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9 

PROSAICO

As histórias dizem-nos de acontecimentos do mundo, 
dos costumes, da cultura de um povo, de uma época, 
de tempos antigos, de tempos atuais; quer sejam por 

meio de prosa ou verso, falando-nos de eventos corriqueiros, 
reais, como também de pura ficção; por vezes reproduzidos 
com pitadas de humor, de ironia, de nostalgia, de utopia, de 
perplexidade, com que se vê ou se imagina a ação. 

Talentos Literários do MPRN é uma publicação que homena-
geia os integrantes do Ministério Público, por meio do registro 
de algumas experiências, idealizações, fantasias; de alguns dos 
sonhos que permeiam(aram) a jornada de vida dos que fazem o 
MP Potiguar, os quais, com sua escritura, trazem à baila a carga 
emocional e cognitiva do ser humano – que pode se manifestar 
tanto na esfera individual quanto na coletiva –, aqui, também 
poeticamente, colocada em versos que nos falam da vida, do 
amor, das inquietações dos desassossegos e das frustrações, mas 
também de sonhos, fantasias, 

felicidades...

Manoel Onofre de Souza Neto
Procurador-Geral de Justiça
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Amor de internauta
Arthur de Oliveira Rocha*

Login, senha. Pronto. Já estava conectado aos mais de 1000 
followers no twitter. O dia parecia tão tedioso que nada 
lhe chamava a atenção. Ainda ressentido pelo fim de seu 

último relacionamento, o internauta já havia decidido partir 
para outra; mas cadê a outra?

Foi então que @amigadocursodeinglês deu RT no tweet de 
alguém que lhe chamou a atenção. A foto era bonita, resolveu 
segui-la. E não deu outra, foi seguido de volta. Meio receoso de 
início, mas resolveu twittar com a nova follower. Depois de alguns 
tweets, já estavam mandando MSN e link do Facebook por DM.

Pode parecer brincadeira, mas tudo isso ocorreu em veloci-
dade de internet nesse mundo überglobalizado. 1GB/s mantinha 
os dois estranhos interligados pelas redes sociais. Emoticons e 
winks descontraiam o papo, e os dois não paravam de trocar 
ideias. Já estavam compartilhando pastas com músicas e fotos 
compactadas para economizar KBs.

O internauta já nem lembrava mais do seu relacionamento 
virtual passado. Amor de 11 dias e 512Mb de memória. Até 
durou muito, é o que diz a maioria, aqueles que convergem na 
ideia de que amor de internet foi criado para não durar.

“Te amo”, escreveu o internauta. Como é possível amar al-
guém que se conheceu há 8 horas?! Fizeram vídeo conferência 
e já podiam ver em tempo real um ao outro pela webcam. O que 
mais poderiam querer num relacionamento maduro, adulto, 
estável e sério de 8h?

Subnick no MSN e status do orkut com declarações de amor. 
Ele fazia o tipo romântico. Ela se divertia mandando beijinhos 
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e abraços entre os avatares deles nos joguinhos online. Ambos 
mudaram relacionamento para “namorando” no perfil. Até las-
tFM o internauta criou depois que sua parceira o convidou para 
participar de mais esta rede social da World Wide Web. Agora 
eles ouviam juntos a música tema do amor deles.

Passaram o resto do dia em love. Mesmo de madrugada, o 
amor não os deixava ficar offline ou sequer desligar o PC. Foram 
18 horas de amor através da tela de LCD preta 17’’. Será que 
havia encontrado o amor da sua vida? Será que superaria os 
11 dias de seu namoro mais duradouro? Perguntas como essas 
embalavam o nervosismo que o fazia ficar de pernas bambas 
ao teclar com a namorada.

Lá pelas tantas, a internauta fica off e não respondia aos cha-
mados do amado. O que poderia ter acontecido? O internauta 
não parava de twittar a saudade que sentia e que estava desespe-
rado. Nem lhe passava pela cabeça que a internet da namorada 
havia caído e o servidor estava fora do ar.

Nem chegaram a comemorar o primeiro dia de namoro jun-
tos, porque a internauta amada se desconectara da rede faltando 
duas horas para completar um dia inteiro de romance. Sem falar 
nos 23% restantes do download do vídeo da internauta com suas 
duas amigas dançando uma versão bizarra de “Single Ladies” 
que o tristonho internauta jamais assistiria por completo.

Ficou depressivo por cerca de 15 minutos quando, decidido, 
resolveu virar a página/abrir uma nova aba: criou um fake e foi 
beber todas numa boate virtual fake, com novos amigos fakes, 
música fake, comida fake. Quem sabe não encontraria uma fake 
estilosa dando mole por lá?



15CONTOS

O desvendar
Nadja Thalita M. de Araújo Fernandes* 

Noite fria. Confusão. O que fazer?
A todos ela já recorrera, e nenhuma novidade até então 

aparecera.
O desespero começava a lhe invadir a mente, seus membros, 

percorria-lhe o corpo, mas não; ela não podia se deixar dominar 
por esse sentimento.

Precisava ser forte. Alguma ideia lhe ocorreria, uma pista 
surgiria, e tudo começaria a ficar mais claro até que todo aquele 
mistério fosse por fim desvendado.

Naquele mesmo dia, tivera oportunidade de se aproximar 
do suspeito e escutar-lhe a conversa. Percebera que aquela seria 
uma grande chance e que não podia desperdiçá-la. 

Quando, finalmente, chegara próximo a ele e alguns de seus 
companheiros, percebera que eles sussurravam. As palavras di-
tas pareciam fazer parte de um contexto que lhe era familiar, 
mas não conseguia estabelecer uma relação com os demais in-
dícios de prova já coletados. Não se conteve de frustração, ao ser 
retirada dali, praticamente, à força. Ora, assumira uma posição 
perigosa, sabia disso, mas não podia mais retroceder, porque 
isso traria prejuízos de toda ordem. Se preciso fosse, colocaria 
inclusive sua vida em risco. 

 Muitas vezes naqueles dias, pensara em como seria bom 
tirar as sonhadas férias, esquecer de tudo e se permitir ler, nadar, 
amar... a si mesma. Nada disso seria possível, porém, enquanto 
não conseguisse responder aquela pergunta que lhe atormenta-
va. Sabia que era capaz. Sempre fora. Por que isso agora parecia 
tomar-lhe a alma? 
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 Aquelas noites mal dormidas, a falta de apetite, o café em 
excesso não lhe faziam bem e só podiam ser a causa para os blo-
queios mentais que lhe assaltavam cada vez mais constantemente. 

 Foi então que aquela pessoa que tanto amava entrou de 
repente em seu quarto. De tantas frases desconexas, ela escu-
tava apenas o que ele lhe pedia: desculpa. Sentiu que voltava 
ao seu eixo; começou a fazer-lhe perguntas, e ele aos poucos a 
esclarecer-lhe todas as dúvidas, contando-lhe como as coisas 
aconteceram até chegar àquele ponto.

 Seus dias foram sendo reconstruídos de trás para frente e 
passavam em sua mente como um filme, um filme do qual ela 
fazia parte, mas como mera figurante, que representa sempre o 
mesmo papel em todas as cenas.

