existência de 
um Reino dos Céus), vieram diretamente 
daquele referido Reino dos Céus para con-
fi rmar ao ilustre povo deste nosso muni-
cípio, como a mais absoluta das verdades, 
tudo aquilo que, até então, havia sido dito 
pelo venerado padre Josias”.

                 
A Associação dos Estudantes de São 

João Marcos, capitaneada por Dona Do-
rinha, diretora do grupo escolar local, 
iniciou a confecção de diversas faixas e 
cartazes de boas-vindas a tão distintos 

visitantes. As faixas, dentre outras coisas, 
diziam: Estudantes de São João Marcos 
saúdam ilustres visitantes extraterrestres 
e pedem o fi m da discriminação plane-
tária! Queremos fazer intercâmbio cul-
tural e estagiar no planeta de vocês! Pela 
gratuidade no transporte intergaláctico! 
Pelo fi m do lixo espacial!

Na Cidade do Rio de 
Janeiro, então capital 

federal, a pequena 
notícia do jornal ‘São 
João Marcos News’ 

também havia chegado, 
por intermédio de um 

assessor parlamentar que 
retornava das férias em 

casa de parentes naquele 
longínquo município. 

Logo, formou-se uma comitiva de 
deputados e senadores que, desejosos de 
comparecer ao evento, solicitaram passa-
gens e diárias para uma semana, além de 
prepararem uma ‘Moção de Boas Vindas’ 
e de concederem, a todos os extraterres-
tres, a ‘Comenda do Mérito Parlamentar 
Interestelar Brasileiro’, criada especifi ca-
mente para agraciar tão nobres visitantes. 
O Presidente da República, também aler-
tado, só não iria ao histórico acontecimen-
to em razão de compromissos internacio-
nais inadiáveis, ademais de pane no Rolls 
Royce presidencial.

 
O discurso que o prefeito faria acabou 

vazando para a imprensa e, pelo que foi 
divulgado no jornal local, começava as-
sim: “Caríssimos, idolatrados e magnâni-
mos seres de outras galáxias. Nesta ben-
fazeja ocasião em que pautado pelos mais 
nobres sentimentos de fi dalguia, de frater-
nidade, de cordialidade e de admiração me 
dirijo a vossas excelências espaciais...”

Finalmente, chegou o grande dia, pre-
visto não se sabe por quem, para a desci-
da dos alienígenas. O pouso se daria por 

volta das vinte horas, no local demarca-
do. Enorme multidão aguardava, na hora 
aprazada, a chegada da nave. As principais 
agências espaciais, do mundo inteiro, em-
bora desconfi adas de charlatanice, haviam 
enviado seus observadores e as moças da 
Casa da Dolores jamais tinham tido tantos 
clientes pagando em moedas fortes (dóla-
res, euros, rublos, ienes e yuans). Minutos 
antes das vinte horas, uma agitação per-
correu a multidão. Alguém afi rmara haver 
visto uma luz se movendo no negro céu. 
Alguns apontavam para o norte, outros 
para o sul. Fotógrafos e cinegrafi stas pre-
paravam suas câmeras e fl ashes. Infeliz-
mente, tinha sido apenas um boato falso.

  
Chegaram as vinte e uma, vinte e duas, 

vinte e três, vinte e quatro horas, e nada 
dos extraterrestres aparecerem. Começou 
a ventar e a esfriar e, por volta das duas 
da madrugada, caiu um forte aguaceiro, 
obrigando a maioria dos presentes a se 
dispersar. Muitos voltaram para suas casas 
ou para seus quartos nos hotéis. Os que 
estavam nas barracas, após consumirem 
diversas garrafas de cachaça, dormiam a 
sono solto. Alguns, mais religiosos, ajo-
elhados e molhados pela chuva, oravam, 
tremendo de frio.

Em pouco tempo, já não restava mais 
ninguém naquele local. Garrafas e latas 
vazias, sacos plásticos, jornais e revistas, 
caixotes e restos de comida atirados ao 
solo, atestavam que a raça humana ain-
da não estava preparada, culturalmente, 
para o contato com deuses oriundos do 
espaço e pertencentes a outra raça, tal-
vez milhares de anos, mais evoluída que 
a nossa. Ao longe eram ouvidas risadas 
e música sendo tocada na Casa da Do-
lores, onde as moças eram insufi cientes 
para atender a tantos clientes.

Os únicos que viram a grande nave 
iluminada, sobrevoando baixo o lugar do 
pouso, foram um cavalo que pastava e um 
gato, caminhando por sobre as telhas de 
um telhado em busca de uma gata. Tendo 
a nave, com quatro visitantes extraterres-
tres, feito duas passagens baixas, quase to-
cando o solo, e não encontrando ninguém 
no local, velozmente retornou para a imen-
sidão do espaço sideral de onde viera...
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Era manhã bem fria de junho, por 
volta de 08:00 horas. Caminhava 
pelas ruas, com as lojas comer-

ciais, preguiçosamente, abrindo suas por-
tas. Com passos lentos, no ziguezague, 
meio tonto de sono de uma noite mal 
dormida. À noite, a temperatura baixou 
meu “astral”. As minhas artrites na coluna 
deram o ar da graça e, como pano de fun-
do, aquele céu cinéreo.

Andava, maquinalmente, passeando o 
olhar pelas calçadas, observando famílias 
inteiras que dormiam debaixo de marqui-
ses entre caixotes e trapos sujos. Entre-
tanto, pensei: Por qual motivo deveriam 
acordar? Qual era a perspectiva? Ainda, 
dizem que não estamos em guerra. Deve 
ser porque a morte existencial é silenciosa.

Na caminhada, subi a passarela de 
acesso ao metrô. Cheguei à estação da Pa-
vuna. O local estava apinhado com pes-
soas agasalhadas. O vento frio soprava. A 
composição mal chegou e, imediatamente, 
a multidão ansiosa, literalmente, invade os 
vagões. Por sorte, encontrei, ainda, um lu-
gar e sentei-me Fiquei ali, com os olhos 
girando em todas as direções como peris-

cópio de um submarino, em mar revolto.
Nessas horas, me vêm questiona-

mentos. Não poderia, simplesmente, 
pegar a condução e ir para o trabalho? 
Entretanto, penso: seria apenas rotina, 
não iria satisfazer a minha alma seden-
ta de entender a vida e compreender 
o comportamento meu e das demais 
pessoas dentro da sociedade. Acho que 
mais que intrometido, tenho alguma 
centelha de fi lósofo, sociólogo e psicó-
logo (perdoem-me a falta de modéstia). 
Observava as pessoas e a mim mesmo, 
discretamente, quase não falo, sou meio 
tímido, entretanto, sou bom na observa-
ção e prolixo na escrita.

Mas, voltemos à história. Ao meu lado 
esquerdo, estava sentada uma senhora 
compenetrada em seus pensamentos, do 
lado direito, um senhor, já de idade avan-
çada, lendo a Bíblia ao lado de uma se-
nhora que lia um romance espírita, nos 
bancos em frente, duas jovens sorriden-
tes a conversar e, em pé, um jovem ne-
gro de cavanhaque e boina de “regueiro”, 
de semblante simpático. Todos, acredito, 
que de alguma forma tocando suas vidas. 
Uma vez li uma crônica em que a memória 

me falha o nome do autor, que a maior 
“gaffe” social é reunir várias pessoas de 
ideias e culturas diferentes dentro de um 
elevador. É o que acontecia, guardadas as 
devidas proporções, naquele espaço.

A composição, já em movimento, im-
primiu maior velocidade. Sentado, com o 
corpo colado ao assento, entretanto, com 
os pensamentos voando, acompanhando 
a disparada pelos trilhos.

Chegamos à próxima estação. A com-
posição abriu as portas. Entre os passagei-
ros entrantes, encontravam-se uma senho-
ra, já de idade avançada, acompanhada de 
um rapazinho alto e forte de uns, fi sica-
mente, 16 anos de idade, com uma mochi-
la gravada com desenhos infantis, presa às 
costas. Antes que eu pudesse ceder meu 
lugar, as duas jovens assim o fi zeram.

Logo que a senhora sentou-se, pegou 
algumas agulhas e um novelo de lã e fi cou 
absorta em seu trabalho. O rapazinho, por 
sua vez, parecendo ser seu neto, ao sentar-
se pegou as bolsas e pastas das meninas 
como também, dos outros passageiros ao 
redor que se encontravam de pé. Ficou 

Carlos Poeta

E
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uma montanha de volumes, em seu colo, 
até a altura de sua cabeça, que mal po-
díamos ver seus olhos amendoados. Foi 
muito engraçado, porém atraiu a simpa-
tia de todos ao seu redor. Todos, sem 
exceção, olhavam para o rapaz, amis-
tosamente, e comentavam saídos que 
estavam do longo túnel do mundo dos 
pensamentos. Enquanto  a senhora ido-
sa tricotava pensativa.

Agora, toda a atenção estava focaliza-
da naquele rapaz. E ele ri, como riria uma 
criança inocente. Piscava seus olhinhos 
amendoados para as meninas. Fazia sinal 
de tudo bem para os homens, com sua 
mãozinha pequena. Em dado momento, 
abraçou-me e deu, logo após, um forte 
aperto de mão no “regueiro”, que se des-
manchou em sorrisos e fi cou parecido 
com Bob Marley, mostrando seus alvos 
dentes. Para os que estavam mais afasta-
dos endereçava “beijinhos” e acenava com 
as mãos. Olhei para os lados, a esta altura, 
o clima estava festivo, todos riam esque-
cidos, por momento, de seus problemas. 

Todos se falavam, se confraterniza-
vam, tendo como alvo de sua atenção 
aquele rapazinho. Enquanto a idosa trico-
tava pensativa.

Pareciam todos os passageiros irmãos 
de uma enorme família. Até eu, me comu-
niquei. Exteriorizei meu mundo. Acredito 
que haja poesia em cada gesto e palavra 
quando se irradia amor. 

E, é a confraternização, este sentimen-
to que nos une que nos faz raça humana. 
A alegria no vagão era geral. 

Enquanto a idosa tricotava pensativa.

A viagem, infelizmente, chegou ao 
fi m. A idosa se levantou, segurando, for-
temente a mão da criança para que não se 
perdesse. Ele dá “adeusinhos” para nós.

É Deus novamente nos ensinando 
a viver momento de felicidade com in-
tensidade e foi através daquela criança 
com o cromossomo a mais da ternura. 
Ele foi o mestre de amor e nós, humil-
des aprendizes. 

Paulo Souza dos Santos

Abençoado o  cuidador

Não importa seja ele ou ela

Que oferece o seu amor

Aos que carregam sequelas.

Servem com dedicação 

Exemplar na acolhida

Ao que sofre a supressão

Dos encantos da sua vida.

Quer o avançado na idade

Ou o que perde a autonomia

Busca a solidariedade

De um ser que o sol irradia.

O cuidador é um bendito

Que age por ordem do céu.

Quando socorre um afl ito

Sua palavra é doce mel.

Consolador sempre terno,

Torna-se assim provedor

De humano calor nun inverno

Pra aquecer o sofredor.

Se a graduação credencia

No papel que irá viver,

Seu carinho abrevia

Corações a renascer.

As nossas Mestras queridas,

À APA-FAPES/BNDES

Nossa gratidão sentida

Por tempos que não se esquece.

