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Meu filho:
Eu trabalho para um mundo melhor.
Eu sou quase ninguém.
Quando se findarem os meus dias,
pouco ou nada hei de deixar-te.
Mas procura entre meus velhos livros,
os meus velhos guardados, e encontrarás
a mensagem pequena
de um coração que tudo fez para ser grande.

Lá encontrarás, meu filho, os meus
melhores momentos e minhas lutas maiores.
Sentirás tua presença inspiradora
em toda a minha obra, porque a seara
que plantei, foi para que tu a colhesses.
E não te surpreenderás de saber
que fui mãe de muitos filhos;
conhecerás a estória de uma simples
professora, que se não tinha muita ciência
muita alma sempre teve.

E um pouco desta alma que está em
tua alma, em tempo há de avisar-te,
que esta herança tão pequena
com muitos se divide.
E creio em Deus, firmemente,
que muitos hão de ajudar-te na colheita.
Deixo-te apenas a herança que recebi
da mãe que também tive, que me ensinou
a amar e repartir,
que me ensinou a plantar e lutar.

E então tu me julgarás,
com olhos de perdão para os meus erros,
porque eu sempre quis acertar.
Com olhos de benevolência para a minha pequenez,
Porque sempre me esforcei para ser maior.
E com muito amor, espero em Deus, te
orgulharás de me chamar de mãe, e de
chamar avó, àquela que de cabeça encanecida,
ainda vive para nós.

TESTAMENTO ABERTO DE UM POETA VIVO

Dulce Guimarães (1934-1988)
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Capão Bonito - registro histórico



Capão-bonitense, Antonio Benedito de Queiroz (1918 — 1980), po-
pularmente conhecido como Queirozinho, assíduo colaborador de jornais da 
cidade, entre eles O Bandeirante, A Tribuna Sudoeste e Folha Popular — 
periódico do qual chegou a ser proprietário, diretor e redator — , também 
deixou seus escritos em páginas de semanários regionais.

Na Imprensa local, assinou as colunas Ponta de Lança e Retalhos e 
Mosaicos, além de diversos artigos, textos e crônicas, ora como Antonio B. 
Queiroz, ora como A. B. Queiroz; curiosamente, no entanto, não há registro 
da utilização do diminutivo pelo qual costumava ser chamado.
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Segundo pesquisas efetuadas pelos amantes das nossas glórias e tradi-
ções, nas quais, entusiasmadamente, sempre viram o deslumbramento das reali-
zações e conquistas, a corporação Musical “7 de Setembro” foi fundada no ano 
de 1885, ainda no tempo do Império.

A feliz iniciativa coube ao capitão José Joaquim Ferreira, vulgarmente 
conhecido por Capitão Jeca, filho do tenente-coronel José Ignácio Ferreira, que 
foi o primeiro Prefeito Municipal de Capão Bonito.

Chefe do Partido Conservador, lutando na arena tormentosa da política 
que mandava as brasas, o Capitão Jeca assumiu uma atitude fora do comum na-
quela época.

Desprezando os caprichos partidários estendeu convites aos elementos 
do Partido Liberal para integrarem a Banda de Música, e caldeados pelo entusi-
asmo, amando com apaixonada ternura as nossas coisas, conservadores e libe-
rais atingiram o fim colimado; sendo escolhido para Diretor do novel conjunto 
musical o mesmo Capitão Jeca, e regente o musicista Bartolomeu de Noronha, 
vulgo Nerozinho.

Por unanimidade foi resolvido que a Corporação tivesse a denomina-
ção de “7 de Setembro”, em homenagem à data maior, glória e orgulho da nossa 
História-Pátria.

Inicialmente fizeram parte da Banda “7 de Setembro” como músicos 
fundadores, as seguintes figuras: Capitão Calixto Gonçalves de Almeida, que 
contava 16 anos de idade, Capitão Eugênio Castanho de Almeida, Argemiro 
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Soares de Oliveira, Tertuliano Soares de Oliveira, Francisco Antonio Pucci, Eu-
clides Barbosa, Manoel Gouveia, Francisco Antonio Oliva, Emidio Ferreira de 
Proença e Franklin Arantes de Noronha.

Com a proclamação da República em 1889, o Capitão Jeca abandonou a 
política e a cidade, indo residir no Bairro Apiaí-Mirim, no que foi acompanhado 
por muitos músicos que também tomaram o rumo da roça, mas, assim mesmo, 
em casos excepcionais, ou nas festas do Divino e da Padroeira, era infalível a pre-
sença da Banda.

Nessa conjuntura Argemiro Soares de Oliveira tomou a seu cargo a dire-
ção da Banda de Música e se propôs a fornecer casa, luz e tudo que fosse necessá-
rio para o seu funcionamento, o que fez até o ano de 1901, quando corrente adver-
sária assumiu o poder e a política tomou um caráter violento, porque raro é o Mu-
nicípio que não tenha no seu passivo umas “eleiçõezinhas” sangrentas.

Dos músicos fundadores o senhor Francisco Antonio Oliva foi o último 
a descer ao silêncio tumular. Atualmente a Banda “7 de Setembro” pode contar 
em qualquer emergência, entre outros, com os músicos da velha guarda: Salva-
dor Pereira Barros, Isaltino Gonçalves de Almeida, Ataliba Mendes, João Paulo 
de Sales, Antonio de Oliveira Ramos e da ala moça, Benedito Heg, Araldo Place-
dino do Nascimento, Antonio Cação, Flori Cordeiro de Miranda e Adilson Vas-
concellos.

Folheando o registro dos acontecimentos que se gravam indelevelmen-
te na vida das criaturas, abrindo aos olhos do mundo o escrínio enlutado das ar-
quivadas recordações, rendemos sentido preito de saudade ao jovem Cipriano 
Rodrigues de Paula, falecido em 1913, aos 18 anos de idade, militante entusiasta 
da garbosa Corporação Musical “7 de Setembro”, cuja existência primaveril foi 
um sonho interrompido à madrugada da juventude.

A Banda “7 de Setembro” está em luto. Seus dulcilóquos vibram no ar 
em execução de marcha fúnebre, no último adeus ao dedicado musicista Sérgio 
de Oliveira, recentemente falecido.

A ele pois, a Sérgio Oliveira que dorme o sono derradeiro no cemitério 
de Capão Bonito, a terra que amou e engrandeceu, a renovação lacrimosa de nos-
sa fé na eternidade da alma humana, que é no mundo um reflexo das maravilhas 
de Deus.
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Há mais de 30 anos, realizava-se nesta cidade, com a pompa e devoção 
de costume, o encerramento da festa do divino-espírito-santo.

Naqueles bons tempos (quase não havia herejes) a festa do divino des-
pertava a atenção geral. O festeiro, dispondo de boa renda, sem injunções da cle-
rezia, esforçava-se sobremaneira a fim de que a sua festa fosse a maior, marcan-
do época e deixando uma lembrança indelével no coração e no pensamento do 
povo.

Era infalível a exibição de uma banda de música de fora. Bebidas eram 
distribuídas à vontade dos fiéis. Havia divertimentos à bessa, não faltando para 
alegria dos devotos da terceira pessoa da divina trindade, os famosos fogos de ar-
tifício.

Pois bem. A festa acima referida teve como apoteose, grande queima de 
fogos na Praça da Matriz.

Fabricados por pirotécnico de renome, de fato, os engenhosos fogos de 
vista que foram apresentados fizeram jus à expectativa e colocaram o povo em 
suspense durante quase uma hora.

Da última peça, de longa metragem, e destinada à formação de bonito 
painel, faziam parte centenas de bombas de alto poder explosivo, o que fez as 
pessoas mais tímidas deixarem o local das demonstrações.

Ainda ressoava no ar o eco das explosões quando a multidão estupefata 
pelo maravilhoso espetáculo, foi surpreendida por uma notícia fúnebre que per-
correu o vasto logradouro público, com a rapidez de um relâmpago.

‘Ponta de Lança’ (04/01/1959)
jornal O Bandeirante
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Uma daquelas bombas explodira rente ao ouvido de um homem, ma-
tando-o.

A presença soturna e inesperada da morte lançou o terror naquele ambi-
ente festivo, ainda iluminado pelo clarão das faíscas que das armações fumegan-
tes, caiam em farândulas.

Quem seria a vítima?
Qual seria o lar atingido pelo golpe irreparável?
Ninguém arriscava proferir uma palavra sobre o sinistro acontecimento.
Mas, naqueles momentos, que pareciam eternidades, o próprio silêncio 

era insuportável.
O pesado silêncio, porém, não durou muito, sendo quebrado por uma 

voz feminil que clamou:
“Atenção: o povo da cidade pode ficar tranqüilo. Quem morreu foi um 

caipira”.
A morte cruel e traiçoeira acabava de ceifar, de maneira abrupta, a vida 

de um lavrador do bairro da Cachoeira, mas o lutoso fato não interessava ao pes-
soal da cidade. Era simplesmente um de menos no rol dos caaporas mambembes, 
e... já foi tarde para a eternidade.

O desaparecimento prematuro de um pai, amantíssimo, esposo dedica-
do, filho querido, irmão, amigo, noivo, namorado ou simples conhecido, fosse lá 
quem fosse, do sítio, não deveria comover a ninguém. Que cessassem o pranto e 
os soluços, enxugassem as lágrimas e voltassem à calma de sempre. Quem mor-
reu foi um caipira e “quem gosta de caipira é onça”.

Há, como se vê, uma tendência ingênita da parte de muitos para ridicula-
rizar e menosprezar os pobres homens da roça.

A praça está cheia de programas caipiras, duplas caipiras, bailes caipiras, 
cafés caipiras e existe mesmo uma gramínea espinhosa que é comumente cha-
mada de “cuspo de caipira”.

Mas o pior de tudo é a grotesca imitação de caipiras feita por certos “ca-
ganinfantes”, semi-analfabetos, que “muito mal se exibem em copiar dicionári-
os.”

De todas as definições que já ouvi, esta, parece-me a mais acertada: 
“Caipira é aquele que planta feijão e arroz para o cidadão comer”.
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Dispõe sobre abertura de buracos em via pública.

Artigo 1º - Fica a Prefeitura autorizada abrir mais um buraco na rua 
Campos Sales.