 Uma ânsia de vômito lhe tomou, um bolo sólido na boca do 
seu estômago estava prestes a sair. Ao mesmo tempo, embora 
noite, raios de luz pareciam irromper em seu quarto; um, dois, 
vários. E todas as suas questões, aparentemente insolúveis, de 
repente se tornaram claras.

 Por que seu casamento acabara? Fora ele, ou melhor, a falta 
dele. O Amor. A sua ausência explicava aquela morte que ela 
teimava em não admitir.

Não havia crime perfeito, sem solução. Isso estava certo. 
Retiraria os últimos elementos da cena do crime e daria aquele 
caso por encerrado, cônscia de que agira certo, ao não desistir 
de entender como tudo acontecera.



17CONTOS

A nota
Arthur de Oliveira Rocha*

Ventava muito, o jornalista acordou para fechar a janela 
do quarto e barrar todo aquele frio. Alguns goles de 
café forte e sem açúcar antes de sair de casa. Ele nunca 

deixava de tomar o tal café, era a única coisa que, segundo ele, 
deixava-o aceso na redação o dia todo.

Na cozinha, passava os olhos ao acaso quando pousou a 
vista sobre o calendário de parede. Era primeiro de novembro 
e o único pensamento que lhe veio à mente naquele instante 
foi de como escrever um texto diferente, talvez inovador para 
o Dia de Finados. Todos os anos, seu chefe de redação sempre 
lhe confiava o espaço do jornal destinado a essa efeméride, mas 
o que poderia fazer?

Deu bom dia à secretária, à moça do café, a seu Antônio 
entregador de encomendas, mas todos pareciam tão ocupados 
que não lhe responderam. Dirigiu-se à terceira sala do corredor 
e achou estranho a porta está aberta, pelo menos não precisou 
nem tirar a chave do bolso.

Mais uma coisa chamou a sua atenção: onde estariam as 
coisas de sua mesa? Suas pastas? Seus arquivos? Talvez, Dalva 
os tivesse tirado para fazer a limpeza da sala. Não importa, faria 
seu trabalho assim mesmo.

As horas se passavam, os dedos cansavam, mas com afeição 
ao seu trabalho, o jornalista, por fim, terminou. Deixou o texto 
na mesa do editor do jornal para ser revisado e publicado na 
edição do dia seguinte.

Achou estranho ninguém o ter procurado em sua sala du-
rante todo o turno, o que normalmente nunca acontecia, no 
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entanto, deixou sua sala, cruzou o corredor e saiu de fininho 
não queria que Geraldo reparasse que ele já estava de saída, 
afinal, não seria a primeira nem a última vez que seu colega de 
trabalho se aproveitaria, segundo ele, de sua boa vontade, ainda 
por cima, seu Geraldo Pulmão Podre tinha o péssimo hábito 
de fumar dentro do carro. E nem para jogar as piubas no lixo, 
sempre ficavam no assoalho do veículo.

Ventava muito, o jornalista mais uma vez acordou para fe-
char a janela do quarto e barrar todo aquele frio. Mais alguns 
goles de café forte e sem açúcar. Como era dia de Finados não 
foi à redação e sentou no sofá cinza da casa sem muito requinte 
onde morava sozinho. Pegou o jornal do dia para ver as notícias, 
e mais, para ver o texto feito por ele no dia anterior.

Que estranho. Passava as páginas, mas nem sinal do texto. 
Folheou de trás para frente, de frente para trás e nada. Abriu 
numa página aleatória. Viu uma pequena nota com sua foto. 
Resolveu ler. O Jornal da Manhã havia publicado uma homena-
gem ao grande jornalista que muito contribuiu para a empresa 
e já não estava mais entre nós.
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Favor de político
Arthur de Oliveira Rocha*

Dona Cláudia acordou alvoroçada. Era o último dia para 
retirar a segunda via do seu título de eleitor que havia 
perdido há uns três ou sete meses – tinha a lembrança 

“meia” fraca, como ela mesma costumava dizer – não se lembra 
nem ao certo como foi que perdeu, muito menos onde foi parar 
o tal do documento.

Fez o café do marido que saiu para trabalhar e colocou-se 
a gritar pelo nome dos três meninos frutos do seu casamento 
anterior: Antônio Carlos! Carlos Antônio! Antônio! O sobre-
nome da família pouco importa, num país como o Brasil só 
gente importante é conhecida por sobrenome, e essa não é uma 
família de músicos, artistas, políticos, nem de médico formado 
com diploma.

Pegou o rumo, o que inclui 25 minutos na parada de ônibus 
e mais 50 para chegar ao cartório eleitoral. Agora sim, pensou 
ela. Estava no lugar certo. Dera uma viagem no dia anterior em 
vão, já que no cartório próximo a sua casa não estavam tirando 
segunda via, apenas fazendo reimpressão de título.

A fila era enorme, mas para quem já está acostumada a es-
perar na fila do posto de saúde para consultar o caçula com 
o pediatra; na do sopão em frente ao centro espírita que toda 
sexta-feira tem distribuição de janta; e para receber os medica-
mentos da mãe que tem diabetes – isso quando há os remédios 
– é besteira.

Tratou de fazer amizade com os que também aguardavam 
chegar sua vez. Em fila é sempre assim, todo mundo acaba se 
conhecendo, sabe como é... espaço é pouco, a gente é muita, é 



20 TALENTOS LITERáRIOS DO MPRN

impossível não pisar no pé de ninguém sem querer, pedir des-
culpas e dali sair o maior papo – sempre se acha um conhecido 
comum entre as partes.

Eis que chega a vez de Dona Claúdia que fica angustiada ao 
perceber que não trouxera comprovante algum de que votara 
na eleição passada. Sem esse comprovante não é possível tirar 
sua segunda via, foi mais ou menos o que disse a mulher que a 
atendeu, só que de uma maneira não tão delicada e através de 
grunhidos que mal dava para entnder.

O que seria de Dona Cláudia não fosse o candidato a depu-
tado que se disponibilizou prontamente a buscar o comprovante 
da senhora na casa dela? Só assim conseguiu sua segunda via do 
documento. Aliviada, viu o homem estender-lhe a mão, achou 
que seria um cumprimento, quando notou um papel pequeno 
que ele segurava. Era um santinho. Entregou-lhe. Agora já tinha 
em quem votar para deputado estadual.
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Castelos de areia
Arthur de Oliveira Rocha*

Ana, muito bem disposta, acordou cedo neste sábado 
quente e ensolarado de Janeiro, o que não é de se es-
pantar para alguém que mora nos trópicos. Agora, 

sentada e sentindo a suave brisa, passavam por sua cabeça as 
lembranças da época em que vinha com o pai para aquela mes-
ma praia. Chegavam a passar o dia inteiro debaixo daquele sol, 
fazendo castelos de areia.

Respingos da água salgada atingiam seu rosto e rapidamente 
secavam com o vento que soprava agora mais intensamente 
sobre sua pele recoberta por filtro solar que, desde a infância, 
seu pai tanto insistia para que a filha jamais deixasse de usar. 
Imaginou o que ele não diria se visse seu anjinho com a clara 
pele desprotegida sob os intensos raios daquele astro, ainda mais 
nesses tempos de aquecimento global.