O autor é irmão da associada 

Elizabeth Batista, que indicou 

a aluna Carmen Silvia dos Santos 

Pereira ao 1º Curso de Formação de 

Cuidadores de Idosos, realizado em 

2017 pela APA.
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Hugo Francisco dos Santos

Recordo, com muita alegria, como 
o Concurso do BNDE (como se 
chamava o Banco à época), no fi -

nal de 1973, modifi cou profundamente a 
minha vida. Ao longo de 1973, trabalhei 
na Secretaria de Viação e Obras Públi-
cas em Brasília, acompanhando inúmeras 
obras. E, no meio destas atividades, pude 
me preparar para o Concurso, a partir de 
setembro. 

A realização deste evento já permitiu, 
de imediato, conhecer o primeiro amigo 
no BNDES, Gustavo, com o qual pude 
dialogar na PUC, aguardando as provas. 
Juntamente com o Concurso do BNDES 
houve um Concurso da Petrobrás, mui-
to concorrido para os engenheiros e fi z 
opção pelo do Banco. Na época, inicial-
mente, seriam 20 vagas para Engenharia 
e, quando saiu o resultado, constatei que 
tinham passado 33 engenheiros e me en-
contrava na 27ª posição. Imediatamente, o 
BNDE aumentou para 25 os convocados 
e, como dois engenheiros não confi rma-
ram a chamada do Banco, fui chamado 
para iniciar em 21/01/1974 e, de imedia-
to, agradeci a São Sebastião, Padroeiro do 
Rio de Janeiro, a sua proteção, participan-
do da Procissão no dia 20/01/1974, em 
companhia de meus pais que tinham essa 
devoção pelo Santo. 

O Curso de Integração realizado nas 
Paineiras (local onde antigamente a pró-
pria Seleção Brasileira efetuou concentra-
ções) era um local que, de fato, permitia 
caminhadas, trabalhos em grupos e uma 
aproximação de pessoas. Foi um momen-
to totalmente favorável à aproximação 
com os colegas e, de conhecimento do 
Banco à época. Curti bastante esse mo-
mento de treinamento inicial. 

O início de atividades foi na Avenida 
Rio Branco 53, onde o encontro na entra-
da do prédio, à espera dos elevadores, já 

R
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era um contato obrigatório com os cole-
gas, o que se repetia, no restaurante, no úl-
timo andar, no almoço ou no chá da tarde. 
Nestes momentos podíamos encontrar 
até o presidente Marcos Viana, sempre 
atencioso. Nesta época, o que chamava 
atenção era o fato do BNDE possuir cole-
gas em vários prédios. 

O Banco atraía pelo bom salário (16 
salários), além de promover o crescimento 
profi ssional da pessoa através de seus Pro-
jetos (Análises e Acompanhamentos) com 
viagens pelo Brasil. Próximos ao BNDE, 
um pequeno Banco, F. BARRETO, era 
muito utilizado pelos colegas, sendo ou-
tro local de encontro. Os almoços rápidos 
na Aurilândia também ocorriam com boa 
participação dos colegas. Neste período, a 
FAPES e as Associações fi cavam em pré-
dios diferentes do BNDE.

Com o crescimento do Banco era fun-
damental a construção de um prédio ade-
quado para o BNDE, que possibilitasse 
todos os seus empregados no mesmo lo-
cal. O prédio da Avenida Chile 100, entre 
o Convento de Santo Antônio e o prédio 
da Petrobras, tornou-se realidade na déca-
da de 80, porém com algumas limitações 
telefônicas, de espaço e de informática 
(praticamente inexistentes no início). Ain-
da lembro salas com quatro colegas e um 
telefone (quanta disputa!!).

No início neste novo endereço, no 22º 
andar, tínhamos o Restaurante Bandejão, 
o Restaurante VIP e, à tarde, o tradicional 
chá (ou lanche), com possibilidade de am-
pliar as amizades, sem sair do prédio do 
Banco... Recordo muito estes momentos. 

Recordar é viver... E ainda lembro que 
em 1977, o BNDE me proporcionou a 
oportunidade de ter a casa própria no Rio 
de Janeiro, através da nossa Fundação... 
Isso é sempre um momento inesquecível 
na vida das pessoas...  Meus pais, pela pri-
meira vez, puderam morar em casa pró-
pria, o que foi uma grande alegria familiar 
e um fator de congraçamento da família 
nesta cidade maravilhosa...

Um dos agradecimentos que tenho 
ao BNDE são os amigos, com os quais 

mantenho contato e, tal qual o vinho, esta 
amizade aumenta com o tempo... 

A minha família sempre esteve envol-
vida nas atividades do Banco, no Clube da 
Barra, nas tradicionais peladas... Nas fes-
tas... Nos eventos... E, com perene alegria, 
sentia-se participante da amizade com os 
colegas... Quando o Banco ganhou o S 
e virou BNDES, tudo já estava enraiza-
do em minha vida e em nossa família... 
Quando atuei na CIPA, as SIPATs eram 
um marco de família, com suas palestras, 
suas terapias, a integração com a FAPES e 
as Associações, além de proporcionarem 
a todos os que trabalhavam no Banco a 
oportunidade de participar do evento sen-
tindo-se integrantes do BNDES.

Aos colegas de CIPA, Segurança do 
Trabalho, Equipes Auxiliares de Esca-
pe, companheiros permanentes de ca-
minhada, o meu agradecimento especial 
pelo trabalho e pela paciência que tive-
ram comigo. O mesmo para as equipes 
da FAPES, com as quais desenvolvemos 
muitos Programas de Saúde, em favor da 
vida de todos...

Durante perto de 40 anos, vivi minha 
vida intensamente neste BNDES e tenho 
certeza que sempre com muita alegria... 
Ao encerrar a minha atividade no Banco, 
em junho de 2013, pude agradecer em 
Missa no Convento de Santo Antônio a 
grande graça que foi participar ao longo 
deste tempo no BNDES.
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Israel Blajberg

Era um dia chuvoso. Pela janela do Monolito Negro, 
Zé Benedino  via a cidade cinzenta, uma neblina in-
comum. A secretaria vem avisar: aceitaram seu pedi-

do de aposentadoria. Apresentar-se ao DERHU. 
 
Foram 36 anos. As nuvens baixas e o dia escuro, como ra-

ramente sói acontecer, tornam Zé Benedino mais pensativo, 
divagando em suas recordações.

 Era um dia remoto de 1975. Aprovado em disputado 
concurso, chegara a hora de ser admitido no então BNDE. 
Como hoje, naquele dia também caia uma chuvinha miúda. 
Anos difíceis, o segundo choque do petróleo de 73 ia aca-
bando com os bons tempos  do milagre econômico.

 
Mas ali começava uma vida nova. Após alguns anos na 

empresa privada, animava-se com a perspectiva de trabalhar 
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em uma Empresa Pública. Mal sabia que não assumia apenas 
um simples cargo, e sim uma missão: trabalhar pelo  desen-
volvimento do Brasil.

 
Se lhe dissessem não acreditaria. Ali iria passar mais 

da metade da sua existência, oferecendo ao Banco a sua 
juventude, o seu vigor, a sua vida.

Como era tudo tão diferente... nada de metrô nem ce-
lulares, a Internet não abria janelas para o Mundo... mal 
haviam orelhões...

 
Como Graciliano Ramos, abominava fumaça de cigarro e 

vozes altas. Pouco mudara de setor. Tivera sorte, excelentes 
chefias e excepcionais colegas. 

Da sua posição privilegiada no canto da sala, viu o Banco 
evoluir. Mudavam governos, presidentes, diretores, cenários, 
políticas, menos ele. 

 
Acordava  sempre bem disposto. Como era bom estar 

indo para o Banco! Mentalmente, agradecia ao Todo Pode-
roso, sonhando com um dia em que todos os trabalhadores 
brasileiros pudessem pertencer a uma empresa assim.

 
A secretaria volta com o memorando: 

Apresento o funcionário Zé Benedino, ..., para fins de 
aposentadoria.

 
Momento furtivo... lenta e silenciosamente ele vai encer-

rando seu derradeiro expediente. Pela última vez vai passar o 
crachá de funcionario na ativa pela catraca.

 
Cabelos grisalhos, após tantos anos de trabalho. 

Na passarela, os mesmos personagens, magros, sofridos, 
lembrando a todos nos que ainda falta muito para a socieda-
de se tornar mais justa, equitativa. 

Diz-se que o Profeta Elias às vezes deixa o Jardim do 
Éden, aparecendo na Terra como um mendigo,  para tes-
tar a solidariedade humana. Pois eles sempre estão ali, a 
nos lembrar que o Brasil precisa do BNDES, e muito.

Zé Benedino nunca se apercebeu, 
mas ele mesmo havia passado 
por muitos testes durante a sua 

vida, tendo sido aprovado. 
Era quase um justo, sua vida 

funcional no 
Banco fora abençoada.

 

Nunca se envolvera muito nas discussões acaloradas sobre 
salários, horas-extras etc. Aceitava com tranquilidade o que 
vinha no contra-cheque. Jamais postulara promoções, cargos, 
nada que não fossem os mesmos benefi cios difusos conce-
didos a todos. Deixava a critério dos discípulos benedenses 
de Berne, o criador da Análise Transacional, a aplicação do 
famoso princípio:  o reconhecimento está para a psique assim 
como o alimento está para o corpo.

 
Procurava fazer o servico da melhor maneira possi-

vel, e quanto mais cedo melhor. Sabia por experiência 
própria que logo outras demandas viriam, avolumando-
se em bola de neve.  

 
Poucos vezes teve que tolerar desfeitas, tudo relevando 

em nome do bom andamento dos trabalhos e da convivên-
cia. Sim, sentira na própria pele a injustiça, nem sempre co-
lhendo o devido reconhecimento por missões cumpridas. 
Mas a isso considerava nada mais representar que seu estrito 
dever funcional.

 
Zé Benedino roda a catraca e afasta-se. Antes de entrar 

no metrô, lança um ultimo olhar para o Monolito Negro. 
O vento parece murmurar um Adeus... no íntimo vai com 
certeza de que os novos companheiros saberão conduzir o 
Banco, até melhor do que seus contemporâneos o fizeram.

 
Mesmo ao longe, em cada um dos seus atos, a lembran-

ça do Banco continuará sempre presente e indissolúvel, 
ainda que apenas eventualmente venha ao S1 em algum dia 
de pagamento a pretexto de receber os proventos, mas no 
duro mesmo apenas para matar as saudades...
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Jober Rocha

Não costumo recordar, na manhã 
seguinte, qualquer sonho que 
tenha tido na noite anterior. 

Acreditava, inclusive, que jamais sonhava. 
Em recente artigo científi co que li, no 
entanto, fi quei sabendo que todos nós 
sempre sonhamos, mas, normalmente, 
não nos lembramos da maior parte dos 
sonhos que tivemos.

 
O que se passou comigo naquela 

noite, todavia, foi muito mais do que 
um simples sonho. A coisa foi tão real 
que imagino ter tido mesmo uma des-
sas experiências extracorpóreas, de que 
muitos falam, mas que somente poucos 
vivenciam. Logo após haver deitado 
para dormir, vi-me situado em um local 
muito florido, com um enorme e belo 
jardim. Caminhando por suas alamedas 
cheguei a uma espécie de coreto, onde 
estavam comodamente sentadas diver-
sas pessoas, todas com ares intelectu-
alizados. Dentre elas pude reconhecer 
diversas, por já haver lido seus livros. 
Percebi, logo, tratar-se de em encontro 
de escritores famosos, embora nem to-
dos fossem caracterizados como tal.