§ 1º - O buraco autorizado pelo artigo primeiro desta lei será aberto, de 
preferência, no quarteirão compreendido entre as ruas Dr. Josino e Chico Bar-
reto.

§ 2º - O buraco situado no local definido no parágrafo anterior, não im-
pedirá que outros buracos sejam abertos em futuro próximo ou remoto, ainda 
que a sobredita via pública venha ser transformada em um único e só buraco.

§ 3º - O novo buraco terá a forma natural de cratera com largura e pro-
fundidade variáveis, sendo, porém, limitado o seu comprimento que não poderá 
ultrapassar o leito carroçável da rua.

§ 4º - A execução da presente lei não acarretará ônus, ficando a escava-
ção e remoção da terra por conta das enxurradas de águas pluviais.

§ 5º - Em caso de estiagem prolongada, não havendo chuvas, as obras 
não sofrerão solução de continuidade, ficando ipso facto, autorizada a utilização 
das águas servidas provenientes de pias, tanques ou banheiros que correm cons-
tantemente naquele trecho da rua Campos Sales.

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor antes da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
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Há cerca de dois meses, talvez menos, tive a oportunidade de ler na se-
ção “De Tudo Um Pouco” deste hebdomadário, algumas curiosidades a respeito 
de minhocas.

O articulista dizia que esses vermes, isto é, as minhocas, fazem simulta-
neamente o trabalho de aradura e adubação da terra.

Ora, isso é fantástico.
Eu fiquei pensando na possibilidade do Governo organizar Estações 

Experimentais para a criação de minhocas em larga escala, destinadas a tais ser-
viços, uma vez que tratores e fertilizantes, que são o esteio e a coberta da agricul-
tura moderna, estão custando preços elevadíssimos, fora do alcance do braço dos 
lavradores pobres.

Além do seu alto preço, o adubo condicionante do aumento da produ-
ção está rareando no mercado, havendo falta dele em alguns depósitos.

As minhocas aradoras vivem 15 anos mais ou menos, e nesses três lus-
tros de existência, quantos serviços poderiam prestar aos rurícolas, e quase de 
graça...

E à semelhança dos bois e cavalos, que depois de velhos e imprestáveis 
para o trabalho são destinados ao corte, indo parar nos frigoríficos e nas fábricas 
de mortadela, as minhocas, também, quando diosas, inválidas, coitadinhas, não 
agüentando mais o “basquete”, poderão ser utilizadas na alimentação popular, 
pois os índios Caiuás, de Mato Grosso, preparam um prato típico, regional, uma 
tal sopa de minhocas que é de juntar água na boca.

___________________________

E agora algumas instruções a respeito da criação de minhocas:
Em tudo neste mundo há os prós e os contras. Na criação de minhocas, o 

maior perigo é a invasão de pescadores amadores ou profissionais, que precisam 
arrumar iscas, e a mais fácil, como todos sabem, é a minhoca.



___________________________

Veio mesmo ao pintar da faneca. Acabo de receber o jornal da Igreja Me-
todista Colorado, um jornal mensal que informa, distrai e edifica, e na seção Fi-
que Sabendo, José de Martino, em poucas linhas descreve o modo de vida dos 
oligoquetos.

Vejamos:
“As minhocas não possuem propriamente cabeça, mas... têm boca e cé-

rebro, que fica na extremidade mais fina; não têm olhos nem ouvidos, mas... sua 
pele é sensível à luz e às vibrações, não têm pés, mas... se locomovem por meio de 
duas fileiras de cerdas finas e curtas, que tem em cada lado do corpo. Estas cerdas 
funcionam como ganchos. Vivem em média 15 anos (Isto é, se não forem parar 
na ponta de um anzol). É crença popular que, quando cortada ao meio, cada meta-
de torna a crescer, transformando-se novamente num verme inteiro. Não é falso, 
porém, isto só acontece quando a minhoca é cortada em certos lugares. Se forem 
cortadas num lugar qualquer, depois do décimo oitavo segmento, a parte dian-
teira crescerá novamente (Mas não mais de cinco segmentos e levará de 2 a 3 me-
ses).

Agora, se a cauda for cortada em qualquer lugar, dentro dos 13 últimos 
segmentos, será substituída. Se for cortada depois do décimo oitavo segmento, 
não crescerá nova cabeça, mas, uma nova cauda na parte dianteira, resultando 
num verme sem cabeça, com duas caudas, que acabará morrendo por não poder 
se alimentar.

Ufa... Entenderam?

___________________________

Falando em minhocas, este mesmo cientista que fez este estudo, cruzou 
uma minhoca com uma borboleta, resultando o nascimento de um bichinho mui-
to engraçado. Agora o cientista está em dúvida quanto ao nome que colocará ao 
mesmo. Depois de muito pensar, irá escolher entre Borbonhoca ou Minholeta”.
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O pesado arado do tempo assinalou com um sulco luminoso o solo sim-
ples e bom da vida religiosa, no dia 4 do corrente mês, mais um aniversário de or-
denação Sacerdotal do Cônego Pedro José Vieira, o qual festejou a grata efemé-
ride à frente da Paróquia Imaculada Conceição de Capão Bonito.

O auspicioso acontecimento foi comemorado condignamente, à altura 
da sua grande significação. Naquela data houve missa de ação de graças, cele-
brada pelo próprio Cônego Pedro, na Matriz, sendo a cerimônia abrilhantada 
musicalmente pelo Conjunto Coral sob a direção do maestro João Paulo de Sales.

O Sacerdócio é o maior privilégio que um mortal pode gozar neste mun-
do — apascentar o rebanho do Senhor — Jesus disse a Pedro, apascenta os meus 
cordeiros, já que “a religião é a grande forma dinâmica da vida social e base de to-
da a civilização”.

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se 
o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela”. Salmo 127:1.

Examinando, certa feita, um tratado de teologia sobre a vocação sacer-
dotal achei muito interessante e oportuna a citação do passo bíblico (Jeremias 
23:21) que diz textualmente: “Não mandei esses profetas, todavia eles foram 
correndo; não lhes falei a eles, contudo profetizaram”.

Da leitura dessas palavras acima, fica-nos a impressão de que há profe-
tas, apóstolos, pastores e ministros que não foram chamados ou comissionados 
pelo Senhor da Seara.

Os eclesiásticos, via de regra, retiram-se para os seminários (ou santu-
ários) onde passam de 12 a 15 anos, estudando, meditando, em vigílias, fazendo 
testes espirituais, sob a supervisão de mestres abalizados, doutores em teologia, 
com luzes doutrinárias, conhecedores profundos de idiomas vivos ou mortos, 
maxime, o falado em seu país de origem.

Por essa razão eles têm sempre o cuidado de apresentar as suas prédicas 
em linguagem castiça, correita, fluente, e às vezes, chegam ao ponto de correr os 



olhos pelo auditório a fim de verificar se não há pessoas estranhas,visitantes, que 
entram na Igreja pela primeira vez, por ocasião de batizados, casamentos e enco-
mendações de atitude digna, correta, que deveria ser imitada por todos aqueles 
que têm necessidade de falar em público, precipuamente na tribuna sagrada dos 
templos religiosos.

O Conde José de Maistre, filósofo e diplomata francês, em seu livro 
“Soirées de Saim-Peterbourg”, vol. 2º, numa imagem natural e ao vivo da Igreja 
Católica, falando dos Sacerdotes, assim escreveu: “A pomba mansa e amorosa, 
tritura primeiramente o trigo, para depois distribuí-lo aos seus filhinhos”.

O Cônego Pedro, na superintendência da Paróquia tem obtido sucesso, 
em todos os setores, porque o seu trabalho é infraestruturado em bases espirituais, 
no poder do amor, mantendo-se no posto que a sua boa estrela lho preparou, para 
realizar a tarefa invariável de tornar melhores, cada vez melhores, os membros da 
família da fé, a grande família que Deus lhe deu.

Tem demonstrado, a toda prova, amor ao trabalho apostólico, no pasto-
reio das almas; nos colóquios íntimos e paternais, junto àqueles que precisam e 
desejam receber uma graça especial, um conselho, uma palavra de fé nas horas 
cinzentas da vida; o cumprimento da vocação sacerdotal, no púlpito da doutrina 
católica, como mestre das verdades saudáveis; na administração dos sacramen-
tos; na educação religiosa dos fiéis; na proteção às instituições de benemerência e 
filantropia; nas campanhas em favor do menor abandonado; ou em benefício dos 
velhinhos, no pôr-do-sol da existência; o estímulo à Ação Social Católica, na as-
sistência aos necessitados, no respeito e consideração que devota ao povo em ge-
ral, mesmo às ovelhas de outros apriscos, amando-as, num reflexo da caridade 
cristã.

Apresentando a S. Reverendíssima a minha saudação cordial pela bela 
obra que realiza nesta cidade e pelas graças da festa aniversária de Ordenação Sa-
cerdotal, o faço extensiva à Diocese, que tem sua sede na florescente cidade de 
Itapeva, justamente cognominada a Capital dos Minérios.

Embora tardiamente, o que não afeta o valor da homenagem nem o calor 
da amizade que dedico ao nobre Cura de Almas, apresento-lhe os meus parabéns 
com votos de uma temporada de bênçãos espirituais, um alegre e Santo Natal e 
perenes felicidades em 74 nascente.
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Foi comemorado oficialmente a 22 de novembro o Dia Nacional de 
Ação de Graças.

Temos carradas de razões para render graças a Deus e imitando o inspi-
rado salmita hebreu dizemos jubilosamente: “Bendize, ó minha alma, ao Senhor, 
e não te esqueças de nem um só de seus benefícios” (Salmo 103:2).

Além das grandezas naturais, as glórias da História e as indiscutíveis 
conquistas do Brasil no campo da tecnologia, ainda temos, de lambujem, 
26.000.000 de Analfabetos, quantia essa igual ou superior à população da Argen-
tina, uma multidão de cegos num mundo de luz, presos no seio infinito da liber-
dade!

E dessa cifra macabra, metucuda (sic) 4.000.000 estão no Estado de São 
Paulo.

Somos o 5º produtor de pinga do mundo, temos quatro milhões de bêba-
dos. Trapos humanos, espalhados por todo o território nacional.