Esticou o braço e com uma das mãos passou a modelar o 
monte de areia em sua frente. As ondas, já mais fracas, chegavam 
até os seus pés. Ana sorria e continuava a elevar as mais lindas tor-
res do seu castelo. Ficaria conhecida entre a realeza como a prin-
cesa do castelo mais bonito e que ela mesma o havia construído.

Uma ponte interligava as alas leste e oeste. Foi então que 
subitamente uma onda mais forte invadiu o castelo. A princesa 
Ana ficou atônita, não sabendo como reagir frente tal situação. 
Seu reino inteiro estava sendo invadido por um tsunami e os 
seus soldados de elmos dourados pareciam nada diante do de-
sastre natural.

Indignada, percebeu que não adiantava construir seu palácio 
sem antes observar as condições do terreno. Afastou-se uns 2 
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metros para longe da água e tornou a construir a base do que 
seria seu novo reino. Muitos súditos chegavam para auxiliá-
-la, afinal, Ana sempre fora uma boa princesa. Novos soldados 
participavam dos treinamentos nos desertos de areia fina que 
circundavam o império, precisavam estar mais bem preparados 
para os muitos perigos que pudessem surgir e ameaçar a inte-
gridade da realeza e dos súditos.

Dessa vez, aprendendo com a experiência anterior, Ana dei-
xou as bases do castelo bem firmes e só então elevou as quatro 
torres principais. A construção já ganhava forma e Ana capri-
chava em cada contorno. Foi então que uma chuva repentina 
encharcou os salões de seu castelo ainda nem terminado. Agora 
já mais preparada, levantou-se e arrastou para mais perto de 
sua construção algumas palhas de coqueiro caídas, recobrindo-
-a. Pôde, assim, amenizar os estragos que a grande tempestade 
poderia lhe ter causado.

Algum tempo depois, com o sol já brilhante novamente. 
Descobriu o palácio e reparou os pequenos estragos. Quando 
repôs a última plantinha no jardim real, Ana teve uma sensação 
de alívio que pouco durou. Garotos jogavam bola alguns metros 
dali e um deles acabou por acertar uma das torres, desmoro-
nando-a. Ana, tomando uma postura de princesa devolveu-lhe 
a bola e aceitou as desculpas com sutil sorriso.

Os garotos voltaram a jogar e a princesa remexia os destro-
ços de parte de seu palacete. Foi então que descobriu entre os 
grãos de areia algo metálico. Tratava-se de uma medalhinha 
com o desenho de um anjinho gravado na superfície de me-
tal. Lembrou-se do pai. Lembrou-se de quando ele a chamava 
de meu anjinho. Lembrou-se de quando riam enquanto cons-
truíam castelos de areia naquela praia. Foi então que levantou, 
afinal, já entardecera e estava na hora de voltar para casa. Ana 
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passou pelos garotos e disse um muito obrigado tão sorridente 
que todos olhavam pra ela com um brilho especial nos olhos. 
Foi distribuindo gentilezas por todos que encontrava no cami-
nho entre a praia e seu apartamento.

Sobre a cama, Ana refletiu o quanto é importante aprender 
com tudo que passamos; tirar bom proveito até das situações 
mais complicadas; construir nossas bases em terrenos sólidos; 
aprender que nada que nos acontece é por acaso; que mesmo 
quando as pessoas tenham, aparentemente ou não, lhe feito mal 
não vale a pena retribuir tal atitude; que um sorriso faz toda a 
diferença; que não custa nada ser gentil com o próximo; que 
sonhar não é coisa de gente boba; preservar a imaginação de 
criança mesmo não sendo mais uma é um privilégio de poucos; 
e todo obstáculo que nos apareça é pequeno diante do tesouro 
que encontraremos no fim de tudo. Vale a pena construirmos 
nossos castelos de areia.





CRÔNICAS
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A oitava arte
Derniere Temoteo Monteiro Maia*

Acendem-se as luzes, aprumam-se os refletores, enfocam-se 
as câmeras, ajeitam-se as claquetes. Atenção! Luz, câmera, ação!

Com uma sincronia estranha e perfeita, todos os sentimen-
tos acabam de ser reproduzidos, artificialmente, em laboratório. 
Havendo, necessariamente, certa programação, avisamos que 
todos os pedidos só seriam atendidos se houvesse bastante an-
tecedência. Avançamos centenas de anos na escala evolucionista 
do mundo. Eliminamos da nossa era moderna todo prejuízo 
arcaico, o fracasso e o ridículo de outrora, protegendo-nos dos 
riscos prováveis de um sentimento mal cozido ou fora do prazo 
de validade.

Quimera! Caros amigos, tudo não passa de uma doce men-
tira. Apenas uma introdução de sinopse cinematográfica, de-
senterrada de uma das sinistras gavetas de meu subconsciente. 
Dormi com a hipótese e acordei com essa ideia me cutucando o 
juízo. De repente, todos os sentimentos, friamente, planejados, 
assim como um projeto de filme. Não se esquecendo de checar 
todos os elementos disponíveis, eliminando toda e qualquer 
espécie de imprevisto, de acontecimento funesto, de zebra sub-
sequente. Nós, seres, racionalmente, emotivos (ou seria emo-
cionalmente racionais?), teríamos a chance de somente amar 
quando fosse totalmente viável e quando se encaixasse bem no 
orçamento familiar. E, otimistas, ficaríamos esperando o sucesso 
garantido da superprodução sentimental. 

Infelizmente, nesse aspecto, a vida não imita a arte, mui-
to pelo contrário; essa impõe seu próprio roteiro e o desfecho 
que, na maioria das vezes, não é o esperado e estimado. Então 
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vejamos, o tal Amor denotado em tantos filmes antagônicos, em 
alguns casos, é totalmente extraído de fatos acontecidos veridi-
camente, e porque não são reconhecidos em nossa vida cotidia-
na? Talvez tenham se esquecido de avisar que eles existem sim, 
e não apenas nascem das cabeças privilegiadas dos roteiristas.

Podemos definir o papel e o perfil psicológico, de forma ale-
atória e não menos cinematográfica, desse ilustre personagem 
chamado Amor. Ei-lo a seguir: belo, etéreo e despretensioso. 
Seu poderio é uma conquista diária, uma luta sem tréguas. Sua 
guarda pertence aos decididos, aos obstinados, aos pacientes, 
e mesmo, aos que alimentam a audácia de desafiar todos os 
obstáculos pela alegria de doação, pelo prazer da partilha de 
sonhos, de lágrimas e de sorrisos, de suor e de sangue, de corpo 
e de alma.

Por outro lado, Amor não é só aquele que consegue apreciar 
a perecível forma. Por ser fácil e efêmero, é vulgar amar a estru-
tura física formosa. Esse sentimento que não vai além do apetite 
estético, é tão vulnerável quanto à própria beleza. Dura somente 
o período que perdura aquilo que o tempo, a doença e a morte 
estragam. O elemento nobre, liberto do tempo, das injunções 
existenciais, o Amor que eterniza, os vulgares não conhecem. 
Não entendem o que é admirar a essência que transcende todas 
as formas carnais.