Aproximei-me silenciosamente e 
fiquei, durante um intervalo de tempo 
que não posso precisar a duração, ou-
vindo o que diziam. Antes, permitam-
me mencionar quem eram alguns dos 
escritores presentes a este encontro: 
Victor Hugo (1802-1885), Alexandre 
Dumas (1802-1870), Marques de Sade 
(1740-1814), Honoré de Balzac (1799-

1850), Manuel Maria Barbosa Du Boca-
ge (1765-1805), Jean Genet (1910-1986) 
e Lucky Luciano (1897-1962). Em pri-
meiro lugar, notei que os escritores es-
tavam todos desanimados; em segundo, 
que falavam em tom de crítica. Pelo que 
pude absorver de toda a conversa, cujo 
resumo eu transcrevo nestas páginas 
aos meus leitores, eles comparavam os 
seus dias de escritores com os dias atu-
ais em que vivemos. 

 
Creio que daquele local em que es-

távamos (que acredito ser o céu, em 
virtude de ali se encontrarem reunidos 
homens de gênio, que deixaram um le-
gado de obras magníficas que jamais 
deixarão de fazer sonhar leitores de to-
das as idades e de todos os locais do 
mundo, mesmo que a vida pessoal de 
alguns deles não seja considerada muito 
virtuosa, segundo nossos critérios huma-
nos), eles podiam observar a vida na Ter-
ra; pois, da forma como falavam, eu pude 
perceber que todos estavam bem a par do 
que ocorria na atualidade, notadamente no 
Brasil que parecia ser o foco central de toda 
a conversação daqueles mestres escritores. 

Victor Hugo lamentava-se com os 
demais: 

 
– Vejo meus romances empoeirados 

nas prateleiras das livrarias brasileiras. In-
felizmente, minhas aventuras não estão à 
altura daquelas que vivem, diariamente, os 
leitores brasileiros ao saírem de suas casas 
para o trabalho. Ocorre que as aventuras 

que eles vivenciam, cotidianamente, são 
reais; enquanto aquelas que eu descrevi 
em minhas obras foram apenas fruto da 
imaginação. Não consigo competir com 
a realidade brasileira, sem dúvida, muito 
mais emocionante do que as aventuras 
descritas em Os Miseráveis ou em os Tra-
balhadores do Mar ou em Notre Dame de 
Paris – lamentou-se o escritor.

             
O Marquês de Sade, tomando a 

palavra, disse: 

– Passei a vida toda em devassidões 
e libertinagens. Descrevi tudo aquilo, 
o que vivenciei de fato e o que imagi-
nei em sonhos, em minhas obras que 
escandalizaram o mundo na época em 
que foram publicadas; mas, que, hoje em 
dia, conforme afi rmou também o colega 
Victor Hugo, infelizmente, dormem nas 
prateleiras das livrarias brasileiras, sem 
ninguém que por elas se interesse. Uma 
simples novela de TV, no Brasil, pos-
sui mais pornografi a e erotismo do que 
todas as minhas obras juntas.  Por sua 
vez, os 120 dias de Sodoma, O Marido 
Complacente e Os Crimes do Amor, são 
estórias infantis, face ao que é ensinado 
atualmente nas escolas brasileiras, acer-
ca de sexo e de ideologia de gênero – 
fi nalizou o escritor libertino. A seguir, 
falou rapidamente Bocage, mencionan-
do que se sentia injustiçado em razão de 
algumas de suas poesias eróticas ou de 
baixo calão, acabarem por conduzi-lo à 
Prisão do Limoeiro, em Lisboa, e, poste-
riormente, ao Calabouço do Rossio: 
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– Hoje, no Brasil, todos compõem 

músicas eróticas e de baixo calão que 
são cantadas nas rádios, na TV e nos 
blocos carnavalescos e nada acontece 
com os seus autores; muito pelo contrá-
rio, são exaltados por aquilo que produ-
zem enquanto eu passei anos encarcera-
do – exclamou o poeta.

 

Lucky Luciano, 
o mafi oso que se 
tornou escritor, 
tomou a palavra. 
Ele fora o autor 
da autobiografi a 

“O Último 
Testamento’, na 

qual descrevia sua 
vida de mafi oso 

nos Estados 
Unidos. 

Ele fora também 
o criador do 

Sindicato do Crime 
(Murder Inc.) 

naquele país, tendo 
criado, ainda, as 
Cinco Famílias 

do Crime. 

Ele afirmou que se sentia como 
um simples menino travesso, ao con-
templar os autos do processo conheci-
do como ‘Operação Lava a Jato’, que 
julgou e condenou diversos políticos 
e empresários brasileiros. Disse que ja-
mais poderia imaginar tanta criativida-
de criminosa, como às que teve a opor-
tunidade de ler nos autos do processo 
em questão: 

– Nos últimos trinta anos, as livra-
rias brasileiras não venderam um úni-
co exemplar, que fosse, da minha au-
tobiografia. Acompanhar o desenrolar 
do inquérito criminal conduzido por 
um juiz do Paraná, ao vivo, com epi-
sódios de lavagem internacional de di-
nheiro, extorsão, corrupção, tráfico de 
divisas, crimes de toda ordem, etc., foi, 
com toda certeza, muito mais emocio-
nante para o público brasileiro do que 
ler malfeitos de simples imigrantes ita-
lianos, incultos como eu, tentando se 
estabelecer nos Estados Unidos – ros-
nou, com sua voz rouca, o escritor ma-
fioso. Jean Genet iniciou, logo a seguir, 
dizendo: 

– Tive inúmeras dificuldades, tanto 
de caráter econômico quanto policial, 
para montar e encenar minhas peças te-
atrais eróticas na França: O Balcão, Os 
Negros e os Biombos. As autoridades 
as proibiram, por serem consideradas 
imorais.

– No Brasil, vejo que muitas peças 
teatrais, sem nenhum conteúdo dra-
matúrgico importante, são montadas, 
apenas, para obter recursos gratuitos 
do governo. As autoridades brasileiras 
nem querem saber acerca do que se tra-
ta a peça; isto é, se são imorais, por-
nográficas, etc. Tudo pode ser levado 

ao palco no Brasil e ser visto por quem 
quer que seja, mesmo que sejam crian-
ças. O que as autoridades desejam é ter 
os escritores e os artistas dependentes 
do Estado. Assim, eventuais críticas ao 
governante e ao partido no poder, são 
abortadas ou minimizadas com estes 
recursos gratuitos aos produtores e ar-
tistas – disse o escritor com lágrimas 
nos olhos, que enxugou com um lenci-
nho rosa bordado.

 
Alguém, cujo nome não sei, pois 

jamais havia visto aquele rosto antes, 
disse bem alto: 

– O Brasil real está quebrando to-
dos os escritores de aventuras, de so-
brenatural, de terror e de pornografia. 
Já ninguém mais compra livros destes 
autores, pois tais episódios acontecem 
ao vivo, nas ruas, becos, barracos, ave-
nidas e palácios das principais cidades 
do país.

 
A conversa estava interessantíssima 

e ainda faltavam inúmeros participan-
tes a expressarem seus pontos de vista, 
quando fui puxado para trás com força, 
como se tivesse uma corda amarrada na 
cintura. Vi-me caindo de costas e, subi-
tamente, abri os olhos, percebendo que 
me encontrava deitado na cama. 

Levantei ainda meio tonto, lavei o 
rosto e sentei-me ao computador para 
tentar descrever, da forma mais fiel pos-
sível, o sonho que havia tido ou, como 
disseram alguns amigos mais chegados 
que leram o texto antecipadamente, a 
experiência extracorpórea que eu viven-
ciara naquela noite.

 
O Brasil, segundo parecia, era um 

verdadeiro Best Seller...
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Suely Canero

– Alô – atende o homem.

– Posso falar com D. Sonia? – pergun-
tou a adolescente que ligara para o celular 
da mãe, já estranhando não ouvir sua voz.

– D. Sonia acabou de falecer... 

A menina levou uma pontada no 
peito com o golpe da notícia assim, à 
queima roupa. Desligou, de impulso, o 
telefone. Não queria ouvir mais. Juntou 
as poucas forças que lhe restavam para 
telefonar à irmã mais velha antes de 
cair inerte no sofá.

– Carol, um homem falou que mamãe 
morreu. 

– Quê? Como? – perguntava a voz trê-
mula de Carol.

– Vem pra cá – gemeu a caçula.

– Estou indo.

Os minutos antes da chegada à casa da 
mãe pareciam séculos a ambas.

Como moram próximas, Carol fez o 
percurso a pé e acelerava o passo, descom-
passado pela agonia que sentia em imagi-
nar a mãe morta.

 
Finalmente chegou à casa e, ansiosa, 

quis saber da irmã o que acontecera. Cris, 
com muita difi culdade, contou à irmã que 
telefonara ao celular da mãe e uma voz 
masculina lhe dera a notícia. 

– E você não perguntou mais nada?

Não, Cris não perguntou mais 
nada. Não queria confirmar. Não su-
portaria saber.

Não choravam. O choque as des-
norteara.

Enquanto Cris se deixava fi car para-
lisada no sofá, Carol telefonava a outros 
membros da família para conseguir notí-
cias. Ninguém atendia.

A falta de contato lhes sugeria que era 
verdadeira a notícia e que os familiares 
estariam envolvidos com a morte da mãe.

De reações diferentes, Carol agia enquan-
to Cris, abatida, continuava deitada no sofá.

O tempo ia passando e do telefone 
fi xo não vinha qualquer informação. A 
falta de mais notícias estava desespera-
dora. Nem conseguiam coragem para 
tornar a telefonar ao celular da mãe. 
Onde estariam todos?

Os olhos da caçula vagueavam pelo 
cômodo. De repente, o olhar cai na mesa 
de centro e grita:

– Carol! Olha isto!

O objeto para onde apontava es-
tivera ali o tempo todo enquanto o 
desespero não as deixou ver. Jogado 
sobre a mesinha de centro estava o 
aparelho celular da mãe.

Compreenderam que a chamada 
telefônica de Cris não fora para a mãe 
e, malvadamente, foram vítimas de um 
trote cruel.

Então, as explosões de emoções pu-
deram vir à tona. As irmãs puseram-se a 
pular, a gritar a chorar de alegria e alívio. 
Era uma ressurreição milagrosa para as 
fi lhas que haviam rezado e feito tantas 
promessas para que não fosse verdadeira 
a notícia.

Ansiosas, olharam à janela no justo 
momento em que a mãe chegava ao pré-
dio e gritaram: 

– Mãe, sobe logo.

A chegada de Sonia em casa foi efu-
sivamente festejada com abraços carinho-
sos e declarações de amor, para espanto 
de Sonia que perguntava:

– Que aconteceu?

– Onde você estava, mãe? Pergunta-
vam as meninas.

Sem saber da agonia pela qual as fi -
lhas passaram respondeu bem-humorada 
e tranquila:

– No salão de cabeleireiro. Ora!

Do blog 
boanoiteebonssonhos.blogspot.com
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Antonio Cabral Correia

Valentina e Alberto tiveram 3 fi-
lhos homens. O casal vivia uma 
vida muito regrada, sem luxos, 

nem passeios. Os filhos estudavam em 
escola pública e já chegavam a casa al-
moçados, o que economizava uma re-
feição e poupava tempo de Valentina no 
preparo da refeição.

Alberto sofria de artrose o que li-
mitava sua capacidade laboral e ainda 
exigia cuidados da esposa. O casal bus-
cava o sustento na administração de um 
armarinho no Grajaú. Para enfrentar a 
concorrência aceitavam vender fiado 
para alguns fregueses, mas de vez em 
quando levavam um calote.

Moravam nos fundos da loja onde 
havia um quarto, sala, banheiro e uma 
pequena cozinha, o que os livrava da 
despesa do aluguel de outra residência. 