Bebida não faz mal a ninguém, canta Elizete Cardoso, mas a esta altura 
o ministério da Saúde já está cogitando da criação do Instituto dos Alcoólicos.

De onde sairá a verba, uma sangria no erário nacional para atender a pa-
us d'água quando “para mlhões de brasileiros faltam ainda as cousas básicas que 
dignificam a vida de um homem: alimento, vestuário, casa, escola e saúde”?



Temos, mais ou menos, cinco milhões de automóveis rodando pelo Bra-
sil. Todos esses veículos cabem numa cidade americana: Los Angeles, por exem-
plo.

Enquanto a taxa de aumento de acidentes de trânsito, lá, é de 2%, ao ano, 
aqui é de 16%!

Morre mais gente nas estradas, do que na guerra do Oriente Médio.
Em 1967, somente nas estradas federais, morreram 1.000 pessoas, me-

nos uma, mais do que os expedicionários brasileiros mortos em dois anos de 
guerra, contando 37 vítimas de desastres de jipe, em plena campanha.

Vamos parar por aqui. Não falemos mais em coisas feias. O dia de Ação 
de Graças é uma gloriosa conquista do mundo cristão civilizado.

Contudo, precisamos instituir e comemorar o Dia da Penitência, o Dia 
da Vergonha, o Dia de Pagar Dívidas e o Dia de Devolver Livros e Objetos Em-
prestados.

Aqui fica a lembrança...
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‘Ponta de Lança’ (21/06/1959)
jornal O Bandeirante

Durante 7 meses escrevi neste canto de jornal.
Aos amáveis leitores, àqueles que me aplaudiram ou me criticaram, ex-

terno os meus agradecimentos.
Encerrando, definitivamente esta secção, faço minhas as palavras de 

Silveira Peixoto: Que vale, afinal, insistir neste comércio idiota de mercadejar, 
diariamente, o miolo de meu cérebro, para comprar um pouco de miolo de pão?

Que adianta viver nessa tortura, a querer deixar, numa tira de papel, um 
pedaço de meu coração, um retalho de minha alma, muito de mim mesmo?

Se há tanta coisa que eu nem sei dizer! E tanta coisa há que, muita vez, eu 
nem tenho a coragem de escrever! Porque muitos não me compreenderiam!

Que vale tentar traduzir, numa frase, uma emoção, ou um sentimento?
Se a beleza dessa emoção e o vigor desse sentimento não encontram palavras 
que os reproduzam, em todo o seu fulgor! É tão pobre e tão inexpressiva e é tão 
ineloqüente a linguagem humana!

De que vale e de que adianta seguir o caminho que o Destino me traçou?
Se a glória dos homens é tão pouca coisa! E é tão efêmera e é tão inútil 

dentro do infinito do espaço e do tempo.
Amanhã, num amanhã não muito remoto, esta mão tombará, paralisada. 

Meu coração deixará de pulsar. Meus olhos fechar-se-ão, cansados de tanto ler. E 
a morte fará que meu cérebro deixe de pensar.

E eu voltarei a ser poeira. Voltarei a ser o que fui, antes de ser o que sou.
Depois... O que eu escrevi, o que eu escrevo, o que eu escrever, tudo, tu-

do será poeira. E o meu nome e tudo quanto eu carinhosamente procurei fixar nu-
ma frase, será esquecido.

É tão fraca a memória dos homens! É tão inútil e é tão pouca coisa a gló-
ria humana!

Ponto final!...

18





20

Há uma música do conhecido compositor e cantor Ivan Lins, “Guarde 
nos Olhos”, a qual recomenda levar com a gente todas as coisas de sua aldeia, 
quando a está deixando rumo a Capital.

Penso que fiz isso há 46 anos e, desde então, resguardo no recôndito 
de meu coração os lugares, paisagens e até os momentos que povoaram mi-
nha infância e juventude.

Fui um retirante em busca de trabalho na Capital. E, como os outros 
muitos que existem, não consigo desvencilhar-me da saudade e do afago inde-
lével da terra natal.

É em razão disso que, esporadicamente, pelas páginas do jornal O 
Expresso que mui generosamente me acolhe, procuro compartilhar minhas 
lembranças de pessoas e de amigos que, aos meus olhos, marcaram-me inten-
samente e tornaram-se tipos inesquecíveis de minha cidade.

Apesar de apreciar imensamente Literatura, sobretudo a dos brasilei-
ros Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes, Rubem Braga, Fer-
nando Sabino, Jorge Amado, Machado de Assis e do português Eça de Quei-
roz, esta é a primeira vez que participo da indizível e delicada emoção de fazer 
parte de uma coletânea.

 É, de certa forma, uma redenção proporcionada por um amigo autor 
de livros e de inúmeras coletâneas publicadas, e a quem em minhas recorrênci-
as lamentava que as minhas crônicas, além da pouca importância, mal alcan-
çavam servir como papel de embrulho em algum comércio, em alguma vila 
afastada, enquanto que os poemas e crônicas de sua autoria ficavam gravadas 
para sempre em páginas de livros. 

É, portanto, uma incomensurável honra agora fazer parte desta Cole-
tânea Gameleira.
 

Antonio Isidoro de Oliveira (Poli) = Abreviação pelo uso da palavra 
Polidoro, criada pelo René Isaac, nosso querido “NASSIB” capão-bonitense, 
que achava muito feio o ISIDORO) poli.oliveira@terra.com.br



O escritor mineiro, Fernando Sabino, sempre contava que quando lhe 
perguntavam o que queria ser quando crescesse, ele sempre respondia que que-
ria ser Menino. E confirmava ainda que todo homem que traz um menino dentro 
de si é uma pessoa feliz.

Não sei se me enquadro totalmente nessa categoria, mas sei que tenho às 
vezes lembranças que me trazem momentaneamente a esse estágio de felicidade.

Foi num desses resvalos que algumas vezes ocorrem em nossa memó-
ria que me trouxe à tona a Rua General Carneiro, naquela quadra abaixo da casa 
onde eu morava.

Era num tempo que essa rua tinha no máximo três casas de cada lado e 
quase todas elas tinham as frentes vedadas por cercas de madeira e a peculiarida-
de era uma casa que foi construída de frente para o final da rua, em um terreno 
que ficava entre duas chácaras, e bem abaixo do nível da rua.

Lembrei-me dessas casas, pois na penúltima delas, nessa rua, morava 
um moço chamado Manoel que tocava violão. E quase todo dia depois da aula 
no Jacira, assim que acabava de almoçar, eu ia a sua casa para ouvir e aprender 
tocar violão.

Como eu ficava na parte de fora da casa e o Manoel dentro da sala, a ja-
nela era o parapeito onde eu ficava vendo as posições, e às vezes pegava o violão 
para dedilhar o DÓ MAIOR, possivelmente o único avanço que alcancei nesse 
aprendizado.

Nesse tempo que ali ficava, sempre me chamava a atenção, quando saía 
um moço da estranha casa do final da rua, alto, cabelos negros, tez escura e ves-
tido com uma roupa pouco usual para nós daquele tempo (que só usávamos rou-
pas feitas de panos de sacos de farinha de trigo alvejados com anil), trajando cal-
ça branca, cinto combinando e umas camisas de seda colorida, e que todo dia su-
bia para a praça quase sempre naquele horário.

Um certo dia, lembro-me perfeitamente, eu estava com o violão na mão 
em frente a janela, quando ele subia a rua. Ao nos ver, adentrou no terreiro da casa 
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do Manoel que era cercado de pau e nem o portãozinho tinha, e perguntou se po-
dia experimentar o violão.

Assevero também que me lembro perfeitamente já ser neófito em ironi-
zar, e perguntei se ele sabia tocar.

Em face dessa impertinente pergunta, ele simplesmente sorriu e me deu 
uma incontestável resposta tocando no violão que eu lhe passara, as músicas  
BRASILEIRINHO, TICO TICO NO FUBÁ, e umas outras músicas de DILER-
MANDO REIS, que eram e são até hoje, dificílimas de se tocar no violão.

Depois desse inesperado e surpreendente “concerto”, e com apenas o 
simples comentário de que o violão era muito bom, devolveu-me o instrumento 
subindo em seguida  a rua com destino à praça.

Há vestígios nas sondagens de minha memória que, naquele momento, 
“caiu minha cara”, mas há também claramente o registro de que foi ali que, con-
comitantemente, ele cativou minha admiração.

Alguns anos mais tarde, vim a saber que aquele intérprete era o Sr. Abib 
Elias Daniel, mais conhecido por ABILIO TURCO, que viria a ser um prefeito 
muito popular e bem amado em nossa cidade. 

Somente os versos de uma canção de Lupicinio Rodrigues: “O pensa-
mento parece uma coisa à-toa/ Mas parece que ele voa/ Quando se começa a pen-
sar”, para justificar em mim a evocação de um político, mormente nestes dias em 
que a cidade se alvoroça com a proximidade das eleições, e quando se nota tam-
bém uma avalanche de nomes de candidatos tentando conquistar em poucos me-
ses um espaço entre os eleitores.

E foi desvencilhando-se desse turbilhão de nomes e números, que meu 
pensamento ousou voar e sitiar-se em uma época na qual nós, os meninos, não 
passávamos para os mais velhos do que uns simples “jaguarinhas”. Contudo, o 
Abílio Turco, de uma forma insólita, antes mesmo de ser candidato ou político já 
tratava respeitosamente as crianças, por mais abusadas (reconheço) que tenham 
sido.

Passando muito ao largo de qualquer comparação, atenho-me apenas na 
constatação vista pelos olhos de um menino, cuja admiração foi cativada em um 
certo momento de um tempo muito feliz, um pouquinho por um violão, porém, 
muitíssimo mesmo, pelo respeitoso tratar.
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Em 1979,o Jornal Nacional da Rede Globo de televisão fechou o no-
ticiário da noite de 11 de junho, com as portas de um saloon sendo focadas de 
dentro, e o letreiro:

John Wayne
26.05.1907 - 11.06.1979

The End
E desse ponto para a rua, mostrava ele caminhando bem ao fundo, numa 

cena extraída do clássico filme de John Ford, “Rastros de Ódio”.
Aquele final do noticiário, carregado de emoção, a todos comoveu, pois 

nenhum ator representou tão perfeitamente o homem do oeste americano, o Far-
West, e para nós do velho Cine São José, a “Vaquerada”, como John Wayne.