Aqueles que já conseguiram penetrar algumas camadas mais 
sutis e profundas de seu universo, portanto, mais longe do ilusó-
rio, é que são capazes de seguir ao final dessa aventura. O Amor 
real também goza a forma, mas, em realidade, ama a essência 
que lhe completa o sentido. O egoísta não ama, fica só espiando, 
permanece isolado como figurante em seu triste universo.

O Amor não é um espelho refletindo uma imagem, ele é 
como uma sombra discreta com personalidade própria ou como 
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uma joia escondida numa peneira de mercúrio cujo garimpeiro 
responsável é o coração. Este último, todo faceiro, recebe os 
quatro elementos cruciais advindos dos mortais viventes. Enu-
meraremos, então, os tais elementos. Primeiro, temos o Amor, 
caminhando ao norte, representa o ar, estritamente necessário à 
nossa sobrevivência. Em seguida, temos a paixão, despontando 
ao leste, representado pela água, normalmente nos afogamos 
em sua imensidão. Em terceiro temos a amizade, divergindo ao 
oeste, se enquadra como elemento terra, o porto seguro onde 
podemos fincar nossas estacas. Por fim, temos o tesão, este já 
caindo para o sul, simboliza o fogo, a parte mais crítica e volúvel, 
que subestima todos os elementos anteriores. No meio dessa 
peleja, o garimpeiro-coração é funcionário solitário; sempre 
metendo os pés pelas mãos, confundindo as rotas e os elemen-
tos, tentando distinguir a pedra preciosa do falso brilhante e 
nem sempre conseguindo o intento.

A lamentar, informo e transformo o rumo da prosa. Não 
pense que amar é para-todos, somente alguns sabem adminis-
trar esse talento. A maioria anseia chegar à caverna onde se 
encontra o pote de ouro, porém o perseverante é o que decifra 
o enigma codificado no mapa da mina. Diante dessa afirma-
ção (decepcionante ou realista, conforme vocês queiram), lhes 
aconselho seriamente a não desistirem, ainda é cedo para descer 
do barco. Já não lhes disseram que na vida os lugares especiais 
são preenchidos pelos decididos, os obstinados e os pacientes? 
A sorte não é fator preponderante para a seleção humana, mas 
uma característica que acompanha os três grupos acima citados. 
Se vocês não fazem parte de um deles, então comecem a fazer.

Para terminar a sinopse dessa história, concluiremos que to-
das as explicações imagináveis a respeito do Amor não nutrem 
nossas consciências tão desejosas de respostas. O Amor não 
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é religião, mas aliena. Não é ciência, mas instiga. Não é exato, 
mas completa. Ele não passa de uma incógnita, quem souber 
defini-lo, minuciosamente, por favor, não fale agora para não 
quebrar o encanto.

Com a absoluta certeza de já haver visto esse filme antes, 
lanço os créditos finais. E, num dado esboço de imaginação, 
construo a seguinte cena: sentado garboso, em cadeira vistosa 
com letreiro escrito diretor, o coração fala grosso, grita e reclama 
da falta de credibilidade dos atores. Encosta o galã (Amor) na 
parede e o chama de canastrão. O galã pacífico, já cansado de 
ser diminuído, entrega seu posto e diz sua última fala: “Já não 
tem mais lugar para mim nesse filme...”



31CRÔNICAS

Regresso
Suely Magna de Carvalho Nobre Felipe*

Campina Grande in festa! Numa expo bucólica, revirando 
pensamentos, conheci o Sítio São João. Tapera de taipa, ainda 
sem reboco. Quis ser pedra, não teve jeito! As lágrimas... As 
lágrimas! Vi num canto tia Etelvina, irmã mais nova de minha 
avó. E, andando devagarzinho, bem na sala do jantar, avisto a 
moça da janela. Ozaete, sua sobrinha. Estavam diante de mim: 
Bibi, Etinha e minha avó! Logo que avistei o quarto, a garganta 
deu um nó. Vi uma gente sem pátria, se rindo de fazer dó, do 
expressivo urinol. Lembrei-me da infância vivida, na casa de pai 
Uó. Lá quando a noitinha caía, e bem mal escurecia – as puçás 
tudo espichadas... Hora de contar estrelas, pedir a benção de 
Ati, de Sant’Ana e Pai Uó. Por Deus! Como me foi útil, aquele 
velho urinol, que agora virava peça, de grande admiração, para 
alguns de gozação! Saí dali cabisbaixa, tomada pela emoção, 
ao ver os costumes da minha gente, ameaçados de extinção. E 
para aliviar a minha dor, resolvi entrar na capela. Avistei santos 
e velas. E três mocinhas magrelas confundindo a exposição, 
com cenário de novela. Pousavam, tiravam fotos, zombavam de 
São João. Uniam as mãos em prece, imitando nossa Senhora. 
Já outra bem sorridente, abrindo os braços aos céus, clamava 
por mais um flash! Açoitada pela frieza, que tangia as minhas 
lágrimas, entrei na bodega ligeiro, pra aquecer-me ao candeeiro. 
Tomei de um gole só, uma lapada de saudade, ao ver vovô Nô 
querido, sentado ao tamborete, ensinando-me a embalar sabão, 
no mesmo papel de embrulho, que também se embrulhava o 
pão, e a esperança vencida de chover lá no sertão! Buscando 
me consolar, fui pra venda de cordel, e já num primeiro balaio, 
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li um título de arrepiar, mas faço questão de falar! Que coisa, 
veja seu moço! “O filho que estuprou a mãe, depois virou um 
cachorro!”. Desisti daquela invenção e fui assistir ao debate, de 
Lampião com São Pedro, do poeta pernambucano, cordelista 
José Pacheco. Ali fui interpelada, por José Alves Sobrinho, que 
me autografou, com carinho, a sua saga derradeira, exaltando 
Nísia Augusta, nossa poetisa estrangeira! Já ia deixando a venda, 
quando avistei, lá num cantinho, seu Antonio da Mulatinha, 
que vendendo alguns dos seus sonhos, recomendou-me, com 
carinho, a obra de sua amiga, a cordelista campinense Maria 
Julita Nunes. Valorizando a indicação, li ligeiro e deparei-me, 
com o mestre Manoel Camilo anunciando com prazer: “Assinei 
o codicilo, pra direito o povo ter, a viver muito tranquilo, aqui 
em São Saruê”. Um sorriso serenou-me, ao lembrar-me de você!
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O macaco feito de barro
Derniere Temoteo Monteiro Maia*

Anos vêm e anos pontualmente chegam ao fim. O tempo 
corre numa velocidade atroz. O mundo corre numa ve-
locidade atroz. E o homem caminha numa velocidade 

de tartaruga. Minto, ele não caminha, ele apenas rasteja, procu-
rando achar o eixo da trajetória. Por quê? Porque ele estancou 
a sua escala de evolução.

Os tempos modernos, ultrarracionais, não acompanham a 
batida cadente, o ritmo primitivo do coração. E isso é muito gra-
ve! As primeiras e essenciais descobertas, as teorias formuladas, 
as invenções e as glórias dos nossos antepassados são as únicas 
conquistas que carregamos com orgulho em nossas memórias. 
Tudo foi herdado muito fácil, de bandeja. Não suamos, não 
lutamos, não brigamos por nada nem ninguém. Agora só nos 
resta divagar sobre os dois sustentáculos da existência humana: 
a vida e a morte. E divagar até certo ponto, pois esses mistérios 
ultrapassam o limite do conhecimento animal, humano e até 
extraterreno.