Lutavam com muita dificuldade, 
mas era bonito ver o casal unido aten-
dendo a clientela sempre com muito 
carinho e compreensão, chamando-os 
pelo nome. Na porta do armarinho 
havia um ponto de ônibus e, não ra-
ras vezes, os passageiros se abrigavam 
do sol ou da chuva no interior da loja. 
Solicitamente o casal oferecia uma ca-
deira para os idosos. Com humildade e 
hospitalidade iam conquistando a sim-
patia e admiração da vizinhança. Algu-
mas vezes pediam aos estudantes mais 
velhos para explicarem a lição de casa 
aos seus filhos.

Valentina e Alberto não tinham 
grandes estudos. Ela cursou o primeiro 
grau, já Alberto lia o jornal e mal sabia 
assinar o nome. Mas os dois acalenta-
vam o sonho de ver os meninos chega-
rem à faculdade ou, como dizia Valen-
tina, ver os seus filhos serem homens 

de bem. E falavam cheios de orgulho 
para os filhos: 

– Eu e seu pai não vamos deixar 
bens para vocês. O maior patrimônio 
que vamos deixar são os estudos.

A força para desenvolver as suas 
atividades como esposa, mãe, cuidar da 
casa e administrar o negócio, Valentina 
buscava na fé cristã e no elevado espí-
rito de família. Apesar de todas as difi-
culdades vivia sempre de bom humor e 
não perdia a esperança em dias melho-
res. E possuía uma vitalidade invejável 

para o trabalho. Tinha sempre um sorri-
so nos lábios que cativava a todos.

Nada deixava Valentina mais feliz 
do que ver a família reunida ao redor da 
mesa, no almoço aos domingos. Era a 
oportunidade de saber em que as crian-
ças estavam pensando, ouvir suas quei-
xas e a oportunidade para lhes passar 
ensinamentos da vida.

Joaquim (Quinzinho), José (Zezi-
nho) e Alberto (Beto), eram os tesouros 
da sua vida, como dizia Valentina, e que 
lhe davam forças para viver.

V
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Como extremamente arraigada à 
família, Valentina não admitia passar 
um aniversário em branco. Os convi-
dados eram a família, uma oportunida-
de para se reunirem, e alguns colegui-
nhas da vizinhança.

Por mais simples que fosse a co-
memoração, tinha que ter uns salgadi-
nhos, um bolo, docinhos e refrigeran-
tes. Tudo bem simples, mas feito com 
muito amor.

Valentina fazia questão de com-
prar os ingredientes e preparar a festa. 
Dizia ela que assim saía tudo fresqui-
nho, com qualidade e com economia. 
Fazia tudo sozinha, pois, “gente de-
mais atrapalhava”, dizia. Os bolinhos, 
de bacalhau e carne, eram a sensação. 
Eram de “comer rezando”, como dizia 
sua irmã, Albertina. Não raras vezes, 
Valentina tinha que dar a receita. As 
pessoas tentavam fazer os bolinhos 
e voltavam dizendo que não ficaram 
iguais aos dela.

Valentina também preparava a mas-
sa do bolo que era recheado de amei-
xa e batida à mão. Segundo Valentina 
a massa batida na batedeira não ficava 
homogênea, fazia muita sujeira e dava 
mais trabalho para limpar. Tudo fal-
so. Na verdade, Valentina não queria 
que seus filhos a presenteassem com o 
eletrodoméstico, pois não gostava que 
gastassem dinheiro com ela.

O sucesso do bolo estava na cober-
tura de jujuba, que a garotada adorava. 
Todo bolo confeitado pela Valentina 
tinha que levar jujuba, sua marca re-
gistrada. Não menos apreciados eram 
o olho-de-sogra, cajuzinho de amen-
doim e manjar com calda de ameixa. 

Um dos aniversários mais marcan-
tes em família foi a comemoração dos 
8 anos de Zezinho, o filho do meio.

Zezinho sempre foi uma criança 
extrovertida, cheia de energia e muito 
querida pelo respeito aos mais velhos. 
Sempre que via uma idosa ou um ido-
so com compras o garoto se oferecia 

para ajudar, sem esperar qualquer re-
compensa. Era muito esperto. Tinha 
um pensamento rápido e resposta para 
tudo, sem ser mal educado. Ele mes-
mo já era uma figura muito engraça-
da. Com seu largo sorriso, sua perna 
arqueada pelo peso acima do normal, 
conquistava a todos. Estava sempre 
aprontando.

Certa vez apanhou escondido o ser-
rote do pai e foi serrar um pedaço de 
madeira para fazer um carrinho. Aca-
bou serrando o dedo e teve que ser le-
vado ao hospital e levou três pontos. 
De outra, quis tomar banho de man-
gueira. Diante da proibição da mãe, foi 
banhar-se no tanque. Escorregou e ba-
teu com o nariz na borda. Começou a 
jorrar sangue, tendo que ser levado ao 
hospital e levou dois pontos. 

Cada traquinagem 
de Zezinho deixava 

Valentina sobressaltada. 
Não tinha jeito. Zezinho 
precisava gastar energia. 
O trabalho que Zezinho 
dava era preguiça para 

estudar. Se Valentina não 
estabelecesse limites nem 
cobrasse, Zezinho deixava 

de estudar e de fazer as 
lições de casa.

Pois bem, na comemoração dos 8 
anos de Zezinho, Valentina preparou 
uma singela festa, como era de praxe. 
Nesse dia Valentina colocou a sua me-
lhor roupa, brincos e maquiagem que só 
usava em ocasiões muito especiais.

Valentina estava eufórica, esbanjava 
alegria por poder ver a família reunida 
e a satisfação de Zezinho em estar com 
os primos e os coleguinhas.

Tudo corria bem, até que chegou a 
hora de cantar os parabéns. Todos se 
postaram em volta da mesa, tiraram fo-
tos e brincaram com o aniversariante.  
Aí chegou a hora de cortar o bolo, que 
Valentina fez com muito carinho. Fo-
ram separados dois pratos de sobreme-
sa com bolo, um para o pai e outro para 
a mãe como sempre acontecia.

Valentina toda orgulhosa, se achan-
do merecedora em receber a primeira 
fatia do bolo, perguntou ao Zezinho 
em alto e bom som.

– Zezinho, para quem você vai dar 
o primeiro pedaço do seu bolo de ani-
versário? 

Zezinho ficou calado. Aí veio o 
pressentimento na mente de Valentina: 
esse menino vai aprontar alguma. Mas 
Valentina não deu pistas de sua preocu-
pação, disfarçou e repetiu a pergunta.

-– Zezinho, todos esperando para 
comer o seu bolo que está delicioso. 
Para quem você vai dar a primeira fatia 
do seu bolo de aniversário?

Zezinho pensou rápido, e respon-
deu prontamente com toda a força dos 
seus pulmões. 

– O primeiro pedaço do bolo é 
meu, porque depois vocês comem tudo 
e eu fico sem nada.

A gargalhada foi geral, tal a vivaci-
dade do garoto. Os convidados ficaram 
alguns minutos se divertindo com a 
resposta de Zezinho. Valentina pensou 
com os seus botões: “eu sabia que ele ia 
aprontar”. Mas não ficou furiosa. Ficou 
orgulhosa da vivacidade do filho.

Sempre que a família se reunia, al-
guém se lembrava do aniversário dos 
8 anos do Zezinho, o que era motivo 
de gargalhadas.
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Edna Farias

Passaram-se muitos anos desde 
então, mas gostaria de lhe des-
crever aquele dia especial, para 

que saiba que, como naquele instante, 
amarei você durante toda a minha vida.

Naquele momento, olhava-o, e 
meus olhos, inadvertidamente, foram 
capturados pelos seus. Presa de seu 
encanto, minha alma, inconsciente do 
perigo que corria, mergulhou em seu 
olhar com a confiança que o amor con-
fere ao ser amado.

Perdi-me em você. Sua beleza, sua 
pureza, sua mansidão... Pronto! Fui para 
nunca mais voltar!

Meu amor por você era tamanho que 
eu já não sabia mais de mim. Somente 
era possível ver-me realmente lá, no 
fundo de seus olhos, pois era ali que eu, 
agora, existia.

E assim, vivo porque você vive, pois, 
se você fosse poeta, eu seria sua pena; 
se você fosse fi lme, eu seria seu cine-
ma; se você fosse paisagem, eu seria sua 
pintura; se você fosse quadro, eu seria 
sua moldura; se você fosse mar, eu seria 
seu céu; se você fosse tinta, eu seria seu 
pincel; se você fosse viajante, eu seria 
sua bagagem; se você fosse o deserto, 
eu seria sua miragem; se você fosse mo-
vimento, eu seria sua bailarina; se você 
fosse mar, eu seria sua Ondina. 

Ah, como gostaria de lhe dizer, todo 
dia, dessa minha infi nita alegria de amá
-lo, como queria! Transbordar toda essa 
minha euforia!

Foi você quem fez de mim essa 
mulher tão centrada. Você, o respon-
sável por essa feliz mudada; essa mu-

lher tão inteira, quando a outra eu não 
passava de complexa peneira. Não sei 
o que vejo agora, ao me olhar no es-
pelho, mas certamente não é aquela 
que eu via primeiro. Desabrochou ela 
mostrando seu meio, expondo, afinal, 
o veio do esteiro, em seu seio. Essa 
mulher foi feita de dores milenares, 
molde a transbordar lágrimas secula-
res. Essa mulher surgiu de múltiplas 
cascas caídas, ora arrancadas, ora des-
pidas, mas sempre e dolorosamente 
doídas. Essa mulher sou eu, gomos ex-
postos, enfim, correndo agora o risco 
de ser bom ou ruim.

Olhando o mundo pós-você, sin-
to que todos parecem tão certos do 
que dizem. Por que somente eu tenho 
dúvidas? Somente eu queria ter pen-
sado um pouco mais antes de cada 
resposta, antes de cada assertiva, antes 
de cada desabafo, antes de cada acu-
sação? Todos parecem tão seguros de 
si. Enquanto eu sou como um galho 
longo e leve ao vento, sem controle, 
sem previsibilidade, sem proteção. 
Sem um destino que não seja o de ser 
levado, ser tocado, ser empurrado, ser 
manobrado, estar ao léu. O universo 
parece tão bem resolvido. Mas eu sou 

um poço de incertezas. Um dirigível 
gigantesco de interrogações. 

Você me trouxe um tempo de quie-
tude, do olhar mais detido, da voz mais 
mansa, do silêncio refl etido. Sinto que 
é a vez da solicitude, do gesto lento, do 
calar o ego, do deixar-me ao vento.

Ser de você companheira é o que mais 
desejo; estar sempre que precisa, não ape-
nas para o beijo. Ser aquela que ama, po-
dendo até dizer não. Compreenda, meu 
amado, negativas amor também são. 

Ah, já saí pelo mundo, procurei em 
toda parte. Mas como encontrar fora, o 
que de mim é parte?

Tudo isso apreendi naquele mergu-
lho em você, que foi, na verdade, um 
emergir de mim. Se me fosse pergunta-
do, diria que nada poderia interromper 
aquele idílio.

No entanto, você gritou, como a exi-
gir atenção mais efetiva do que afetiva: 

– Estaria na hora da mamadeira ou 
de trocar sua fralda? Ah, foi só a chu-
peta que caiu.

P
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Deverás renascer a cada instan-
te. Não em um dia certo, hia-
to sentimental, pré-fabricado 

na longa trilha do egoísmo. 

Na verdade, Te esquecemos an-
tes mesmo de Te encontrarmos. Em 
momento de consciência, sem muita 
lucidez, é certo, ainda Te buscamos. 
Entre canções entoadas nas esquinas; 
entre hinos mal cantados, para melhor 
colher esmolas; entre pessoas apres-
sadas, simulamos criar um espírito de 
Natal. Natal desfigurado em som, pa-
dronizado em luz.