Ele representou nas telas as cenas reais da vida do vaqueiro, em que pre-
dominam em nossas lembranças dos tempos de crianças, os heróis daquela épo-
ca. Quem morou na Rua da Usina, atual Pedro Mariano Filho, teve o privilégio 
de sempre poder ver um autêntico vaqueiro a passar pela rua, cujo quase final ia 
dar na Mangueira do Manuelão, que sempre elegante e altivo em belas monta-
rias, movimentava aquela rua conduzindo boiadas e cavalos.

Boiadeiro Manuelão, foi sem dúvida, um tipo inesquecível. Foi um ho-
mem acostumado à duras lidas, boiadeiro, domador de cavalos bravios, e sem-
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pre tratou as rudezas e tristezas da vida, sem perder a fineza e lhaneza no trato com 
as pessoas.

Por essas coisas que o destino às vezes reserva, teve que criar como pai e 
mãe quatro filhos menores, e o fez com dignidade e afeição, tanto que hoje são 
pessoas exemplares, frutos de muito carinho, coisa que nem sempre é comum em 
muitos lares completos.

A nossa cidade perdeu em 18 de Dezembro um cidadão admirável, um 
homem de fibra, rijo e trabalhador, mas ganhou para a sua historia a lembrança 
viva de um pioneiro de uma época, quando a maioria das vilas de hoje eram cam-
pos e invernadas.

Obstante é a emoção, mas não é maior que a incapacidade de se traduzir 
a importância desse velho boiadeiro que nos deixou. Essa é a razão de tomar em-
prestado alguns versos do poeta Juraci Chagas que tão bem o homenageou em vi-
da, através da sua musica “Boiadeiro Manuelão”, vencedora de diversos festi-
vais inclusive em outros estados, e do poeta Manuel Bandeira, para finalizar esta 
humilde homenagem ao saudoso Manuelão:

“Diga adeus para as invernadas,
Noites de assombração;
Companheiros de jornadas,
Dias de viola na mão!
Adeus porteiras fechadas
E o que restou do Sertão,
Adeus última boiada,
Que levou teu coração!”

“Imagino o Boiadeiro Manuelão, montado em seu cavalo, entran-
do no céu:

— Licença, meu patrão!
E São Pedro bonachão:
— Entra, Manuelão. Você não precisa pedir licença, e são seus to-

dos os campos e invernadas do céu.”

THE END
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Amigos
Tenho amigos que 
não sabem o quanto 
são meus amigos. A 
alguns deles não 
procuro, basta-me 
saber que eles 
existem. Esta mera 
condição me encora-
ja a seguir em 
frente pela vida. 
Mas, porque não os 
procuro com assidui-
dade, não posso lhes 
dizer O quanto gosto 
deles. Eles não iriam 
acreditar. (...) 

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

Há uma recomendação poética de Carlos Drummond de Andrade de 
que assim que começar um novo ano, façamos uma faxina geral em nossas gave-
tas e em nossos corações. E em meio a esse mister determinado pelo poeta, co-
meçando pela gaveta, é claro, encontrei uma foto tirada naqueles bancos que 
existiam entre a igreja e a casa paroquial.

Não me lembro quem intuiu registrar numa singela foto aquele momen-
to, em um local tão deslocado do habitat natural daquela turma de alunos do giná-
sio, com seus indefectíveis uniformes amarelos de brim cáqui.
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Esta foto registra também com sutil singeleza aqueles anos incríveis e o 
único patrimônio que até então dispúnhamos e que orgulhosamente ostentáva-
mos: nossa juventude e esperanças.

Em um dos bancos posaram pelo lado direito a professora de Português, 
D. Olga, e no lado esquerdo o de Francês, professor Genésio, e entre eles, pelo 
que me lembro, o possível idealizador dessa foto, Esmeraldo Franco Forte 
(ESMEK),  recordação que cada um dos fotografados recebeu e guarda até hoje.

Essa foto-lembrança, tem no seu verso datilografado, em perfeita orde-
nação, o título “2ª Série A”, e como subtítulo: Professores OLGA LEMES DA 
SILVA e GENESIO GENEZ. Logo abaixo, na seqüência numérica de 1 a 22, os 
nomes dos componentes da foto: Alcides, Amador, Poly, Baiano, Fernando 
Bloes, Esmeraldo, Hugo, Jober, Batista, Zeli, Melo, Rossi, Bloes, Juraci, Mario, 
Luis, Pedro Morita, Remo, e Gastão (Sinésio Siqueira). Na última linha a data, 
09/04/1960.

E pensar que há alguns anos estávamos quase todos nós vivendo o fris-
son de adentrar no emblemático ano de 2000 e, no entanto, estamos hoje como 
que num vôo rasante, já carimbando mais sete anos de lambuja. Ao rever essa fo-
to tirada há quarenta e seis anos pude atinar com que rapidez passou o tempo, nos 
mantendo distanciados de alguns amigos.

Portanto, neste inicio do ano de 2007, já ficou estabelecido que a minha 
medida prioritária será visitar todos os meus amigos. Não creio que seja uma tare-
fa difícil imaginando o modesto número de amigos que devo ter, mas será presu-
midamente um telúrico e afetuoso resgate.

Muito embora esta prazerosa missão extrapole o limite da fotografia 
aventada, é dentro da abrangência dela que se busca suavizar a lamentável cons-
tatação de que muitos dos colegas relacionados já se foram. Rever velhas foto-
grafias deixa-nos sempre, mesmo sem querer, com aquele irreprimível senti-
mento tão bem expresso nos versos do poema, “Itabira”, de Carlos Drummond 
de Andrade. E como no poema, os amigos também, infelizmente nunca mais.
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No mês de Julho que se findou, permaneci uns dias a mais que o costu-
meiro em minha cidade. Estava em frente a Padaria dos Becharas, que graças à 
simpatia e lhaneza de tratamento dos irmãos libaneses, tornou-se aquele local da 
praça o ponto de encontro e de partida para compromissos, almoços, eventuais 
bocas livres, e outros programas de velhos amigos contemporâneos, quando fui 
inquirido por um deles, para saber até quando ficaria na cidade.

Diante do afiançado de que seria até segunda-feira (estávamos na sex-
ta), o meu amigo descambou a rir. Quero piamente crer que aquela alegria não 
tinha nenhuma conotação com as lembranças que ela acarretou: como era difícil 
em nosso tempo o mês de Julho em Capão Bonito!

Era um mês em que nós, os nativos, torcíamos para que passasse o mais 
rápido possível, pois as férias escolares de meio de ano traziam os capão-boni-
tenses que estudavam fora, abrindo uma temporada de concorrência pelas nos-
sas namoradas. 

Era uma concorrência desleal a partir da escolaridade, já que estávamos 
limitados ao nível do velho ginásio, e só quem podia muito tinha a condição de 
estudar fora. Outro fator danado era que os pais das nossas namoradas, com 
raríssimas exceções, todos eles desaprovavam os namoros e o jeito então era um 

A vida é feita de encontros, embora haja 
tantos desencontros pela vida.

Vinicius de Moraes.



tal de namorar escondido e quando nas férias vinham desfilar esses partidões de 
fora, era uma verdadeira alforria para as mocinhas desfilarem pela praça e se ex-
porem à mira desses pretendentes.

Muito tempo depois descobri que não se tratava de um problema local, 
através de um programa de TV, onde o entrevistado era o Anselmo Duarte. Con-
tava ele que num carnaval sua namorada o houvera trocado pelo Orson Wells, 
que viera fazer um filme no Brasil. Embora advertida de que se tratava de um 
amor de verão, ela vislumbrando alcançar alturas na sua carreira de atriz, o deixa-
ra na mão. “Foi uma pena, comentou ele, pois alguns anos mais tarde ela veria o 
Orson Wells na primeira fila abaixo do palco me aplaudindo de pé ao receber o 
prêmio Palma de Ouro das mãos de Ingmar Bergman, e os efusivos cumprimen-
tos de Fellini que considerou “O Pagador de Promessas” como o filme mais lindo 
que já vira”. O sobejo orgulho contido no desabafo é plenamente justificável, 
pois foi o vencedor do Festival de Cannes onde concorreu com cineastas, tais 
como, Luis Buñuel, Michelangelo Antonioni e Robert Bresson, só para citar três 
exemplos.

O que se lamenta, é que nenhum de nós conseguiu uma vingança à altura 
dessa do Anselmo Duarte, mas na medida do possível lutamos com nossas armas.

Alguns casais, assim que o ônibus partiu levando os dedicados estudan-
tes para o reinicio das aulas longe daqui, imediatamente se reconciliaram. Outros 
demoraram um pouco mais, talvez esperando amainar o desassossego acrescido 
na cabeça. Uns poucos, infelizmente, não conseguiram se acertar nunca mais.

E assim, o mês de Julho, que lembra férias e lazer, numa alusão às festas 
juninas, acabou com o tempo, nos impondo a dançar sem trajes típicos, com ou-
tros passos, e como partícipes e pseudôminos no poema “QUADRILHA” de 
Carlos Drummond de Andrade: João amava Teresa que amava Raimundo 
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili que não amava nin-
guém. 

João Foi para o Estados Unidos. Teresa para o convento, Raimun-
do morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili ca-
sou com J. Pinto Fernandes que não tinha entrado na história.

Assim é a vida e ela continua...
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Este filme, uma comédia romântica dos anos 60 estrelada por Rock 
Hudson e pela lindíssima atriz italiana Gina Lollobrigida, integra a lista de uma 
infinidade de filmes que marcaram mais pelo título do que propriamente por eles 
mesmos.

Contudo, ao que parece, “Quando Setembro Vier” talvez em deferência 
à romântica estação Primavera, subtraiu-se dessa lista para tornar-se uma ex-
pressão de expectativas e de uma certa esperança.

Quando tínhamos cinemas na cidade, os títulos dos filmes eram profu-
samente difundidos pelos serviços de alto falante, entretanto, eles eram preteridos 
pela preferência do diletante costume de se apropriar das expressões ditas em 
certos lugares, em momentos de extrema sinceridade ou de crise, para aplicá-las 
no cotidiano.  