Pois bem... Nem direito nascemos e já levamos a mais cruel 
palmada do mundo. É o bendito ritual de passagem, ou melhor, 
de entrada, a que somos submetidos incontestavelmente, por 
volta dos mais tenros minutos de vida. Expulsam-nos novamen-
te do paraíso, de um paraíso uterino, que é bem melhor do que 
aquele celestial. É melhor porque não tem concorrência. Sem 
escolha, somos inocentemente atingidos pelas costas, por um 
superior que nos insere no mundo. E então, adentramos esse 
desconhecido mundo pela porta dos fundos. 
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O animalzinho frágil que sai acabrunhado da toca fica aos 
cuidados de seu clã. Recebe um nome, um número, um para-
deiro. E até um apelido, nesses tempos de bullying... Toda uma 
criação é planejada pra ele: boa alimentação, boas roupas, bons 
colégios, bons amiguinhos. Enfim, ele é docemente protegido 
pelos laços familiares até o momento em que a casca protetora 
se quebra e ele já é um cidadão do mundo. Já não pertence mais 
àquela família tão distinta.

A maior dúvida de uma criança é descobrir de onde ela veio; 
a maior dúvida de um adulto é descobrir para onde ele vai. E a 
maior dúvida de um advogado? Qual será? Simples, descobrir 
a mais nova brecha legal... Tirando a morte que é absoluta, o 
resto é tudo relativo. Quanto ao nosso destino, ele é incerto de-
mais e não vale a pena gastar neurônios tentando adivinhá-lo. 
Alguns filósofos já fizeram isso por nós. E qual foi a conclusão a 
que chegaram? Que são ignorantes demais para tentar explicar 
alguma coisa.

A meu ver, o desastre da humanidade começou quando 
se desvinculou o sexo do amor. Quando se tentou sobrepor o 
faro instinto ao saudável sentimento. Os demais animais agem 
instintivamente, porque não têm raciocínio, fazem sexo para 
procriar e somente com essa finalidade. Nós, os outros animais, 
descobrimos o prazer e o desejo que vem com o sexo, mas logo 
tratamos de separá-lo da procriação. Hoje, se faz muito sexo e 
pouco amor, talvez nenhum. Banalizaram-se de vez as relações 
sentimentais. Houve uma exacerbação de tesão e ausência de 
sentimento amoroso. E sem sentimento, bem sabemos, se torna 
cada vez mais difícil ser humano.

O produto dessa miscelânea de anos, dessa colcha genética 
de retalhos, dessa feijoada existencial, não é nada mais e nada 
menos que um sujeito esquisito, meio andrógino, com cara de 
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homem. Não essa cara comum que vemos. Ele tem uma cara 
de novo, de estranho, de agente secreto, tem um resquício de 
pessoa normal. Mas é um homem mudado, camuflado, disfar-
çado de gente, que passa a maior parte do tempo calculando, 
arquitetando, construindo ou mancomunando alguma coisa.

Bom, até que chegue a hora dos mortais expiarem suas cul-
pas diante do juiz final, os homens vão continuar destruindo a 
natureza e exterminando a própria espécie. Homens vão con-
tinuar desejando a riqueza alheia; vão continuar explorando 
uns aos outros. Vão continuar fazendo juras de amor eterno. 
Vão continuar nascendo, outros morrendo e os demais levando 
suas vidinhas razoáveis. Alguns homens vão continuar sendo 
homens, outros, pelo menos tentando.

Esse homem de que falo, essa espécie de macaco-prodígio, 
é um animal genioso que pensa, mas que passa a maior parte 
do tempo irracional. Que aprimorou seu universo, no entanto 
esqueceu-se de aprimorar seu interior. Que não incorporou as 
mudanças de seu meio externo, pelo contrário, involuiu. Esse 
homem vai continuar sendo uma experiência que começou 
dando certo, mas terminou pela metade. Uma esperança boa 
que só ficou na promessa, um civilizado macaco que até agora 
não vingou... 
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O Sorriso de um Filho
Leopoldo Germano Rodrigues*

Já diria uma propaganda de cartão de crédito, “existem 
coisas que o dinheiro não compra...”, acho que o auge 
dessa afirmação encontra-se no sorriso de uma crian-

ça, e esse auge ainda se potencializa quando a criança tem um 
pedacinho da gente, ah... Aí sim, não tem valor no mundo que 
chegue perto. 

A gente passa a vida inteira ouvindo que não existe emoção 
maior do que a de ser pai, ou de ser mãe, não que a gente desa-
credite, mas, com certeza, quem ainda não foi não tem noção 
do que os mais experientes estão falando.

Há dois anos e meio eu pude ter o prazer de mudar de lado, 
passei dos que escutavam para os que dizem, e é por isso que 
agora eu posso dizer que, na manhã do dia 17 de março de 2009, 
eu escutei um choro, e, nessa hora, fui tomado por uma sensação 
única, algo realmente inexplicável, é como se o mundo parasse, 
não houvesse mais nada ao redor, só aquele choro, e a emoção 
de poder saber que a partir dali, tudo iria ter um novo sentido. 

E tem mesmo, não se consegue assistir a um telejornal sem 
temer as notícias de violência, não dá para ver uma criança 
sem imaginar a sua daquele tamanho, contam-se as horas para 
as realizações pessoais e profissionais começarem a surgir, não 
se consegue olhar um Parque de Diversões sem se amedrontar 
com os brinquedos mais perigosos e saber que, daqui a algum 
tempo, teremos que sucumbir ao pedido de uma pessoinha e 
acompanhá-la na Montanha Russa que vira de cabeça pra baixo, 
me ajude meu Deus...
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Quando eu tinha dez anos, minha mãe me escreveu uma 
carta que, em um trecho dizia assim: “[...] você foi o melhor 
presente que já recebi. Seu sorriso é tudo que eu poderia esperar 
da vida [...]”, acho que hoje ela reescreveria a mesma carta para 
a neta, e eu também faria questão de subscrevê-la. Realmente, 
a vida deveria ter um marco, a.s.F. e d.s.F., antes do sorriso do 
Filho e depois do sorriso do Filho. Parafraseando a minha mãe, 
o sorriso da minha pequenininha é tudo que eu poderia esperar 
da vida. Ainda bem que a vida já me deu esse presente, espe-
ro viver muito tempo ainda para aproveitar exaustivamente as 
oportunidades de utilizar o meu maior presente.

Buscando na caixa de saída do e-mail, encontrei a minha 
primeira correspondência virtual após aquela manhã, e, res-
pondendo as mensagens que já havia recebido durante todo 
o dia, eu escrevi, às quatro horas da manhã, depois de uma 
comemoração e algumas cervejas: 

Realmente dá pra sentir que a vida hoje toma um novo 
rumo, aquela pequenininha na nossa frente, às vezes 
chorando, às vezes dormindo, nos mostra que a vida 
tem um valor: o valor de dedicar a vida a alguém. E, a 
partir de hoje, a minha tem uma dedicatória. Graças 
a Deus!!!