Nós Te procuramos, mas onde 
Te achar?

Nas lojas que liquidam e facilitam? 
Nos presépios de papel, tão autênticos 
quanto o falso Papai Noel, que entre 
arminhos e lamês, destrói o mito a 
cada ano? Não.

Entre aqueles que dizem comer 
do Teu corpo e do Teu sangue beber, 
anestesiando vísceras e consciências 
nas mesas fartas de uma noite mais in-
ventada que vivida? Ali, também, esta-
rás ausente e esquecido.

Bom seria fosses encontrado e re-
descoberto todos os dias do ano, pois 
distanciados de Ti e de nós mesmos, 
estamos assustados. 

Iludidos, fixamos uma data para 
apaziguar temores e fingimos nos dar 
em caridades coloridas, em ruidosas 
mensagens de acrílico e cartão pintado.

E não Te surpreendemos em parte 
alguma.

Terás que ser procurado não em um 
dia especial ou em uma noite especial. 
Surgirás, talvez dentre os que jamais 
souberam o que é um Natal de guizos, 
risos, ternuras fabricadas. E desper-
taremos ao perceber que somente Te 
chamamos ao apelo de canções e ca-
lendários, e que, alheios durante todo 
um ano, a Ti só acenamos em instante 
de exterior fraternidade. 

Em nova alvorada, Te encontraremos. 
E, então, nada de Ti nos afastará, pois em 
cada momento vivido haverá o simples 
gesto de amor onde irás renascer.

Angela Regina Cabral de Melo

E lá estava ele...:
Qual um farol a mostrar o caminho
Iluminando com sua luz
A terra fi rme, o porto, o ninho!

Eu, ao largo, na imensidão tristonha
Quase afogada nos sonhos frustrados
Imobilizada pela apatia
Tolhida pelo medo...

O brilho daquela luz mansa
A alma que se aquecia
A esperança do reviver
A alegria do medo não ter!

Aquela luz emanava uma onda quente
Mostrava que a vida podia ser diferente
Acreditar, enfrentar
O mar turbulento atravessar

Na direção daquela luz
Com luz própria
Meu horizonte iluminar! 

Helio Brasil
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As mazelas da alma são doenças que se fortifi cam em 
nosso corpo físico através de nossas mágoas e frus-
trações. Elas sempre existiram causando imenso mal 

à humanidade que ainda se priva de enxergar o que está diante 
de seus próprios olhos. A verdade se estampa, se evidencia e 
insistimos em escondê-la. Talvez por medo de encarar de fato, 
nossos problemas e, quem sabe, Desafi os! Em poucas palavras 
eu pergunto a mim e a você, caro leitor, quais são nossas som-
bras? O que realmente nos angustia? Quando nos deparamos 
com nosso eu interior e estamos intimamente conectados com 
Deus tudo é revelado.

 
A partir do momento que o portal se abre temos uma com-

preensão ampla e absoluta de quem realmente somos, propor-
cionando-nos uma riqueza única de conhecimento de alma. 
Dessa forma, o ideal é seguirmos em frente sem olharmos para 
o passado e sem pensarmos tanto no futuro. O presente é o 
momento certo, nem antes, nem depois. HOJE é o momento 
exato de maior valor e aprendizado. 

Então, vejamos que, entendido nossas mazelas, temos a 
consciência do que mais nos atinge profundamente e podemos 
nos liberar de tantas inquietudes, depressão e ansiedade guar-
dadas fi elmente dentro de nós. Deixar as angústias de lado nos 
possibilita a entrada do novo em nossas vidas.

 
Nesse instante, devemos agradecer a Deus por nos permi-

tir tamanha descoberta. Agradeçamos sempre, ao acordar, ao 
deitar, agradecer pelo que temos e também pelo que almeja-
mos ter ou ser. Criando o hábito da gratidão em nossas vidas 
teremos pequenos e signifi cativos milagres todos os dias. Por-
tanto, podemos concluir que, com a expansão da consciência, 
conquistamos mais sabedoria e tudo fi ca claro, à medida que 
nos permitimos e estivermos abertos a infi nitas possibilidades 
de uma vida abundante, serena, com equilíbrio e bem-estar 
emocional. Permita-se! E seja imensamente feliz!

Com amor e gratidão.

Rosália Nóbrega
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No auge de minha juventude, aos 21 anos, no início da 
segunda metade da década de 70, ingressei no BNDE 
(ainda sem o ”S”): um banco também adolescente e 

pleno de energia!

Lá encontrei uma acolhida terna, carinhosa e amiga, que 
somente pessoas especiais são capazes de expressar.

Nosso Brasil fervilhava de carência de bens e serviços pró-
prios e explodia com a energia de uma moçada que buscava seu 
espaço e suas realizações. Substituição de importações era o 
norte que o Banco de então perseguia!

E parte daquela moçada chegava ao BNDE como um ban-
do de andorinhas no cair da tarde, com sua alegria a assustar os 
mais velhos e quebrando a rotina. O susto durava pouco, logo 
se via que aqueles jovens tinham o compromisso com o desen-
volvimento do país correndo nas veias. Mostravam-se incan-
sáveis no trabalho, muitas vezes até altas horas para dar conta 
daquele ritmo acelerado que o Brasil vivia.

E pensar agora, no século 21, que nem computadores pes-
soais existiam. Planilhas de projeções, riscadas com capricho 
em papel quadriculado, com régua e lápis e muita competência.

Assim, buscava-se adivinhar o futuro: 10 anos – era muito 
tempo...

E os fi nanciamentos iam saindo dos números riscados nos 
quadrinhos e se transformando em chaminés e fumaças; cimen-
to, papel e aço; plásticos e brinquedos. Empregos bons e ruins, 
progresso e poluição. Era a época do Brasil grande, saído do 
berço esplêndido, desperto!

Aquela moçada ganhou reforço: novas daquelas espécies ra-
ras se agregaram ao movimento e num só prédio já não cabiam. 
Espalhados ao longo da Avenida Rio Branco, sentiam-se saudo-
sos da família reunida. Um novo lar era preciso!

Mas que lar estranho ganhamos...
Um prédio enorme, preto, cintilante no meio do verde de 

Angela Regina Cabral de Melo
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Burle Max e com tubulações pintadas de cores berrantes. Con-
fesso que não gostei!

Mas, ter a família novamente reunida era tão bom que 
aquele gigante ficou terno como o olhar para uma flor negra, 
rara, brotada e crescida naquele jardim maravilhoso!

E a família reunida tinha na força da ética a cola que 
a unia, todos amalgamados pelo calor vindo dos corações 
bombeando, sem parar, compromisso com um país me-
lhor e mais justo. 

Justo...?  Sim!

Veio o “S”, meio que empurrado, última letra a reboque, 
como um carro novo, luzente, puxando outro necessitado de 
atenção e reparos...

Êta letrinha complicada esse “S”...!

E a família ganhou novos membros que falavam uma lín-
gua um pouco diferente. Palavras novas pelos corredores e 
andares foram por alguns logo assimiladas: meio ambiente; 
pobreza; igualdade; controle social; ECA; investimento so-
cial e outras mais. Como vindo de fora para dentro, como o 
vento, o sentido dessas novas palavras iam abrindo as jane-
las, invadindo as salas e se instalando nos corações.

Essas janelas nunca mais foram fechadas, embora ainda 
hoje a luz seja insuficiente para iluminar todo o espaço, te-
nho certeza que dentro daquele prédio preto, muitas estrelas 
estão brilhando forte, como num céu invertido.

Paro agora e olho para trás: lá se vão mais de 30 anos, 
não sinto na alma que todo este tempo se passou...

E como num fi lme refi lmado, com outros atores e efeitos 
especiais de alta tecnologia, mas o mesmo script, vejo tudo de 
novo acontecer: a família agora ganhou muitos jovens mem-
bros e esta moçada, plena de energia, trabalhará com ética, 
amor e afi nco, cultivando com especial cuidado a excelência, 
honrando este importante símbolo dos quatro que temos no 
brazão de nossa família!

O país ferve, borbulha de necessidades, algumas são as mes-
mas da minha juventude: agora novamente insatisfeitas; outras, 
nunca atendidas – passivo social como se costuma dizer...

Sociedades mais organizadas exigindo cada vez maior 

transparência e organizações maduras, muitas delas presentes 
no mundo hoje globalizado e com comunicação instantânea 
(penso agora nas redes virtuais como os quadrinhos do papel 
quadriculado de minhas antigas planilhas ganhando vida e se 
espalhando infi nitamente pelo espaço...).

E os jovens membros de nossa família, altamente prepa-
rados, antenados e tecnológicos, têm nas mãos as ferramentas 
necessárias para construir um novo ciclo de desenvolvimento, 
agora com um BNDES maduro, quase sessentão! 

Respeitado com seus cabelos grisalhos e sabedoria, mas 
com um desafi o que é o mesmo de tempos atrás: aquele “S”, 
rebocado, precisa virar a locomotiva! 

Ou talvez, como um navio quebra-gelo, possa sair na 
frente abrindo o caminho para que as demais letras, unidas, 
naveguem com segurança e na direção do desejo dos brasi-
leiros de ter um porto seguro.

Desta vida algumas certezas eu tenho:

- fi z um bom trabalho; um trabalho digno, amoroso e do 
qual me orgulho: servi à nação e a seus cidadãos!

- tenho muitos irmãos e primos queridos nesta nossa famí-
lia, alguns mais velhos e outros mais novos;

- tenho uma imensa gratidão por esta Casa que a mim aco-
lheu, viu crescer, educou e proveu;

- que morrerei um dia, feliz por ter sonhado e realizado 
(“nada acontece antes de ser sonhado!”).

Neste mundo cada vez mais instável e carente de humanida-
de (e não do bicho homem: nunca a Terra foi tão “humana”...), 
a incerteza maior para a nossa família, não é nova, de vez em 
vez eu a escutei, sussurrada pelos corredores: quanto tempo 
nossa Casa fi cará de pé e nos acolherá?

Mas a natureza mostra que árvores centenárias existem e 
são lindas!

Penso que basta a nós benedenses sermos “naturais”, 
na vida pessoal e profissional: viver as intempéries sem nos 
esquecer dos valores essenciais; sem nunca nos esquecer 
que existimos para sermos úteis aos outros seres da natu-
reza, sem importar a que reino pertençam! E que um dia, 
com a meta de trabalhar para construir o país que todos 
almejam, possam todos os brasileiros se considerar como 
partes de nossa família.

Vida longa à nossa grande e especial família!
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Israel Blajberg

Já se passaram quase 70 anos desde que um Presidente 
generoso e visionário lançou as bases para que o Brasil 
se tornasse uma grande Nação. Lutou pelos trabalha-

dores humildes e explorados e pagou com a própria vida por 
tentar libertá-los.  Mas pouco antes de partir rumo a Eterni-
dade, criou o BNDE para ajudar a tornar realidade seu ideário.

Vargas mandou criar um novo banco. Mas não se tratava 
apenas de outra autarquia, mais uma sigla; era uma missão – a 
um pequeno grupo de pioneiros da Comissão Mista Brasil – 
EUA foi atribuído o desafi o – trabalhar incansavelmente pelo 
desenvolvimento do Brasil, estabelecer a Justiça Social para a 
nossa gente.

Um Brasil ainda rural, que aos poucos iria assumir o 
desafio do progresso. Brasília ainda era um projeto distan-
te. Não existiam SUDENE, PETROBRAS, EMBRATEL, 
ELETROBRAS e tantas outras. O Banco nascia modesto, 
poucos funcionários, apenas algumas salas alugadas em um 
prédio comercial numa esquina da Rua da Quitanda próxi-
mo à Praça XV.