Há quem se lembre de uma passagem que atesta bem essa peculiaridade. 
Na ocasião, Guapiara estava se emancipando de CB e, em um ponto de ônibus 
em frente ao Bar do Tonico Lírio, hoje Banespa, um conhecido perguntou ao ou-
tro como estava a política na cidade vizinha. A entusiástica resposta de que “Gua-
piara estava pegando fogo” bastou para que um ouvinte já saísse espalhando que 
“Pegou Fogo no Guapiara” e que esta expressão perdurasse em uso com os 
mais diversos significados.

Recentemente, enfatizando que nossa gente ainda continua atenta, hou-
ve o registro de uma expressão análoga, ocorrida sob um quiosque de um pes-
queiro nas proximidades da cidade. Com a devida justiça, essa expressão mar-
cou muito mais pelo interlocutor e pela sua conhecidíssima indiferença pela Or-
nitologia.

Nessa ocasião, enquanto na churrasqueira do quiosque a suculenta cos-
tela ardia lentamente, o próspero empresário, (título na ocasião ostentado com 
extrema dificuldade), com o seu olhar distante e absorto, de repente se viu obser-
vando um vistoso pássaro a correr pelo chão. Por se tratar de uma visão inconce-
bível em seu precioso tempo de empreendedor, foi certamente a razão pela qual 
ele vivamente interessado perguntou aos amigos o que era “aquilo”.
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Responderam-lhe prontamente que era um Sabiá. E, ainda parecendo 
interessado, perguntou se ele cantava. E novamente foi-lhe respondido que sim, 
mas não agora, estávamos em maio, só a partir do final de agosto. 

Diante desta última resposta, acentuou-se nele uma grande desesperança 
e proferiu a frase cujo uso os amigos não têm poupado para indicar algo impro-
vável de acontecer:

“ Então, Não Vou Ver a Sabiá Cantar !”
Noutro giro, mesmo sob o risco de ouvir alguma expressão (de novo?) é 

muito bom estar em CB, principalmente, quando às vezes nos encontramos com 
pessoas portadoras de boas lembranças de um tempo que deixou saudade. Com-
puto com alegria, este, com o ex-colega de ala no Ipiranga, de aulas no Ginásio e 
mais tarde, no Bamerindus: Licínio Satinato Monteiro, o Licininho, que atual-
mente está morando em Sorocaba.

Devido ao seu convívio na mesma cidade com os grandes craques de fu-
tebol da história de Capão Bonito, Bily, Pasteizinho, Tiberani, ele está imbuído 
de promover um encontro deles em nossa cidade com os amigos do tempo do Ipi-
ranga. 

Sobre o Tiberani, talvez por ser um contemporâneo, me cabe um parên-
tesis muito pessoal pois ele foi meu ídolo. Em campo lembrava o Bauer, jogador 
do SPFC, um dos melhores jogadores do mundo, (o Tibe gostava de ser chamado 
por Bauer).Fora de campo ou no GECB sempre altivo, porte atlético invejável e 
muito elegante. Lembro-me de uma vez em que eu passava de bicicleta (do escri-
tório do Menin) em frente ao posto Texaco (Ikeda) e ao lado em um terreno baldio, 
uns meninos formavam o time para a pelada, quando ouvi um deles dizer que se-
ria o Tiberani (era costume a gente se escalar, como o nosso ídolo, nas posições 
que iríamos correr atrás da bola). Foi ali, naquele surpreendente e significativo 
momento em toda sua abrangência, que foi enunciada a alegre constatação: o Ti-
be já era um ídolo. Ele foi o único jogador de CB a disputar a 1º DIVISAO, o BI-
TER, lateral esquerdo do E.C. SÃO BENTO de SOROCABA. 

Torço para que haja realmente esse encontro de craques, sobretudo por-
que algumas convocações lá de CIMA têm desfalcado muito o nosso inesquecí-
vel Ipiranga. Tomara que alcancemos o duplamente almejado, ver o sabiá cantar e 
aquela certa esperança de Quando Setembro Vier.
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Da área daquela casa deu para ver aquela mulher alta de cabelos bran-
cos vir caminhando rente a calçada. Embora o andar já denotasse o peso do tem-
po, ao reconhecê-la transpareceu na lembrança como aquela mulher fôra linda. 
Tinha um tipo italiano e usava cortar os cabelos negros bem curto tipo chanel, sua 
beleza lembrava um pouco Gina Lollobrigida e Sophia Loren. Ela já ia passando 
quando parou para perguntar a uma senhora bem idosa que varria dolentemente 
na calçada, folhas caídas de duas pequenas rosedás carregadas de flores. — São 
as flores dessas árvores que à noite exalam um perfume delicioso? A velha bem 
que tentou entender e responder, mas não conseguiu. Então a mulher num gesto 
sutil e surpreendente aproximou-se da árvore, delicadamente colheu um cachi-
nho de flores e sentiu ela mesma o perfume. Com a proximidade dela pôde-se 
constatar quão impiedoso é o tempo para com as mulheres, e também por mais 
implacável que o seja, elas sempre guardam e nunca perdem a feminilidade.

Assim também é o FIMA, pode o tempo passar, pode até não se realizar, 
mas ele nunca perde a identidade, a cumplicidade e a afinidade emocional com o 
capão-bonitense.

Quem não viu o último Fima perdeu uma grande festa. O vigésimo Fi-
ma trouxe em seu bojo coisas muito especiais. Desta vez não houve aquela indi-
ferença peculiar do poeta J.Chagas ao vencer os festivais, muito pelo contrário, 
foi uma vitória muito festejada pois ela coroou o empenho dele e seus amigos pa-
ra proporcionar uma homenagem explicita e merecidíssima ao seu velho parcei-
ro e também abocanhador-mor de festivais, o músico e interprete João Luiz, cuja 
presença no palco foi luz e alegria para todos e uma  emoção muito especial para 
seus amigos do peito. Na Revista Veja nº 17804 de 04 de dezembro, na pág. 64 a 
reportagem “Terapia da Alma”, contém o depoimento do cineasta Hector Ba-
benco relatando a experiência solitária da doença, do incômodo e sofrimento da 
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Braços de Mar
Mãos de Deus
Pés no chão
Porto Esperança.



família. A reportagem indica a terapia mais apropriada, mas os amigos do João 
Luiz já tinham se antecipado à publicação. Eles conseguiram elevar o João Luiz 
muito acima do palco. Valeu!  Foi demais!

Outro ponto alto do Fima foi a vitória do Celião como intérprete de Porto 
da Esperança, letra de Juraci Chagas e música do João Luiz. Vencer como o me-
lhor intérprete do Fima, além de premiar o seu esforço e dedicação, solidifica sua 
presença entre os bons cantores de nossa cidade. Apesar do codinome denotar 
grandeza o Célião é o sinônimo da humildade. Na noite da Final, após a toda ale-
gria da vitória ele declinou ao convite para a comemoração e optou pela compa-
nhia da esposa grávida que pacientemente o aguardava. Quem levou o Célião pa-
ra casa depois do festival é uma pessoa já acostumada a vivenciar momentos de 
emoções, tristezas e alegrias e isso faz parte da sua estrada, das suas viagens, do 
sempre tocando em frente e só tendo umas poucas paradas nas composições de 
poemas e músicas, foi quem disse que nunca vira tão de perto e numa rua tão mo-
desta, um quadro como aquele, de explícita e envolvente  felicidade. Era tanta a 
felicidade do Célião abraçando os dois troféus e sua esposa ao entrar em casa que 
o veículo que o trouxera permaneceu estacionado propositadamente enquanto 
transformava o retrovisor numa tela para onde convergia a inesquecível cena. 
Não era dezembro, não tinha ainda no ar nenhum clima natalino, mas parece que 
Deus se antecipando iluminou o chão do casal transformando-o num tapete de 
luz e dando ao cenário os contornos de um colorido cartão de natal centrado pelas 
figuras de José e Maria (Nossa Senhora).   

Quando na nossa igreja matriz o Celião canta aquela música que tem en-
tre outros os seguintes versos Nossa Senhora/me dê a mão/cuida do meu co-
ração/da minha vida/do meu destino/do meu caminho/cuida de mim, até nós, 
que somos simples pecadores ficamos com aquele aperto no coração e os olhos 
marejados, imagine então Nossa Senhora. Todos nós no recôndito de nossa fé 
imaginamos uma Nossa Senhora. Se ela for como aquela santa advogada do Au-
to da Compadecida na obra de Ariano Suassuna, tenham certeza que seremos to-
dos atendidos nessa prece-canção, principalmente o Celião, afinal ele merece. A 
continuar cantando como o fez no FIMA, e como o faz na nossa igreja matriz on-
de deixa a todos emocionados, fiquem certos que o FIMA 21 já tem o grande fa-
vorito.
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No começo dos anos sessenta, toda pessoa que conhecia São Paulo, a 
capital do estado, era portador de um certo estatus além de gozar do respeito e 
admiração entre seus pares. E não precisava conhecer muito, coisa que até hoje é 
impossível, mas apenas ter visitado seus principais pontos turisticamente fa-
lando, tais como: Viaduto do Chá, Av. S.João, Vale do Anhangabaú, Mercado 
Municipal, Cine Metro, Cine Regina, Marrocos, onde foi exibido em sessão de 
gala o filme “O Pagador de Promessas”, único filme brasileiro a ganhar o prêmio 
Palma de Ouro em Cannes.

De todos os lugares, o que mais impressionava os nossos interioranos 
católicos, era a visita à Catedral da Sé quando tomavam a Rua Direita, uma rua 
tão tortuosa que em nada lembra o seu nome.  

Até hoje, não é raro alguém questionar o fato de se chamar de Rua Direi-
ta uma rua que em algumas cidades não tem essa linha reta mencionada. 

Essa denominação de Rua Direita é originária da estrada de Damasco, 
chamada de Via Recta, local onde o soldado e guerreiro Saulo de Tarso, um cruel 
perseguidor de cristãos, se converteu ao cristianismo se tornando o apóstolo que 
mais proficuamente trouxe até nós as palavras de Jesus. Paulo lançou as bases da 
evangelização e foi o primeiro a elaborar uma teologia cristã. Ao lado do evan-
gelho, suas epístolas são as fontes de todo o pensamento e de toda vida mística 

“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver Amor,
serei como o bronze que soa, ou como o címbalo que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a 
ciência;
Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver 
Amor, nada serei.”.