E é para isso que os pais servem, para dedicar a vida inteira 
aos seus filhinhos, e não é pelo simples fato de serem filhos, é 
apenas para tentar retribuir o sorriso que nos é dado, o sorriso 
mais lindo do mundo!!! 

Natal/RN, 10 de outubro de 2011
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511 anos de praia
Derniere Temoteo Monteiro Maia*

Ainda não conseguiram um argumento forte e demais 
convincente para me apresentar. Os tais senhores, pos-
suidores da sabedoria, até hoje gastam o vosso latim 

à toa, permanecendo em ultrapassado estado. E mesmo assim 
não são felizes em suas possíveis explicações. Preciso, sem in-
terferências externas, ouvir da boca de um tecnocrata (pode ser 
burguês), seja de origem anglo-saxônica ou europeia: o que é 
que eles entendem por felicidade? Se é usufruir de um bem de 
consumo durável ou ser dono da máquina que o produz? Se é 
ter uma casa no campo com o dengo da pessoa amada ou se é 
desbravar mares nunca dantes navegados?

Nossos portugueses compatriotas saíram de casa, perfuma-
dos e bonitinhos, com a pretensão de ganhar o mundo ou pelo 
menos metade. Vieram iludidos, com as expectativas juvenis de 
uma debutante. Pisaram em nossas terras sem permissão nem 
crachá. Acharam nosso habitat belíssimo, mas nem por isso 
deixaram de explorá-lo. Jogaram em nossos rios verdejantes 
os dejetos de toda tripulação. Ficaram estupefatos com nos-
sa liberdade e com nossas vergonhas. Chegaram de gaiato, de 
mansinho, com jeito de quem não quer nada (querendo tudo!) 
e sem a menor cerimônia nos tacharam de primitivos e involuí-
dos. Descobriram o Brasil, mais descoberto do que nunca pelos 
índios. Invadiram sim, um lugar que já tinha dono, já tinha 
sua história, seus anos de vida. De repente, apagaram tudo e 
resolveram contar dali para frente, como se houvessem pisado 
em terra de ninguém.
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Puseram a discorrer uma cartinha na qual Caminha filo-
sofou e divagou sobre nós. Seu rei mandou dizer. Falou das 
paisagens, da fauna, da flora, das índias, da nossa bondade e 
ingenuidade. Só não falou o principal: a que veio? Talvez não 
soubesse responder a contento nem a ele próprio. A princípio, 
fez pouco caso da gente, nos esnobou como um menino mima-
do que tem vários brinquedos e ganha mais um. Com o passar 
do tempo, começou a encontrar vantagens e pôs-se, então, a 
desfrutar das tais. Trocaram bugigangas por metais e pedras 
preciosas. Que bom negócio! Seviciaram nossos corpos e ex-
ploraram nossa mão-de-obra, nos empurraram os produtos da 
metrópole e não nos deram escolha. Cortaram a fitinha branca 
e inauguraram a escravidão a que somos submetidos até hoje. 
Essa escravidão, não tão velada, que acorrentou no tronco toda a 
nossa indignação. Uma escravidão moderna, que hoje acorrenta 
numa servidão por dívidas.

Submeto à avaliação da História, o primeiro registro de es-
perteza na terra brasilis: o escambo feito com os índios. Jogada 
de mestre, um verdadeiro gol de placa. Essa foi a incipiente 
vantagem de que temos conhecimento, sem dizer as que não 
foram devidamente oficializadas. Esse embrionário desejo ex-
plica de forma definitiva a vontade de, a cada dia, levarmos 
vantagem em cima de alguém. Mas porque não dizer também 
que os índios estavam querendo levar vantagem sobre os gajos? 
Todos estavam sendo espertos, só que uns mais e outros menos. 
O tão cantado em verso e prosa, jeitinho brasileiro tem uma raiz 
portuguesa encravada. Quem de nós já não se sentiu tentado a 
furar uma fila de banco ou de hospital? Dou-lhes este exemplo 
clássico sendo muito razoável, pois essa é uma das vantagens 
mais bobas que existem. Diminuo sua importância, mas não 
afasto seu cunho antiético.
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 Perguntas... Algumas já nascem na orfandade, sem irmãos, 
sem respostas. Vez em quando aparece uma danada dessas pra 
inculcar o juízo. Tem um punhado delas esperando uma expli-
cação. De onde vem a nossa original vocação do brasileiro para 
faquir? Aqui, eu acho que não nasceu, deve ter sido incorporada, 
como quase tudo nesta terra que, aliás, dizem: “Deus já avisou 
que não pisa”. Passa-me, ligeiramente, uma desconfiança de que 
gostamos da dor. Desejamos o sofrimento. É verdade. Adora-
mos propagar em alto e bom som que somos pobres, bregas, 
incultos e feios. Onde foi parar o nosso ticaticabum? Não faço 
a menor ideia, mas por via das dúvidas, vamos procurar um 
similar na estação de outono-inverno de uma coleção francesa 
chiquérrima dessas, mesmo sabendo de sua total inutilidade. 
Por que tiramos a beleza nórdica como padrão? Deve ser por-
que é inacessível a nós, tudo o que é difícil ou impossível, ou é 
dos outros, gera brilhos em nossas retinas; a contar, a mulher 
do vizinho, que beleza! Para esquecer nossas raízes, tingimos 
nossos pêlos e cabelos. Temos um modelo de estética tão belo 
quanto o padrão de beleza que eles pregam, só não fomos con-
vencidos desse fato ainda. Por que prestigiamos o importado, o 
enlatado, o estrangeiro? Porque não sentimos confiança no que 
nós mesmos produzimos. Tirando, é claro, o futebol, o carnaval 
e a mulher brasileira, que é bastante admirada tanto pelos de 
fora, quanto pelos de dentro.

A língua que falamos já não é de todo portuguesa. Adota-
mos palavras, sequestramos radicais, plagiamos expressões de 
outros endereços, enfeitamos neons de vitrina com hibridismos 
desnecessários, numa tentativa de acalentar nosso ego de eterno 
colonizado. O cruel complexo que não nos deixa nem para tomar 
banho. Já que não somos tão... como os estadunidenses, cana-
lizamos nossas frustrações batizando nossos jumentos, nossos 
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estabelecimentos e até nossos meninos com nomes importados 
de lá. Será que isso vale mesmo a pena? Essa ânsia de imitar 
feito macaquinho, o jeito de falar, vestir, comer e até de ser, dos 
mortais estrangeiros. Quem foi o mal-intencionado que espa-
lhou o boato de nossa incompetência? Quem foi o petulante 
que caçoou de nosso linguajar, que zombou de nossa singular 
cultura? Só pode ter sido gente de fora, elementar demais. Eles 
não querem ver que estamos evoluindo, não aceitam que ultra-
passem suas conquistas, fazem o impossível para franquear seu 
modelo de vida (ou de felicidade?!) para o resto da aldeia global.

A hegemonia americana é indiscutível, ela U.S.A. e abusa 
da gente. Mas a sua derrocada é notória. Em seu lugar, surge a 
nova potência mundial: a malfadada China, país onde os direi-
tos humanos agonizam. Onde a liberdade e a democracia são 
palavras inexistentes no cotidiano de suas constituições. É bem 
verdade que somos potência também. Uma incipiente potência 
que, aos poucos, preocupa os grandes da aldeia global. Mas, 
crescimento deve vir junto com desenvolvimento, abrangendo 
também valores sociais e éticos dos brasileiros. Alguém viu a 
honestidade brasileira passando por aí? Precisamos encontrá-
-la, ela está nos fazendo muita falta. Desconfio de que ela foi 
vendida no pacotão de algum bolo patrimonial brasileiro, que 
agora jaz na iniciativa privada. 