Como era tudo tão diferente... nada de metrô nem 
celulares, a Internet não abria janelas para o Mundo... 
mal havia orelhões... computadores ainda não existiam, 
apenas singelas máquinas de escrever, uma ou outra cal-
culadora mecânica.
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Dedicadas equipes de fundadores desbravaram o Brasil de 
Norte a Sul por mais de 30, 35 anos, dando ao Banco a sua 
juventude, o seu vigor, a sua vida. Ali iriam construir quase 
que uma lenda em torno desta Casa, cultivando valores que 
passariam pela tradição oral de geração em geração, ultrapas-
sando os umbrais de um novo século.

Se aqueles antigos colegas pudessem antever o futuro 
ficariam admirados ao constatar até onde o então BNDE 
chegaria. 

Uma árvore frondosa fl oresceu ao longo das décadas.  Os 
caminhos do Banco foram os mesmos do Brasil. Tantos par-
ques industriais, nos céus e nos mares a bandeira brasileira, 
placas verdes e azuis, por todo este imenso pais, marcando a 
ação fi nanciadora do Banco.

Usinas hidroelétricas e crianças dançando balé. Extensas 
rodovias e lojas na Rocinha.  Filmes nacionais, navios e me-
trôs. Hotéis, fl orestas, clínicas pediátricas. Plantas petroquími-
cas e telefones celulares. Siderúrgicas e universidades.

Nossa geração se foi. A geração do deserto. E assim como 
o nosso Grande Patriarca Moisés, o Mestre, não tivemos a 
honra e a glória de adentrar a Terra Prometida.

Uma nova geração, a juventude que adentrou o Monólito 
Negro da Avenida Chile recebendo o legado de honra dos 
fundadores, por nós passado, terá que se desincumbir da ta-
refa.

A eles cabe agora dar continuidade a uma missão quase 
sagrada, mantendo o banco como uma das ilhas de excelência 
do Estado brasileiro, pontifi cando no cenário econômico na-
cional, guardiões de um nome sem mácula, um nome a zelar.

E um dia ... chegará também a sua vez, pois outra nova 
geração virá ...

Ao deixar o banco, jamais poderíamos imaginar o que se 
passaria no futuro próximo. 2019 chegou com nova era para o 
Brasil. Entretanto, para nós, algumas novidades não são exa-
tamente surpresas agradáveis ...

Foi uma vida inteira sem pensar em nós mesmos, apenas 
o Banco a Família, nossa orientação às Políticas Operacionais, 
porque as prioridades se colocam acima de tudo, seus fi ns sen-

do superiores aos das empresas e dos governos, a sacralização 
do Homem, o valor mais alto de uma nação  um dos prin-
cípios fundamentais, o S ao fi nal do BNDE materializando 
a visão de que o Homem se alça acima do Estado, objetivo 
precípuo e fi nal de nossos esforços.

O tempo passou. Não 
poucos de nós estão partindo, 

prematuramente, mas até o 
último alento recordaremos 
os momentos felizes em que 

aqui convivemos, tendo sempre 
em mente o Povo Brasileiro, 
tão sofrido mas tão cheio de 
esperança, em prol do qual 
diariamente buscamos pela 

engenharia fi nanceira redimir 
este maravilhoso país.

As novas gerações talvez não tivessem assimilado tudo que 
tentou ser transmitido pelos que deixaram a casa.  Não foi 
assim quando nós mesmos éramos os novatos... entre nós há 
os inconformados, há os que buscam as barras dos tribunais, 
e há os que aceitam, resignados, sem nem mesmo pedir com-
preensão.

Mas não importa, basta-nos acreditar que a nova geração 
que entrou na Terra Prometida poderá mudar para melhor o 
futuro de uma empresa, de uma cidade, em última análise, do 
Brasil... 

A missão benedense vai prosseguir, sempre a bandeira pas-
sada eternamente a cada nova geração, realizando, a todo mo-
mento, o sonho pensado nesta Casa desde que Getulio a criou.   
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Orlando Zeferino

O ano era o de 1942. A localidade, uma pequena 
praia de areias brancas, águas claras e mornas, sem 
poluição, habitada por uma comunidade lastreada 

basicamente por laços de consanguinidade. Havia uma infi-
nidade de primos, primas, tios, tias e avós. 

As famílias eram quase todas numerosas. Frente à praia, 
havia uma ilha, chamada Ilha Comprida, que servia de ante-
paro às ondas da grande baía e, assim, o mar que banhava a 
praia era muito tranquilo. Ali não havia barcos a motor, so-
mente canoas movidas a remos, razão de não haver poluição. 

Os moradores praticavam a agricultura e a pesca de subsistên-
cia. Não havia ali farmácia, açougue, padaria ou boteco. Um 
pequeno armazém atendia à população fornecendo o básico 
(feijão, arroz, farinha, café, sal, refrigerantes, carne seca e ma-
terial de limpeza). Uma escola primária que ensinava até a 3ª 
série, bem comandada pelos professores Lemos e Mariazinha, 
minimizava a questão do analfabetismo do lugar. 

Quando alguém fi cava doente procurava um tio que recei-
tava homeopatia. Se o doente precisava de atendimento médi-
co, era levado de canoa para o município mais próximo, cuja 
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viagem durava três horas. Naquela época não havia estrada 
(hoje, ali, passa a Rio-Santos). 

Entre os moradores havia uma família constituída de dez 
membros: Um casal mais oito filhos. A morada da família era 
uma casa de chão batido, paredes de pau-a-pique e cobertura 
de palhas, tendo uma área ocupada com fogão à lenha, onde 
se preparava a comida e que também aquecia o ambiente nos 
dias de frio.

 Havia ainda apetrechos para produção de farinha de man-
dioca e beiju de tapioca. A casa era pobre, mas testemunhava 
a beleza do amor entre os entes que abrigava. No quintal, a 
ostentação da riqueza, representada pelos frondosos pés de 
jabuticaba, abacate, laranja e tangerina, aipim e do saboroso 
cambucá, além das hortaliças.  

O casal, do ponto de vista econômico-financeiro, talvez 
não tivesse condições de criar um filho, mas criava oito. 
Também não possuía terras para plantação. A agricultura 
de subsistência que praticava era realizada em terras alheias 
e por isso tinha que destinar parte da colheita ao pagamen-
to da cessão temporária das terras para o cultivo. O fato de 
não possuir terras levou o casal a realizar uma plantação 
de mandioca em uma ilha deserta, situada em alto mar, dis-
tante da costa cerca de uma hora e meia, considerando a 
viagem em canoa. 

Num belo dia, o casal resolve 
visitar a roça para verificar o 

andamento da plantação. O dia 
era de sol forte e claro, mas, de 
repente, o tempo mudou. O dia 

claro tornou-se uma tarde escura 
e um vento fortíssimo começou 

a soprar. Era tão intenso que 
balançava as folhas dos coqueiros 
que enfeitavam a praia a ponto de 

arrancá-las das palmeiras. 

O mar tranquilo passou a mostrar-se encrespado, revelan-
do altas ondas. Não demorou muito, toda a comunidade do 
lugar estava na praia, preocupada e rezando, pedindo a Deus 
para que nada acontecesse àquele casal querido que tinha ido 
para a ilha. Oito irmãos (cinco meninas de 2, 4, 6, 14 e 18 
anos e três meninos de 8, 12 e 16 anos) abraçavam-se choran-
do com ares de desespero, pois, naquele momento, desenha-
va-se uma situação em que eles poderiam não ver mais seus 
pais com vida.  

A esperança era a de que o casal não tivesse deixado a 
ilha em meio à tempestade. O tempo ia passando, o vento 
forte continuava e, de repente, ao longe, à direita da Ilha 
Comprida, apareceu um ponto escuro e esse ponto – o pon-
to da esperança – ia crescendo pouco a pouco até que se re-
velou uma pequena canoa em movimento em que apareciam 
duas pessoas. Quando estas chegaram à praia aconteceu um 
incontrolável derramamento de lágrimas, mas àquela altura 
o choro era de alegria e felicidade. 

E assim, naquele dia de manhã clara, tarde escura e vento 
forte, oito irmãos não se tornaram órfãos de pai e mãe por 
verdadeiro milagre, o que, sem dúvida, se tivesse acontecido, 
teria causado uma consternação geral. 

O casal foi salvo pela providência divina, que operou o 
milagre ao orientar o canoeiro na feliz missão de condu-
zir com maestria a pequena canoa em um mar tenebroso. O 
menino de oito anos, hoje, aos 85, é quem descreve o fato 
acontecido, pois jamais o esqueceu. (A localidade é Tarituba, 
3º distrito de Parati, o município mais próximo. A ilha da 
plantação se chama Araçaíba. A família prosperou e mudou-
se para a cidade. Daqueles oito irmãos, hoje, somente quatro 
estão vivos).
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Carlos Batista

Sem experimentar o amor e a morte
não existe poesia na vida.

É preciso dormir na sarjeta
é preciso sentir o cheiro da morte
é preciso entender os corvos de Poe
as entrelinhas de Foucault
de Nietzsche de Kant de Arendt
de, Freud, de Jung.

De tanta gente que deixou uma parte do outono
em folhas mortas vivas.
Pensadores mortos e vivos na minha alma.

Escrever sobre todos
colocar seus nomes em meu livro
é como colar aquele pedaço de folha de jornal
para fazer parte do quadro da pintura.

São estilhaços pensados
de propósito repetidos.

Entendam minha gente toda...

É querer fazer a obra composta de outros pedacinhos
de gente que amamos
para gente que amamos.

É política para o homem na cidade
na polis
é política.

Os cantares do aedo sobre o velho pai
tentam levar a tagarelice à linguagem
a linguagem à literatura
toda a gente à política
como humanos pensantes tagarelas.

Que desejo louco!

Na vontade única de fazer acontecer
a multiplicidade de interpretações
e aguçar o desejo de falar do mundo.
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Tudo como as folhas do outono

No mergulho do topo do mundo
envolto na cegueira branca
Ícaro contemporâneo acredita no amor.

Não faz ideia de que
a vontade de satisfazer o desejo
o levará à morte.

Na queda ou no percurso da queda
a história e as aventuras cantadas pelo aedo
da mesma maneira que foi narrado no capítulo VIII da Odisseia
quando Ulisses chora ao ouvir a própria história
o homem pai Ícaro
Severino Coronel Ventura Ulisses
ou qualquer outro vivente do planeta dos viventes
se vê duplo
vê os outros
vê o próximo.

Pensa refl etido
tudo que leu antes de ser ele mesmo
e se estatelar no piso do deserto vermelho de Kalarari
sem vizinhança
sem pessoas sem viventes
sem espíritos sem fantasmas
até sem corvos.

Ele se sente livre das ninfas aladas
que inspiraram os poemas.

Procura uma nova inspiração.
Passa a viver sozinho novamente.

Pega o trem.
Vai para o centro da cidade encantada
percorre as ruas mal cheirosas
passa pelo palácio neoclássico
onde viveu cem dias de solidão
refl ete-se em espelho invisível
não sente saudades.

Descobre que havia escapulido da morte
pensa em suas fi lhas perdidas
alimenta-se de vigor
resolve escrever o seu poema vida
e parte para novas guerrilhas urbanas
nos fóruns da cidade encantada.

Oh!
retorno eterno ao mesmo.

O nunca mais
reaparece na vida do velho espírito alado
contando a sua própria história.

........................................................................................