     (Primeiro trecho da carta do Apostolo Paulo para os Coríntios.)



cristã.
Como homenagem a essa conversão foi instituída há séculos pela Igreja 

Católica, que em todas as cidades do mundo, toda rua que se encaminhe à porta 
da igreja seria denominada de Rua Direita.

Como se vê, em Capão Bonito, não são só os legisladores que desrespei-
tam determinações superiores, mas também seus administradores políticos e re-
ligiosos, que por desconhecerem valores históricos, chegaram ao ponto de, há 
dezenas de anos, quando da mudança do trânsito em nossa cidade, não terem in-
terferido para impedir que sejamos até hoje a única cidade cuja Rua Direita é con-
tramão.

Alem do mais, deixam de homenagear São Paulo, o apóstolo do amor, 
para homenagear Floriano Peixoto, ex-Ministro da Guerra do primeiro governo 
da República do Marechal Deodoro, a quem aquele ajudou derrubar na metade 
do mandato e, já imposto como vice-presidente assumiu a presidência com a re-
núncia daquele. Seu primeiro ato foi derrubar todos os governadores fiéis a Deo-
doro. Só escapou o do Pará. Criou a maior encrenca no seu começo de governo, e 
quando recebeu um manifesto de 13 generais de terra e mar pedindo “eleição de 
um novo presidente antes de findo o prazo fixado para o primeiro período presi-
dencial”, Floriano, sem demora, reformou onze generais e transferiu dois para a 
segunda classe. Foi o presidente mais sangrento de nossa história. A única cidade 
que lhe homenageia com o nome é a capital do Estado de Sta. Catarina, porém 
homenagem esta imposta pelo próprio, em represália por ter se sentido afrontado 
nessa cidade.   

Em nossa cidade ainda há esperança, este é um ano eleitoral. Esperamos 
que os próximos vereadores, agora em número bem reduzido (Graças a Deus), 
tornem verdadeira aquela máxima de que quantidade não è sinônimo de qualida-
de. Como eles não vão ter de teimosamente governar “sub judice”, espera-se 
também que tenham muita serenidade para legislar e que um de seus primeiros 
projetos seja o de restituir ao seu antigo curso a direção da Rua Direita, deletando 
a sua indisfarçável condição de contramão e, assim quando vierem lá da Câmara 
Municipal, possam novamente se dirigir pela nossa “Via Recta ” chegando dire-
tamente à porta da nossa Igreja Matriz, pois sabemos que eles vão precisar rezar, e 
muito!
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Cleide Leonice

Cleide Leonice Cruz Oliveira, educadora capão-bonitense. 
Nascida na manhã do dia 3 de fevereiro do ano de 1968. 

Manhã em que o sol brilhava e os seus raios tocavam o seu coração 
aquecendo-o e transformando o seu grito de dor ao receber o sopro da 
vida, em uma melodia suave que ainda hoje é ouvida por ela como se 
fosse a mais linda música já composta .

Em seus textos retrata a vida, os seus sonhos, a sua maneira de ser 
e viver...
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A nossa vida é passageira como um cometa que passa e deixa apenas a 
sua poeira cósmica.

Se não transformarmos os nossos projetos em algo concreto, tudo se es-
vai...

Na complexidade que se tornou a vida em sociedade (afinal de contas, o 
homem é um ser social) nada tem sentido se não há um caminho norteador, um 
projeto de vida, um objetivo...

Todos nós nascemos para sermos felizes e buscamos isso envoltos em 
pensamentos materialistas que nos fazem constantes rivais numa sociedade con-
sumista, abstrata, talvez até desumana...                                

Racional, irracional, inconsequente, o ser humano continua a viver nes-
se planeta e deixará aqui a sua marca.

Depende de cada um que marca será essa, poderá ser apenas uma poeira 
cósmica ou a luz que resplandecerá por entre o tempo e o espaço infinito...

Cleide Leonice
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Cresci embalada por cantigas de ninar...

Confesso que a mais marcante foi “Dorme Nenê''.

Os meus pais não sabiam o quanto essa cantiga me amedrontava, 
como pode ser chamada cantiga de ninar essa letra?

“Dorme nenê 
Que a Cuca vai pegar 
Papai foi na roça 
E mamãe já vem já.”

Acho que pensava: 
Onde está papai? Onde está mamãe?
Quem está cantando se eu não tenho babá?

Hoje eu tenho medo do escuro, de relâmpagos, de ventania...

No meu inconsciente ainda sinto aquelas batidinhas nas costas 
enquanto punha a minha cabeça em um ombro quente de alguém que me 
embalava.

Cleide Leonice
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Final de ano, a faxina de costume!
Remexer na papelada, jogar fora o que não vai ser usado.
Nós professores, principalmente do sexo feminino, somos todas umas 

tremendas “lixeiras”, e eu não me excluo desse adjetivo, pois guardo tudo o que 
se pode imaginar: Cartinhas de alunos, livros antigos, diários de mil novecentos 
e o ano que comecei a lecionar, CDs, disquetes, fotos e outras bugigangas...

Vê se pode! Nessa bagunça toda ainda lembro que emprestei “aquele 
livro” que ainda não foi devolvido, aquele CD e até aquele diário antigo.

 Às vezes até chego a conclusão que não vou precisar daquele material, 
mas penso e decido ligar para aquela pessoa e pedir o material que foi empresta-
do.

E aí? Mais bugiganga!!
Na faxina geral acabo achando um cartãozinho de Natal antigo, uma fo-

to e sempre me emociono não conseguindo jogar fora aquele objeto.
Parece que tudo que sou está guardado em minha estante, em minhas 

caixas de livros antigos...
Me esqueço que não posso guardar tudo durante todo o tempo.
Mas por outro lado é tão bom rever os meus trabalhos, os meus arquivos, 

meus procedimentos antigos, enfim recriar em cima daquilo que já foi criado.
Meu sonho de consumo é uma lousa digital, um data show e um note-

book.
Paro e penso: Será que vou conseguir me desfazer do meu velho mime-

ógrafo?

Cleide Leonice
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A saudade sempre foi a companheira inseparável de todas as pessoas, de 
todos os povos, provavelmente desde os primórdios da humanidade, porque é 
um sentimento.

Como sentimento é impossível negar sua existência, convivemos com 
ele diariamente. 

Como vocábulo não. Existe apenas na Língua Portuguesa e é tido como 
um dos mais difíceis de definir e de traduzir, em virtude de sua riqueza semântica. 

Nenhuma outra língua, por mais que tenha usado de malabarismos vo-
cabulares, foi capaz de expressar com precisão seu real significado. Isto não sig-
nifica que quem não fala o Português não sinta saudade. Claro que sente. Só que 
eu não entendo como essas pessoas conseguem definir esse sentimento sem uma 
palavra específica. 

De acordo com o dicionário Aurélio, saudade significa: “Lembrança 
nostálgica e ao mesmo tempo, suave, de pessoas ou coisas distantes ou extintas, 
acompanhada do desejo de tornar a vê-las ou possuí-las; nostalgia”. “Pesar pela 
ausência de alguém que nos é querido”. 

Na gramática, é um substantivo abstrato. Na prática é concreto. Não po-
demos vê-la, mas podemos senti-la e até derramar uma lágrima .

Há vários tipos de saudade: de alguém que morreu, de quem amamos 

Cleide Leonice



mas está longe, de um amigo, de lugares, de viagens, do país de origem, da infân-
cia, da juventude de animais de estimação, frutas, alimentos...

Quando a saudade chega, podemos sentir angústia, nostalgia, tristeza, 
solidão, isolamento, depressão... Ela nos faz pensar em imagens do passado em 
lembranças que ficaram gravadas dentro de nós, nas emoções vividas e que dei-
xaram suas marcas. A saudade é um registro fiel do passado trazido para o presen-
te. Quando vemos a pessoa querida, falamos ao telefone, vemos sua foto, um ví-
deo..., ela pode ser substituída pela alegria.

Muitas vezes a saudade chega antecipadamente, antes de acontecer uma 
separação. É uma saudade do futuro. E é doída também.

A saudade está registrada em textos e poesias e músicas da Língua Por-
tuguesa, mas não é um sentimento exclusivo dos seres humanos. Até os animais 
sentem saudade. Isto fica muito visível nos cães. Estes deixam de se alimentar e 
às vezes adoecem quando ficam longe de seus donos por muito tempo. 

Impossível apagá-las. Vamos organizá-las por categoria reservando um 
local para outras que virão. Recordá-las? Sim, sem tristezas. Vamos seguir o ca-
minho para o futuro.
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Certa vez ouvi uma comparação de nossa casa com nossa mente. 

Numa explicação leiga, em nossa mente, o inconsciente é a parte onde 
raramente temos acesso, mas é vital; o subconsciente é uma parte que temos pou-
co acesso e o consciente é onde vivemos. 

Em nossa casa fazemos a mesma divisão com os objetos que guarda-
mos. Há aqueles que ficam armazenados e que raramente usamos, de vez em 
quando nos lembramos que existem, não conseguimos nos desfazer deles, eles 
permanecem guardados, escondidos, não dependemos deles no dia a dia: são as 
lembranças, fotos antigas, objetos herdados, roupas e brinquedos da infância, re-
presentam o inconsciente. Também estão armazenados os objetos de utilidade, 
porém não são usados com freqüência, por exemplo: uma roupa de festa, uma 
mala de viagem, um livro, um aparelho de jantar, uma bandeja de prata..., são se-
melhantes ao subconsciente e por fim, os objetos de uso constante, que estão a 
nossa disposição para qualquer hora, como cama, sofá, televisão, geladeira, ar-
ranjos, revistas, tapetes..., o nosso consciente.