Tudo isso me faz lembrar uma célebre máxima: “Ao ven-
cedor, as batatas”; que adapto sem medo para: Ao brasileiro, o 
fumo. Maiores explicações não precisam ser dadas agora. Afinal, 
o Brasil é uma pátria de mal-entendidos e ainda vai continuar 
sendo assim por muito tempo, uma piada portuguesa que o 
mundo até agora não entendeu.

Venderam tudo, meus planos e os seus. Meus sonhos e os 
seus. Minhas ideias e as suas. Só não venderam as nossas almas, 
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pelo menos por enquanto, mas... se pagarem em euro, quem 
sabe mudem de ideia, já que o dólar agora é freguês do real. 
Alma de brasileiro não vale muito (não é assim que eles pen-
sam?), um indivíduo que só come, bebe, joga, samba ou canta 
a mulher alheia, e o pior de tudo, um sujeito que sempre aceita 
calado as agruras do sistema vigente. Até quando seremos pri-
mitivos? Até quando seremos conformados? Até quando sere-
mos brasileiros? Até quando?...





45CRÔNICAS

Do elogio 
Cristóvão Júnior*

Cena 1 – Depois de encontrá-la pela terceira vez e já com 
a intimidade de abraçar, disse: “Como sua pele é macia”. Havia 
percebido aquilo antes mesmo de tocá-la. A moça fingiu não 
entender, e aí pairou a dúvida de repetir ou não o elogio, mas, 
sem medo de parecer um completo idiota, disse novamente. 
Ela então deslizou sua mão pelo braço e disse com desdém: “E 
é por que saí tão apressada de casa que nem passei hidratante”.

Cena 2 – Festa de aniversário de uma amiga, que, de tão bela 
num vestido florido, tive que pontuar: “Você tá linda, nota 10, 
parabéns pelo aniversário e pelo vestido”. Não foi preciso repetir 
o elogio dessa vez, ela ouviu em alto e bom som, bem como os 
demais presentes, mas a reação já era aquela esperada: “Vixe, 
esse vestido é antigo demais, relutei muito para usá-lo hoje”.

Cena 3 – Antes da missa e, depois de um cordial cumpri-
mento, disse: “Como seu cabelo ficou lindo com esse novo cor-
te”. Ela respondeu imediatamente: “Aff, ele tá sujo e eu nem 
escovei antes de vir pra cá”.

Que danado é isso? Por que mulher não sabe receber elogio? 
Tem sempre que dar uma explicação. Como se não o merecesse, 
e precisasse de uma justificativa para estar ou ser bonita. Como se 
procurasse algum detalhe que lhe diminuísse o valor. Ou então, é 
o contrário. Uma tentativa – inconsciente, talvez – de se valorizar. 
Como se dissesse: “Meus cabelos são bonitos mesmo sem escova”; 
“Meu vestido é antiquíssimo e eu fico linda nele”. “Eu nem passei 
hidratante, mas veja como sou macia”. Não sei o que é pior.

As pessoas elogiam por vários motivos. Para lisonjear. Por 
interesse. Porque têm a expectativa do agradecimento – querem 
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atenção, então dão atenção. Ou para registrar uma opinião ou 
impressão. Eu elogio porque acho a coisa ou a atitude bonita, e 
penso que a pessoa gostará de saber disso. Simples assim. Coisa 
mais feia recusar elogio.

Cena 4 – Tirei o cartão do bolso, ia pagar minhas compras. 
A moça do caixa usava um anel muito bonito. Grudei os olhos 
nele, suspirei… e pedi: Débito, por favor.
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Roteiro para 
Cristóvão Júnior*

Passei muito tempo sem ouvir o álbum do Coldplay de 
2008 (Viva La Vida Or Death And All His Friends). 
Escutá-lo hoje me causa uma felicidade estranha, prin-

cipalmente, a versão acústica de Lost. 
O sentimento cá dentro de mim se opõe ao tom lú-

gubre dessa música. Ouvi-la é ser transportado para 
um ambiente interior de serenidade e alegria benfazeja. 
É como se assistisse meu próprio clipe: com as mãos no bolso 
e cabisbaixo, sigo andando por uma longa alameda. A câmera 
focaliza as folhas secas sendo levadas por um vento frio de uma 
tarde cinzenta. Após esse quadro, apareço balbuciando a mú-
sica, com um fervor de uma beata que, ao desbulhar seu terço, 
insiste em ter pecados.

Sigo caminhando, desta vez com os olhos cerrados e sub-
merso no meu universo de inebriante êxtase. A câmera então 
dá um super zoom e entra dentro da minha cabeça. Aí os flashs 
comem solto, seguindo uma cronologia de fatos relevantes dos 
últimos 22 meses. 

Acontece que no refrão todas essas imagens são reduzidas 
a pó num efeito especial fantástico, surgindo, pois, este prota-
gonista com os braços erguidos e entoando a canção como que 
proclamando o Armagedom de forma dramática e espetacular. 
Coisas tremendas acontecem ao redor. Cada movimento meu é 
anunciado por trovões e faíscas. Os céus se abrem e minh’alma 
se desprende do corpo numa explosão supraterrena de resplan-
decente luz. Enquanto Chris Martin faz um solo no piano, a 
alma encontra Deus face a face, no meio de uma grande nuvem 
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de santos e anjos com trombetas, a voar e a cantar. Há, então, 
uma eloquente troca de impressões entre Deus e a alma, num 
dueto que durará até o fim da ultima estrofe. 

Tudo isso pontilhado por terremotos, eclipses do sol e da lua, 
e explosões de bombas supersubstanciais. No fim, a alma numa 
graciosa pirueta retorna ao corpo e acabo por descobrir que 
estou rodeado de curiosos e vários jornalistas, cheio de admi-
ração, inclusive, um ou dois a tomarem suas notas na previsão 
de algum futuro processo de canonização.