Macunaíma resolveu voltar

Estava desolado
pois havia descoberto que a mentira 
não existe mais.
Aquele cansaço que caracterizava 
o sujeito não social
o herói sem caráter
já não existia mais
porque todos os homens que trabalhavam 
a coisa política
também eram sem caráter.

Então resolveu querer entender
o que era o caráter que Mário de Andrade 
tentava esculhambar.
na sua criação como obra literária
e descobriu que caráter é uma marca 
que cada sujeito social tem
e que pode ser positiva ou negativa.

Correu para os livros de Arendt
e descobriu que sua preocupação 
com a terceira guerra mundial
era em vão
pois ela já havia começado
na época mesmo em que a pensadora imaginava
uma guerra exterminadora de humanos.

Ficou confuso
e sentiu uns calafrios meio assustadores
que o fez encontrar semelhança com os contos de terror
de Edgar Alan Poe.

O negrinho perguntou à árvore frondosa da fl oresta
da cidade encantada
que merda é esta?
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A árvore respondeu imediatamente
o caos é de tal ordem que até você
que era um personagem social que caracterizava a indolência
a falta de potência de vida
mudou de vida e foi ler os textos de Nietzsche e,
por incrível que pareça,
passou a interpretar a literatura como obra
pensou e passou a questionar
a sua própria criação antropofágica.

Descobriu que a maioria das pessoas viventes
no mundo dos viventes
também era macunaíma e o niilismo
tanto combatido
havia criado um certo vigor positivo
para as coisas políticas negativas
e toda a gente se sentia atraída pela nova linguagem
em que o argumento principal 
era o individualismo exacerbado.

Insatisfeito
deixou de pensar em sexo
como era comum em sua criação
e resolveu ler aquilo que havia ouvido falar
mas não entendia muito bem.

Foi quando
passando por uma praça
encontrou um equilibrista na corda esticada
na ágora contemporânea.

Desta feita era o equilibrista uma mulher
jovem bela
que tentava ser alpinista social.
Era uma intelectual fracassada
tinha até fantasia de arlequim.
Era uma cebola
descamava-se a cada pensamento
que o inconsciente naturalmente 
expelia para o consciente.

Mais uma vez
Ulisses contemporâneo se confundia com Agamenon
Dante
Dom Quixote.

.

Amigo
AMEI!

Que viagem maravilhosa!
Que inveja da sua capacidade de se escancarar!
Que porrada de miscelânea!
Não dei
levei!!!
E repito
que ciúme dessa mulher tão amada!
É maravilhoso
irrepreensível 
“deleitante”!!!

................................................................................................................

Cara amiga

A mulher é uma fantasia.
Meu livro é para uma mulher projetada.

A Raymunda com ypsilony
é uma alpinista social
não merecia uma palavra
nem um poema
mas,
assim como para o pintor,
ao escritor basta o argumento para iniciar a obra.

Foucault elogia a intensidade desses poemas-vida
contidos nos registros de internação
que conservaram essas vidas sem glória e fama
obscuras
desafortunadas.

.......................................................................................................

Este meu livro é uma catarse
para quem vive a busca de um amor romântico.

O meu desejo era que a minha primeira paixão
fosse o tema e personagem do meu poemão.

Ocorre que as vicissitudes da vida criam barreiras
para impedir a nossa continuidade de ser.
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E tecemos uma história sempre nova
cheia de raspadeiras ou raspadeiros
ou parasitas que impedem a nossa continuidade de ser. 

A busca de um amor profano
amor romântico
amor sagrado
é de toda a gente neste mundo
na terra dos viventes
o que falta é a poesia que,
no meu caso específi co,
por desespero
encontrei como forma de sair do buraco
ou do poço cheio de ratos famintos
prontos para devorarem o meu ser.

Resolvi,
então,
escrever
transgredindo sempre
criando uma força violadora
que só pode ser exposta
na literatura.

É uma defesa
para não fi car me lamentando da perda das minhas fi lhas que,
na verdade,
continua a corroer minha alma.

Um elogio como o seu
me dá alento para viajar na imaginação

................................................................................................................

Voltando ao contexto transgressor
à equilibrista encontrada por Macunaíma
renascido Fênix
cheio de potência de vida
e fazendo conexões com os conteúdos dos livros
encontrados sob a poeira
esquecidos nas bibliotecas
descobre que para o homem complementar seu projeto de vida
é fundamental viver e conviver com a morte em vida
com seu próprio assassinato.

Ser assassinado por uma fi lha
induzida por uma mãe Clitemnestra
é uma experiência de morte
de morte suprematista.

Ou ele morre de verdade
ou morre intelectualmente
ou se transforma em uma metamorfose
intolerável insuportável
kafkiana,

E assim,
antes de ser varrido como uma poeira,
escreve.

É o que toda a gente deveria fazer
Liberta a alma
das garras dos corvos malditos
da morte em vida.

A dessacralização da literatura cria um processo
em que o tipo particular de discurso não literário
se constitui como literatura.

É o surgimento de uma nova linguagem literária.
Não se pode ter medo de contar
narrar
expor a própria imaginação.
mestiçada de verdades e mentiras.
Miscelânea
sim.
................................................................................................................
Hermenêutica do desejo
Arte de interpretar o sentido
Literatura é o ato de escrever.

Escrever sobre o desejo de amar uma mulher inexistente
é tão grande no espaço da vontade de ter desejo
que cria a obra.

Começa na página em branco
como a pintura na tela em branco.
Ambas permanecem em branco na frente do artista
esperando a raiva se transformar em ação disciplinada.

É um ritual que sempre se repete.
É importante entender a palavra raiva
essência da psique humana em seu sentido maior que
na verdade
não é negativa nem positiva
e sim
o sinal para avançar
ir à frente
e praticar a ação.
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Israel Blajberg

Nas madrugadas da Praça Mauá quando amaina 
o corre-corre diurno, surgem equipes de emer-
gência abrindo valas nas ruas, assistidas apenas 

pelos últimos bêbados e trabalhadores que sem o dinheiro 
da passagem ficam por ali até o dia seguinte, além da po-
pulação noturna que como por milagre se desvanece diante 
dos primeiros raios do sol.

Corre entre esta gente a lenda de que na Rio Branco, entre 
a Rua Larga e a Teóphilo Ottoni, o velho prédio fechado há 
anos não está exatamente vazio.

No silêncio profundo da noite, entre as passagens rápi-
das de um ou outro carro, juram que sai de lá um barulho 
distante de antiga máquina de escrever, enquanto através 
dos vidros são vistos de relance vultos fugazes que pare-
cem flutuar, fugindo dos reflexos mortiços das últimas lu-
zes acesas aqui e ali.

Na esquina da Rio Branco com a Rua Larga ergue-se o 
velho prédio. Passadas algumas décadas, seu estilo sóbrio e 
elegante não denuncia que tanto tempo transcorreu desde que 
a antiga Mala Real Inglesa o construiu.

Entretanto, logo em seguida uma Recém-criada autarquia 
federal o ocupou, mudando-se da Rua 7 de Setembro 48, es-
quina de Quitanda, cujos poucos andares já haviam se tornado 
pequenos para o BNDE. 

O local era excelente, o então Centro Financeiro do nas-
cente Estado da Guanabara, próximo às sedes de grandes 
bancos, grupos privados, o Banco do Brasil, CACEX, Banco 
Central, a Bolsa de Valores.

Fechado há anos, o prédio é testemunha muda da evolução 
da Humanidade. Mudam as cidades, mudam os bairros, muda 
a economia, muda tudo. 
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Quem passa de dia pela calçada larga, ao lado das vitri-
nes altas, empoeiradas e cinzentas portas metálicas fechadas, 
dificilmente poderia imaginar quanto progresso emanou da-
quela esquina para o Brasil; um cantinho tão singelo; ape-
nas 3 elevadores, escada exígua, corredores estreitos, salas 
pequenas..., mas dentro delas havia gente, gente brasileira, 
cérebros... e corações.

Cada parede tem uma história para 
contar. Elas, que jamais viram um 

micro-computador, testemunharam o 
esforço para que o Brasil implantasse 

uma moderna infra-estrutura 
econômica: recursos para energia, 

transporte, siderurgia; que tivéssemos 
uma Indústria de Base poderosa, que 

não precisássemos importar bens 
de consumo nem bens de capital. 
Naquelas salinhas, as pequenas e 

médias empresas despertaram para 
a Economia, ao mesmo tempo em 

que se incentivou a produção local de 
Insumos Básicos, a luta para salvar o 

Meio Ambiente, vencer 
os choques do petróleo.

As árvores da Rua Larga escurecem mais ainda a noite. 
Eurycles, Ricardinho Rebouças, Parga Nina, Pelúcio, Juvenal e 
até Roberto Campos abandonam por alguns momentos o Jar-
dim do Éden para gravitar incorporeamente pelas salas agora 
vazias e empoeiradas.

"Quando a alma parte deste mundo, ela sobe pela Caverna 
da Machpelah  [local  em Hebron onde os patriarcas Abrahão, 
Isaac, Jacob e Sara estão enterrados],  já que lá é o  portal  do 
paraíso." (Zohar  219 - 250).

Algum Espírito  Benedense deve ter descoberto um con-
duto celestial para a Rio Branco 53 tal qual a caverna de He-
bron, permitindo descidas furtivas para este Vale de Lágrimas.

Agora personagens, como fantasmas nos fi lmes não pre-
cisam abrir portas, apenas passam através das paredes e re-
constituem em seu mapa mental as antigas escrivaninhas, a 
velha cadeira preta, o restaurante do último andar. Refazem 
virtualmente reuniões de Diretoria, Comitê de Enquadramen-
to, discutindo projetos celestes.

Na época daqueles antigos pioneiros, o Banco ajudou de-
cisivamente a viabilizar os grandes complexos industriais e de 
infra-estrutura econômica, a criação e desenvolvimento do 
setor de bens de capital, a Integração setorial e espacial da 
economia, a estruturação de sistema de repasses através da 
rede de Agentes Financeiros.

Naquele edifício de linhas discretas, quem profetizaria que 
décadas mais tarde o Banco fi nanciaria desde shopping a mi-
crocrédito, passando por hospital, hotel, rodovia privatizada e 
ONGs que cuidam de crianças em situação de risco?

Era época do fundo perdido, do FUNTEC, a novidade 
para fi nanciar a pesquisa na indústria nacional. Como da cos-
tela de Adão, do BNDE foram criadas a FINEP, o CEBRAE, 
sim, era com C. 

O Sol vai aparecer a qualquer momento. Os primeiros ôni-
bus já chegam trazendo de longe os trabalhadores para mais 
um dia. O vigilante do prédio, aliviado após mais uma noite, 
entreabre a portinhola. 

As Almas Benedenses se elevam de volta. No nosso in-
consciente, nós que fi camos, admiramos, na distância infi nita, 
as suas virtudes:  Eurycles, o Profeta; Ricardinho Rebouças, 
o Espirituoso; Parga Nina, teria sido um dos 33 Justos, que 
diz o Talmud, estão incógnitos presentes na Terra? – Pelúcio, 
o Desbravador, Ignacio Rangel e Juvenal, Brilhantes; Jayro, o 
Amigo criador do “Jairão” salvador; Ezio, o Lutador; Hilton, 
o Leal; Masato, Massuda, Pacientes e Afáveis; Maria do Rosa-
rio, a Guerreira, e tantos mais...

Nas madrugadas frias um vento forte do mar sopra pela 
Rio Branco. Resvalando pelas esquadrias de alumínio do 
53, uma melodia sibilante parece trazer uma mensagem das 
Almas...  

Que a nossa memória nunca seja esquecida...    