Por causa desta comparação é que decidi escrever este texto. Os objetos 
que são comparados ao nosso inconsciente, aparentemente sem muita utilidade, 
são os mais valiosos. Existe uma razão para eles estarem ali, escondidos, jogá-los 
seria uma grande dor. Eles nos recordam momentos de plena alegria vividos 
com pessoas que passaram em nossa vida. Elas deixaram um vazio, e este vazio é 
preenchido com algo que as recorde. Não importa se os objetos estão velhos, 
quebrados, amassados, rasgados, fora de moda... Têm um valor incalculável, são 
únicos. Uma perda seria algo irreparável. Alguém pode considerá-las lixo, mas 
para o possuidor são verdadeiros tesouros.

Cleide Leonice
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Quando olhamos para uma pessoa idosa, dificilmente imaginamos que 
ali existiu um bebê, um adolescente, um jovem. 

A gestação é apenas uma primeira etapa do nascimento. Fora do útero, 
nosso corpo continua o processo de nascer. Depois que saímos do ventre de nos-
sa mãe, continuamos nascendo. Nosso corpo vai sendo transformado todo o dia, 
quer queiramos ou não.

Somos semelhantes a uma planta, que germina dentro da terra de onde 
retira os nutrientes, depois nasce muito frágil, parece que não vai suportar a chu-
va, o sol, o vento, mas vai crescendo e atinge a maturidade. Uma frágil planta 
transforma-se numa árvore forte, bonita, frondosa e inicia outra vez o processo de 
reprodução, formando novas sementes. O tempo passa, seu tronco continua 
engrossando, crescendo. Quanto mais velha, maior. 

Quando bebês, nossa pele é tenra, delicada, clara, sem mancha. Tor-
namos-nos crianças, jovens, adultos. Vamos crescendo, cicatrizes vão deixando 
suas marcas: um corte, uma queimadura, um osso que se quebra, isso faz parte do 
nascimento físico. Podemos comparar essa mudança física revendo fotos tiradas 
em anos anteriores. Esse nascimento é progressivo. Nossas experiências vão 
nascendo e crescendo também. É por isso que quanto mais velha a pessoa a mu-
dança intelectual é natural e aceita. É procurada. A mudança do corpo nos inco-
moda. Gostaríamos de acumular experiências sem acumular mudança física. 
Gostaríamos de ter o nariz arrebitado, pele lisinha... Isso não acontece: O nariz e 
as orelhas, partes cartilaginosas de nosso corpo, continuam crescendo, por isso os 
velhos têm nariz e orelhas grandes. Contrariando o que dizem por aí, orelhas 
grandes não é sinal de burrice, mas de sabedoria. Nosso nascimento para a velhi-
ce muito nos preocupa. Deveríamos ficar felizes com o nascimento dos cabelos 
brancos, das orelhas e nariz maiores, da barriga acentuada, do andar lento... Esse 
nascimento, um dia terminará. 

Enquanto isso desfrutemos sabiamente cada segundo de nossa vida...
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Domingo, fui à banca de jornais como de costume. Uma manchete de 
um jornal muito conhecido me chamou a atenção: “Como vencer a pobreza e a 
desigualdade”?

Comprei o jornal, li com muita atenção e percebi que não havia nada de 
novo em nenhum dos cadernos daquele veículo de comunicação além daquela 
manchete.

Tudo que havia era o mesmo, o de sempre... o aquecimento global, os 
tornados assolando continentes, as taxas de juros oscilantes. Parei para meditar 
um pouco, mão no queixo e olhar perdido, voltei àquela manchete e vi que se tra-
tava de um concurso de redação para universitários. Resolvi participar e escrever 
sobre essas duas irmãs que teimam em estar presentes em nosso país desigual, 
então me sentei com uma caneta e papel sobre a mão e as palavras e pensamentos 
foram surgindo como uma chuva de esperanças: Educação, solidariedade, com-
promisso social, dedicação, perseverança, vontade política... quem sabe um dia...

Um passarinho rasgou o céu bem perto de mim e fez-me voltar os olhos 
para cima, no azul infinito... Senti como se o próprio Deus falasse ao meu cora-
ção, confirmando minha fraqueza — tão humana que sou — corroborando Sua 
grandeza insondável. Num súbito, um vento impetuoso invadiu-me e mostrou-
me que como educadora não precisava de muito para começar a vencer as duas 
vilãs que exaltam a poucos e pisoteiam a maioria. Bastava, no meu pouco, rea-
prender a enxergar. Entrei em juízo comigo mesma, considerando as pequenas 
coisas a fazer, disposta a materializar meu sonho...

Enxerguei a minha alma e resolvi mudar. Mario Quintana em sua imen-
sidão de sapiência já disse um dia “O que mata um jardim não é o abandono, 
mas sim o olhar vazio de quem por ele passa indiferente”.
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Vivi minha infância numa cidadezinha da zona rural. Tínhamos um Na-
tal muito simples, nada de festas e reuniões, mas era muito esperado, porque era 
dia de beber “tubaína” à vontade, comer macarronada e carne assada. O sabor era 
uma delícia, diferente de hoje! O restante dos doces e comilanças eram feitos em 
casa, por minha mãe e minha avó (quantas saudades!). Uma macarronada tem-
perada com frango caipira e massa de tomate, um leitão assado na fornalha. E 
que doces! Pudins, bolos! Nesse dia também ganhávamos saquinhos de doces. 
Era tempo de jabuticaba madura... 

Eu também gostava de visitar os vizinhos neste dia. Todo mundo procu-
rava oferecer alguma coisa diferente. Esperava ansiosa a chegada dos parentes 
de outras redondezas.

Brinquedos? A verdade era que eu queria uma boneca que “fechasse os 
olhos”, pois as minhas eram de plástico duro e sem flexibilidade. Um presépio 
foi montado num canto da sala da minha avó. E todos os netos recitaram poesias 
em cima de um caixote de madeira. Hoje me recordo com saudades. Como é im-
portante comemorar o Natal em família!

Sempre guardamos algo de bom, ano a ano. Claro que tenho algumas 
lembranças de fatos tristes que aconteceram neste dia, afinal apagar a memória 
não dá, mas o importante é relembrar coisas boas, como ganhar uma boneca usa-
da e reformada com muito carinho pelo pai. 

Isso quase não acontece nos dias de hoje!

Cleide Leonice
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Confesso que ainda me pergunto qual será o futuro dessa nova geração 
de internautas.

Novas linguagens: Java Script, HTML, blogs, chats, cursos on line, 
MSN, e a onda do momento “ORKUT”! Quem não tem fica fora da tribo! Pro-
fessor, faça logo o seu!!!

Isso tudo assusta qualquer professor desatualizado... como encarar uma 
sala de aula, conquistar os alunos com aulas criativas, se temos um novo vocabu-
lário muitas vezes desconhecido por muitos... Ou se eles chegam em casa e são 
consumidos por essa tecnologia instantânea, é uma difícil concorrência!!

Cuidado, professor nos dias de hoje requer muitas habilidades, não bas-
ta apenas ter um bom livro e um quadro negro; agora eles usam o Google... E co-
mo diz Luís Fernando Veríssimo:

“A fita de vídeo é DVD
O CD já é MP3
É um filho onde éramos seis
O álbum de fotos agora é mostrado por email

O namoro agora é virtual
A cantada virou torpedo
E do “não” não se tem medo”

Cleide Leonice



Capão Bonito - paisagem noturna: Rua 24 de fevereiro
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Dulce Guimarães

Dulce Guimarães Carvalho (Sorocaba, 1934  Capão Bonito, 
1988), professora e, segundo suas palavras: “jornalista e poeta amado-
ra”, dirigiu o Colégio Estadual “Dr. Raul Venturelli” (CERV), onde incen-
tivou e auxiliou na criação de jornais estudantis internos como Constru-
ção, O Fulustreco e Que Diga.

Usando os pseudônimos Dê Ge, Theobaldo, D. Guimarães e 
Petronius, embora a maioria dos seus trabalhos tragam a assinatura 
‘Dulce Guimarães’, publicou seus textos na imprensa local e regional nos 
periódicos O Bandeirante (Capão Bonito), Nosso Domingo (Itape-
tininga) e Tribuna Sul Paulista (Itapeva), além de outros.

—
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O porte sempre ereto, a roupa sempre escura, o rosto sempre sério.

Manhã, sempre manhã, sempre certo, toda manhã, ele estava lá.

Era bom vê-lo. Estava tudo sempre certo. Ele estava lá.

Os uniformes, corretos; as atitudes, corretas; a disciplina, correta.

Tudo, tudo, porque lá estava a postos, o velho inspetor.

Não andava, deslizava. Não era chamado, aparecia. James Bond da es-
cola, o velho inspetor sempre sabia tudo.

Era nobre e digno. Na escola pobre, de corredores sujos e mesas empo-
eiradas, de poucos funcionários e poucas condições ele era sempre nobre e dig-
no, sentado a sua mesa ou falando aos professores.

Suas pequenas e imperceptíveis reverências diante de seus superiores, 
seu afastar-se de costas quando a um deles falara, sua incrível fidelidade o cum-
primento do dever — ele não era um subalterno porque dignificava sua função.

Detestado quando impunha ordem, amado quando carinhosamente re-
solvia os pequenos problemas dos pequenos alunos. Amado quando se preocu-
pava com eles.

Amado, porque se interessava por eles. Até se tornar ranzinza.

Dulce Guimarães



Ranzinza...

É o que muitos pensavam dele.

Ele era “o ranzinza”.

Ele era “o implicante”.

Não deixava entrar atrasado, não desculpava uniforme relaxado, perse-
guia os gazeteiros. James Bond da escola, aparecia sempre quando não devia 
aparecer.

Vinte e um anos de casa, testemunhara as artes dos pais como agora as 
dos filhos.

Solícito, abria a grande porta de entrada para deixar passar a Senhora Di-
retora que chegava. Há vinte anos atrás talvez estivesse fechando a mesma porta, 
muito bravo para impedir a fuga de uma menina levada — a menina que chegou 
a ser a sua Diretora.

Sim, ele amava a todos. E todos o amavam mesmo quando o detestavam.

Pois agora o velho inspetor está se despedindo.

Sua nobre e ereta figura não mais estará em nossos corredores.

Não mais teremos sua gentil solicitude atendendo professores e alunos.