POESIAS





51POESIAS

CIDADÃO JOSÉ 5

Divanice dos Santos Barauna* 

FEZ-SE DIFERENTE AO AMANHECER  
QUANTA INDIFERENÇA AO ENTARDECER  

CORREU PARA O QUINTAL  
CHORAR NUNCA LHE FEZ MAL  

SOUBE QUE SERIA LIMITADA (POBRE PESSOA)  
PELOS PASSOS DADOS NA CALÇADA  

PERTUBOU-SE TRÊS OU QUATRO VEZES  
SUBIU NA ÁRVORE QUE PLANTOU  
TODO O HORIZONTE OBSERVOU  

O CÉU NUBLADO ADMIROU  
REZOU BAIXINHO PELA CHUVA  

PELOS FILHOS QUE CRIOU  
SUA PRÓPRIA EDUCAÇÃO NÃO LAMENTOU  

SEGUIA CORRETA NA LUTA  
QUE PELO COTIDIANO TRAVOU  

BUSCAVA O PÃO, O MILHO E O FEIJÃO  
E DAÍ??? TODOS OS DIAS ALGUÉM TORTO LHE OLHOU  

NÃO DEVIA A SEU NINGUÉM...  
JESUS O POVO TAMBÉM CONDENOU  

MADALENA VÁRIOS XINGAMENTOS LEVOU  
DORAVANTE ASSIM PENSAVA MEU SENHOR  

FOI DEUS PAI QUEM ME ENSINOU  
DESCEU DA ÁRVORE QUE DIARIAMENTE REGOU  

PERCORREU TODO O QUINTAL VENDO AS FLORES  
SENTIA O PERFUME EM CADA UMA DIFERENTE  

ENTÃO PORQUE LHE QUERIAM IGUAL????  
PREGARAM A SUA ALMA  

APEDREJARAM A SUA CALMA  
SE OS DEDOS NÃO SÃO IGUAIS  

OS PENSAMENTOS JAMAIS 
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DOMINGO
 Suely Magna de Carvalho Nobre Felipe* 

Ao amanhecer, 
Um silêncio frio, rebocado pelo vento,
Desperdiça o sol no meu quintal.
As paredes nuas, a cama arrumada.
A casa vazia, organizada,
E essa porta, sem pressa
Anunciam a solidão dos meus dias.
À noite, 
Um vento frio amortece silencioso,
Uma algazarra fincada no meu coração.
Derrama saudades sobre o meu rosto.
E no limiar da minha solidão,
Ouço gemidos contidos, 
Sinto a febre aquecer minhas mãos.
Nessa hora, sinto frio, calafrios.
Amargurada com a quietude da madrugada,
Rabisco de lamentos as minhas paredes nuas.
De nada adianta! Acalmo os sentidos.
Busco num velho álbum de fotografias,
Todos os meus sorrisos.
E permito-me sonhar acordada,
Com o próximo verão.
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Sem destino
Divanice dos Santos Barauna* 

Percorri tantos caminhos em busca do teu olhar  
Perambulei pelas vias tentando te encontrar  

Fui perdida, traiçoeira no desejo que reneguei aceitar  
Nem busquei felicidades pois o sonho rasurado só fazia meu 

penar  
E andando seguia certa  
E andando seguia reta  
E andando segui a seta  

E foi tudo derradeiro, no peito um tiro certeiro  
Percorrendo a cidade queira Deus só te beijar...
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Desgosto

Nadja Thalita M. de Araújo Fernandes*

Eu gostaria de ser mais ativa,
menos reclamona,
mais positiva.
Gostaria de comer melhor,
me exercitar mais,
sorrir mais,
ser mais paciente.
Gostaria de não ter tantas dúvidas,
acreditar mais,
saber mais,
fazer mais.
Gostaria de conhecer o futuro,
voltar ao passado.
Gostaria muito, trocaria tudo por isso,
de voltar ao passado e falar com papai sobre sua morte
e não permitir que ele morresse.
Gostaria de saber um pouco mais sobre o sentido da vida,
trabalhar muito,
ter competência sempre
e nunca falar demais.
Gostaria de ser mais feliz,
menos crítica,
mais sábia,
menos arrogante e... menos lesada!
Gostaria de jogar mais voleibol,
ser mais sarada,
ser admirada por minha beleza física,
ter uma alta autoestima
e ainda assim, depois de tudo isso, continuar sendo eu.
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Verbalizando
Divanice dos Santos Barauna*

Sonhei  
Criei todos os castelos  

Tantas foram as escadas  
Circulando pelas vias  
Saboreando alvoradas  

Em cada nuvem que surgia  
Caramelos flutuantes  

Vacas, cavalos, galinhas  
Peixes, flores, girafinhas  

Fui um cavaleiro andante  
Dom quixote no volante  

Parti  
Partiste – Par/tes  

Pedaços de mim perdi  
O corpo desceu escravo  

A alma já nem sabia  
Tudo claro – parestesia  

Amando sem caçoar 
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Um sonho
Nadja Thalita M. de Araújo Fernandes*

Um sonho que sobrevive
em mim.

Quantas ilusões, fantasias,
fortes desejos que me fazem voar, me perder.

Na busca de um sentido
que na vida perde o gosto e se esconde.

Que estranho. Que incógnita.
Nesse sentimento eu ficaria sempre,

e me deliciaria e acho que seriam
sempre sorrisos.

Mas não sei, e quem sabe?! Ninguém.
Eterna falta do que talvez ninguém tenha e eu inventei.

Esperança.
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Amarras
Nadja Thalita M. de Araújo Fernandes* 

Romper
Me libertar
Voar sem limites
Como dói... e voa, voa, voa
Dilacera! E arranca. Arranca e renova
Porque estou cansada.
Vou abrir os braços e sentir aquele vento forte,
o vazio que preenche, 
sentir como o marco zero, mas
sem responsabilidades.
Ser eu e acreditar em mim mesma
E sorrir por dentro, cônscia de minha capacidade.
Como posso!!! 
Se for para o bem, se for para renovar, para melhorar
Serei feliz. Ou sei lá. Mas ainda assim continuarei tentando,
carregando essa vontade louca e desesperada
(melhor, dolorida) de me libertar.
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João

 Divanice dos Santos Barauna* 

João  
Sem braços  
Sem pernas  
Sem mãos  
Na esquina  

Do calçadão  
João  

Quem te fez assim?  
Sem braços para pedir?  
Sem pernas para partir?  
Sem mãos para afagar?  

Na margem do calçadão?  
João  

Penava o teu olhar  
Machucava o teu gritar  

Perdido no meio da multidão  
João  

Teu nome é santificado  
Pelo Deus que te criou  

Te deu voz  
Mas não te deu palavras  

Como então te comunicavas?  
João  

Fala através dos gestos  
Tudo o que te incomoda  
A fome, a miséria, a vida  

Que te coloca ali  
Na beira do calçadão  

João  
O povo todo passava  
O povo todo passava 



59POESIAS

EU ERA FELIZ E NÃO SABIA...

Joedson Morais de Freitas*

 I
Uma forte lembrança chegou de repente

Da vida que eu tinha quando criança
Batendo a saudade forte na gente 

E a tristeza de um mundo sem esperança
 II

Eu era feliz, porém não sabia
Do mundo cruel que hoje vivemos
Voltar ao passado se pudesse faria

Lembrar do que fomos quase morremos
 III

Aproveita o tempo de forma melhor
Sem a corrida louca do mundo atual

Onde o dinheiro domina sem pena nem dó
Sendo a raiz e causa de todo mal.

 IV
Num mundo de sonhos eu acreditava

Respeitando a natureza para viver 
O animal e a planta se preservava

Da terra o fruto iria colher. 
 V

Não a loucura que hoje se tornou
Onde cada um só vive por si

Esquecemos de ter união e amor
A essência da vida e razão de existir

VI



60 TALENTOS LITERáRIOS DO MPRN

A ganância dos homens faz destruir
O mundo tão belo que Deus criou

Pra sermos iguais fez o homem existir
Más seu próprio filho o mundo matou

 VII
Só mesmo Deus como todo poder 
E o amor que leva a nos perdoar
Livrará o mundo de todo sofrer

A Humanidade e a vida pode salvar.
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