Que Deus proteja nossa Casa e nossa gente brasileira... 
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Carlos Poeta

Eram 18:00 horas de uma tarde 
quente de verão.  O sol abrasador 
não queria se despedir. Caminha-

va pelas ruas do Centro da cidade do Rio 
de Janeiro com destino a minha residên-
cia, vindo de mais um dia de trabalho, no 
BNDES. Motivado pelo calor intenso, 
senti necessidade de beber algo gelado. 
Entretanto, pensei na dieta sem açúcar a 
que me submeto. Resolvi, então, tomar 
um suco natural. Passo em frente de uma 
loja comercial, onde estavam ostentados 
os dizeres: “Rei dos Sucos – Tudo em va-
riedades”. Resolvi entrar. Cheguei ao bal-
cão, embalado pelos dizeres, perguntando 
à garçonete: 

– Tem suco de tudo? 
Respondeu ela, entrando em clima amis-
toso. 

– Tem, sim, senhor!

– Então, “me manda” um suco de jenipapo!  

Tendo ela, gentilmente, me pedido 
para me sentar, atendi, automaticamen-
te, e fi quei pensativo. Por que “diabos” 
jenipapo? Podia ter pedido, uma fruta 
comum, como laranja, manga e limão. 
Mas, pedi jenipapo.

Às vezes, coisas estranhas aconte-
cem, prendemos em algum lugar a ló-
gica, a razão e liberamos emoções ar-
quivadas. Acredito que pode acontecer 
a qualquer momento, até em uma loja 
comercial, como no pedido de um sim-
ples suco.

E
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Voltando ao pedido, não é que tinha 
suco de jenipapo? Não observei, tinha 
entrado em uma casa que servia sucos 
de todos os tipos, entretanto, estava 
meio desligado e acreditava que se tra-
tava de frutas comuns. Mas, eram frutas 
típicas de regiões do Brasil. Fiquei feliz. 

Sempre acreditei que não existe o 
acaso e, sim, a sincronicidade. Pelo me-
nos, em pedidos de sucos de frutas, não 
comuns, tinha companhia. Notei logo, 
pela fisionomia e pelos sotaques dos 
outros fregueses, a maioria de meia ida-
de, que eram todos originários do cam-
po, de pequenas cidades do interior ou 
do passado, como eu, não tão distante, 
daqui mesmo, do Grande Rio, quando 
havia mais natureza, menos cimento e 
asfalto. 

Eram olhares sonhadores de viajan-
tes do espaço e do tempo. A casa deve-
ria ser chamada: ”Rei dos Sucos –Tudo 
em lembranças”.

A casa deveria ter frutas de todos os 
tipos, hoje consideradas exóticas, como 
jaca, tamarindo, carambola, amora, 
cupuaçu, abiu, abricó, mangaba, sapoti, 
pitanga, jambo e muitas outras. Entre-
tanto, me perguntava, porque pedi suco 
de jenipapo?

Era uma pergunta que não podia 
responder de estalo. A resposta deve-
ria estar arquivada em alguma gaveta 
da mente. Mas, já estava me inquietan-
do. Precisava solução, para tal enigma, 
enquanto, não tomava a decisão de 
beber o líquido amarronzado. Já no-
tara até que a garçonete me olhava um 
tanto desconfiada, talvez pensasse: “o 
tipo de olhar de durante ou depois do 
sujeito tomar um desses sucos, eu co-
nheço, entretanto, o do antes do ato, 
eu nunca vi. Que sujeito estranho! ”

Resolvi tomar o suco, 
um pouco coagido 
pelo olhar inquiridor 

da garçonete. 
Mas, pensava: 

vou sorver bem 
devagar, talvez aos 

poucos, vá surgindo 
resposta para tão 

mística pergunta. Já, 
no primeiro gole, foi 
ativada as sinapses 

dos meus neurônios, 
identifi cando o sabor 
guardado por mais de 

50 anos. 
À medida que bebia, 

as imagens iam 
se formando. 

Era remetido para a 
dimensão 

espaço-tempo.

Era como se estivesse me delician-
do com a ambrosia dos deuses e, que 
também, de uma porção mágica de 
Cronos, o deus do tempo, que me fazia 
viajar ao passado. 

Subitamente, me vi. Estava debai-
xo da copa sombreada de um enorme 
pé de jenipapo, em ensolarada tarde 
de verão.

Ao meu lado, meu amigo de infân-
cia, o  Helman, e também, o seu avô, 
”seu” Lima, me perguntando: 

“Meu filho, quer um jenipapo? 
Pega um!” 

Segurei o fruto em minhas mãos in-
fantis. Era cheiroso, estava madurinho, 
pronto para ser devorado. 

Foi o que fiz. Fiquei com a cara 
toda lambuzada e a felicidade estampa-
da nos olhos.

Lembrei-me, também, enquanto, 
bebia meu suco de “tudo-jenipapo”, 
dos enormes quintais de outrora, aque-
le era um deles, dos pomares repletos 
de variedades de frutas, das casas bai-
xas, das hortas, da criação que muitos 
faziam de galinhas, patos, gansos, coe-
lhos e outros animais.

Acabei de tomar o suco e aterrissei da 
nave das lembranças. 

Descobri, fi nalmente, que essas emo-
ções vividas estavam ausentes do meu 
dia a dia, entretanto, não perdidas. Foram 
restabelecidas em um copo de cerca de 
300 ml de suco. 

Aí, percebi, de momento, que o 
significado do pedido do suco de jeni-
papo estava respondido. 
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Luiz Borges

Quando soube do incêndio no Museu da Quinta da 
Boa Vista, pensei logo em Elias. Um baiano caboclo 
do século XIX, sisudo e muito sério. Filho natural 

de uma índia do Recôncavo, trazida do mato a laço (como se 
dizia naqueles tempos), que vivia como empregada de um dos 
padres de Santo Amaro, de paróquia pobre e ribeirinha. O 
povo dizia que formavam um casal, nas margens do que era 
aceitável naquela comunidade beata e interiorana.

Ele sempre sofreu muito com a chacota de seus colegas 
de infância e adolescência. Perseguição e desprezo constan-

te sobre sua mãe. O padre, homem pobre e seu padrinho 
de batismo, deu-lhe a herança possível naquelas condições, 
educação (ler e escrever, um pouco de Latim, Religião e 
Matemática) e um ofício como aprendiz na estrada de ferro 
dos ingleses.

Naquele tempo, as tias mais velhas da terra contavam 
muitas histórias. Nelas, Santo Amaro era a melhor terra da 
cana do Recôncavo. Histórias de gente muito rica (os ba-
rões), de uma pequena classe média (meirinhos e comercian-
tes) e de muitos miseráveis.
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Nas feiras, o cordel (lido ou cantado) era a forma de 
aprender os contos sebastianistas, as epopeias das vaquejadas, 
as tristes histórias de amor romântico, as guerras contra os 
mouros (cavalhadas repetidas nas festas religiosas), as lides da 
cana, o medo e a atração pelo cangaço. Tudo na mais perfeita 
tradição do medievo português. As pastorinhas, o reisado e, 
claro, além do carnaval a micareta.

Às vezes, às margens do Subaê, acampavam  ciganos, atraídos 
pelas feiras de animais de corte e de carga. Então, paravam os 
intermináveis folguedos infantis de caçar passarinho para cantar 
nas gaiolas e correr atrás do gado. Tempo de fechar as crianças 
em casa, rezar novenas. Tempo de medo e preconceito. Havia 
também uma gente ao mesmo tempo normal e estranha, que 
praticava a religião comum, mas que tinha um quê de diferente. 
Gostavam do Antigo Testamento e não davam muita atenção 
para os Santos. Costumavam casar sempre entre os primos. As 
fofoqueiras falavam em marranos, mas ninguém mais ligava.

Nesse contexto humano, Elias foi criado como mais um pá-
ria. Era um homem acaboclado de tez escura, mas alguns traços 
europeus e cabelo negro e liso como o da mãe. Forjou um tem-
peramento forte e uma vontade espartana.

Começou a trabalhar com os ingleses na colocação dos tri-
lhos e foi evoluindo aos poucos, à medida que se mostrava res-
ponsável com seu trabalho e cumpridor de suas tarefas. Passou a 
chefi ar equipes e a receber tarefas de atender ao provisionamento 
dos canteiros de obras. Passou a conduzir as tropas de burros e 
os carros de boi da ferrovia.

Então, um dia, o mundo virou de 
pernas para o ar. 

O povo de Santo Amaro e de 
todo o recôncavo, assistiu uma bola 
de fogo cruzar os céus de um lado 

a outro e, para os mais vizinhos 
do fenômeno, houve uma enorme 

explosão e o fogo fez arder o 
sertão por dias.

O fato já tinha sido anunciado por inúmeros profetas nordes-
tinos por séculos e muita gente achou que tinha, afi nal, chegado 
o dia do Juízo. As igrejas encheram-se, os oratórios das casas fo-
ram cercados de velas e os padres tiveram que trabalhar dobrado 
para dar conta dos confessionários.

Os três tambores dos terreiros passaram a fazer serão e as 
iaôs caíam exaustas de tanto atenderem aos erês e aos encan-
tados. No duplo, algo havia certamente acontecido para nossa 
esfera de vida receber tal visitação. Muita gente sumiu, muita 
gente voltou, muita gente casou ou batizou suas crianças. Lá de 
Salvador vieram enfarpelados doutores das ciências para viajar ao 
lugar da queda do meteoro e relatar ao governador semelhante 
fenômeno. O problema era achar macho para ir lá acompanhá
-los, pois o fogo havia cedido, mas o medo crescia em labaredas.

Esse foi o momento de Elias. História para ser contada de 
geração em geração, com um lampejo de orgulho na alma. Os 
ingleses cederam à comitiva da Bahia uma de suas equipes de tro-
peiros e Elias, conhecedor da terra, foi designado para guiá-los. 
Ele diria, depois, que como tinha Jesus no coração, ir em direção 
ao Cão ou a uma pedra, como explicavam os soteropolitanos, 
não fazia a menor diferença.

Toda a área havia sido devastada, mas os bois e seus carros 
não tiveram problemas de chegar. No fundo de uma cratera, es-
tava o que o povo já chamava de Pedra do Céu. Uma liga mineral 
marrom escuro que (Imagine!) havia caído das estrelas.

Depois de muitos exames, os cientistas decidiram levar o me-
teoro para a linha do trem e despachá-lo para Salvador. O pro-
blema era tirá-lo da cratera surgida do choque com a Terra. Os 
engenheiros decidiram como, mas coube a Elias e a seus homens 
o trabalho físico de trazê-lo de seu ninho fumegante para cima, 
colocá-lo em um carro, puxado por parelhas extras de bois, de 
modo a deixá-lo no vagão que levou a pedra a Salvador, cercada 
de uma curiosidade popular digna da volta de Dom Sebastião.

Como únicos fi lhos do Recôncavo envolvidos em tal façanha, 
Elias e seus homens passaram a merecer respeito geral e foram 
até cantados nas feiras, com direito a terem seus nomes rima-
dos (exagero!) com heróis gregos ou bíblicos. O trabalho não 
lhe rendeu promoção ou dinheiro, mas lhe valeu admiração, bom 
casamento e lavou a alma do vivente, enquanto o foi.

A pedra foi para o museu em São Cristóvão, no Rio de Janei-
ro. Todos nós, descendentes de Elias, levávamos nossos fi lhos e 
netos para ver o que parecia só mais uma peça de museu, mas 
era a lembrança do momento de epopeia da vida de um homem 
pobre, simples e amargurado pela maldade de seu tempo.
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