Teremos saudades de sua solicitude, teremos saudades de sua ranzinzice, 
teremos saudades de seu bom humor, teremos saudades até — ora vejam — do 
seu mal cheiroso cigarro de palha — que ele só fumava nos pátios.
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O primeiro passeio de mãos dadas, foi há quinze anos. Ela também tinha 
quinze. Na alameda florida que descia para a escola, caminharam devagarinho.

O coração era uma lebre assustada.
Queria que todos vissem!
Quase não olhou para ele. Quase não ouviu o que ele disse.
Ou não se lembra?
Sentia medo e orgulho.
Agora tinha um namorado. As outras ainda não tinham.
Mas ela era a mais bonita.
Ele já era alto e tinha voz grossa.
Barba ainda não tinha. Disso bem que se lembra! Uma noite passou-lhe 

a mão pelo rosto. Será que o puxou pelo queixo ou ele que se veio chegando?
Foi o primeiro beijo! Foi o deslumbramento!
Chegou tarde em casa, com a cara vermelha. A mãe perguntava, ela ga-

guejava. Descobriram tudo!
Por castigo, não podia mais sair à noite. Por sorte não tinha irmãos senão 

tinham nomeado um para “segurar vela”.
Na escola tinha que ir. Então namorava na escola.
Um dia não foram à aula. Foram passear na estrada velha.
Desceram pelas barrancas do rio Turvo, à procura de sombras.
Descobriam-se encantados!
O sol era mais sol. O céu tinha mais azuis.
Na aula do dia seguinte ele passou-lhe um versinho: falava de céu azul, 

nuvens meninas girando em ciranda “e você girando no meu coração”.

.....................
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Um colar todo feito de continhas de alegria, sua vida chegou aos vinte 
anos.

Veio o dia da partida.
Ele ia para a faculdade.
Foi a primeira dor!
Disseram que ela tinha que lecionar para passar o tempo.
Não quis. Queria era pensar nele, só!
Escrevia, respondia, escrevia.
Ia ao jardim para ficar no banquinho eleito e “fazer de conta”.
Subia “aquela” rua, passeava na estrada velha às margens do rio Turvo.
A mãe preocupada, convidava as amigas para encher a noite.
Ela recontava as notícias dele e alheiava-se.
Na Semana Santa, ela foi esperar o trem da felicidade.
Entre beijos, carícias e confusão, a mala caída, chutada, pisada.
Entre chegadas e partidas, sua alma foi rolando esquecida.
Veio o noivado, com amigos e doces. Ela achou que teria gosto de casa-

mento. Depois se arrependeu da festa. Todo mundo perto e ele longe!
E ele continuou a chegar e partir.
Quando chegou para ficar não tinha mais o banquinho no jardim.
Também ele achava besteira passear no jardim.
Precisava montar um consultório e fazer a clientela.
Não ficava bem para um médico namorando pelas ruas como um esco-

lar. Iria vê-la às quintas, depois sábados e domingos.
Aos sábados iam ao cinema, aos domingos à missa.
Não se lembra mais quantos cinemas e quantas missas, eram todas 

iguais.

Começou a lecionar para matar o tempo.

.................
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Depois foi a desesperança!
Não queria que ninguém visse!
Todas as outras tinham marido.
Ela não tinha.
Disseram que devia continuar os estudos.
Por que todo mundo tinha que dar palpites?
Um rosário de lágrimas e brigas, começava na quinta-feira e terminava 

na missa de domingo.
Então ele segurava sua mão e iam devagar para casa, como há quinze 

anos.
Mas ela sabia que não haveria amanhã.

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

O hábito secou a trilha das lágrimas.
Procuravam o doutor em sua casa, ela indicava o consultório.
Recebia presentes de clientes agradecidos e distraídos.
Ele era “seu marido, dona, que salvou meu filho”.
Ele era um “bom”!
Às quintas-feiras ficavam em casa e tomavam chá com bolo de chocola-

te.
Quando tudo estava bem, ele a beijava, brincalhão, na ponta do nariz. 
Quando estava preocupado preferia tomar café, e despedia-se cedo. Ia 

estudar.
Ninguém mais dava palpites.
Nem ela!

53

Dulce Guimarães



54

Cristo nasce todos os anos no mesmo presépio humilde. Na velha man-
jedoura, todos os anos, lá estão os pastores, os reis magos, os carneiros e as vaqui-
nhas.

Verdade ou invenção do homem?
Uma coisa ou outra, o fato é que a civilização não conseguiu até hoje de-

turpar a imagem do Cristo. O presépio continua congraçando reis e plebeus, po-
bres e ricos, homens e animas, na humilde manjedoura.

No tosco presépio ainda não teve vez o plástico, o aço, a máquina, e ou-
tros sofisticados artefatos impostos ao mundo pelo gênio do homem. A civiliza-
ção ainda não conseguiu macular com sua baba massificadora o berço de Cristo.

O berço ainda é feito de palha, o chão de areia, as vaquinhas, os carneiros, 
os pastores, os reis magos e a família sagrada, ainda são feitos de barro pin-tado.

A pureza primitiva da mensagem do Cristo se resguarda no primitivis-
mo figurativo dos seus elementos.

O amor e a igualdade entre os homens são as mensagens do Cristo, todo 
ano renovadas no presépio natalino.

O homem ainda não conseguiu um jeito de encaixar no presépio o avião, 
o disco voador, uma nova marca de cerveja ou o slogan de um sabonete. A ima-
gem da verdade cristã tem sido uma barreira no afã massificante do mundo civi-
lizado.

Mas essa mesma verdade não tem sido suficiente para conter o ímpeto 
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destruidor do homem civilizado do ano quase 2.000.
O presépio procura retratar a vida do Cristo de humildade, renúncia, 

amor e paz — mas do presépio o homem só se lembra uma vez por ano, para es-
quecer de vez a verdade do Cristo, sempre que se faz necessário lembrá-la.

No mundo cristão se mata, se fere e se destrói, tão tranqüila e rotineira-
mente como o ruminar das vaquinhas do presépio — e em nome da paz e do 
amor!

Reis, presidentes, chefes militares, povos, estão todos interessados na 
paz mas estão todos concordes em que a paz só se consegue à mão armada. O que 
a maioria dos povos da Terra conhece com o nome de paz, é apenas um interregno 
entre duas guerras, que às vezes chega a durar o espaço de uma geração.

Então o que é que adianta continuarem fazendo presépio de pau tosco, 
coberto de capim, com Jesus Menino de barro pintado e estrela D'Alva de purpu-
rina?

Se a riqueza maior da mensagem não a conserva o homem, não pode 
manter a paz na Terra, entre os homens de boa vontade.

O egoísmo e o orgulho fecham o homem dentro de si mesmo, os meca-
nismos de defesa fazem o resto, e nesse ping-pong diabólico de avanço e auto-
proteção, vai a criatura construindo o seu mundo de aço e cimento armado, todo 
movido a cérebro eletrônico, um grande, imenso organismo mecânico, ao qual 
falta o engenho mais importante — coração.

Por isso o homem se preocupa cada vez menos com amar, e cada vez 
mais com inventar — inventar um robô assassino que haverá de destruí-lo, numa 
paródia macabra de Pigmalião.

No seu berço de palha há quase 2.000 anos, Cristo nascia para pregar o 
milagre do amor.
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Querido amigo,

há pessoas que quando partem deixam seu lugar vazio — outras há que 
partindo deixam o vazio em seu lugar.

É fácil substituir as primeiras, impossível substituir as outras. As pes-
soas raras têm poucas iguais.

Semelhantes todos somos na humanidade, mas difícil é semelhar-se à 
raridade. A humanidade iguala, a raridade diversifica. Porém, melhor se compre-
ende a igualdade na diversidade, como a exceção confirma a regra.

Mais fácil também é compreender a humanidade quando se paira acima 
das contingências dela. Quem vê com olhos de ver pode compreender, mas nem 
sempre deixar de sofrer. Há sempre a nostalgia do bem perdido, até para aquele 
que sabe que nem as águas eternas são as mesmas a cada momento do rio.

Nesse diálogo com sua ausência cheguei a casa um dia desses. Quedei-
me pensando em todas as coisas do seu sofrimento, vagamente pessimista e dis-
tanciada. E de repente, lá, estava ela, a libélula azul, colada à parede branca com 
as asas abertas, inesperado contraste vivo e brilhante entre quadros inanimados.

Era pequena e linda.

Dulce Guimarães
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O azul das asas era da mesma cor de um céu sem nuvens, de veludo fino 
e iluminado. Nem toda a alquimia do mundo comporia jamais sua cor de luz.

A forma triangular das asas rematava-se em toda a volta por um incrível 
filete dourado, como se ela estivesse ali, contornada na parede — poema colo-
rido. O mesmo aveludado azul recobria seu minúsculo corpo para que coisa algu-
ma em sua figura alada, pudesse jamais ser feio ou repugnante.

As antenas sobre a cabeça eram curtas e douradas e coroavam seu porte e 
seu manto à maneira de uma rainha. Fixara num momento do tempo a beleza e a 
perfeição.

Contemplei-a esquecida por indefinido tempo.
O pessimismo pegajoso da alma diluindo-se suave em seus veludos 

azuis, pensamento assumindo seus contornos alados e voando para um céu de 
paz — a paz do entendimento.

Eu descobri então, meu bom amigo, que você havia deixado um vazio 
em seu lugar, mas que você era como aquela libélula azul — fixara um momento 
do tempo, a perfeição, da bondade e beleza — que ficou na memória, no rastro, 
no caminho dos que andaram pela sua mão.

Toda a sabedoria e mistério do universo concentrara-se por um momen-
to nas frágeis asas de uma borboleta — antítese do eterno!

O seu momento, meu amigo, nós o vivemos com você e ele é eterno, 
como eternas são as pessoas raras.

que se deixam estar
no branco amorfo da pluralidade
como um inesperado contraste
vivo e brilhante
de eternidade

Você!
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Os enterros sempre sobem para o cemitério. Não sei porque, já que os 
defuntos sempre descem terra abaixo.

O enterro subia para o cemitério pela rua direita, recém-saído saindo da 
igreja que ainda embalava os sinos do seu sono final. Seis alças, três amigos de 
cada lado, conduzindo o caixão. Enterrinho mixo, com povinho miúdo. Algu-
mas coroas tristes de papel crepon roxo e branco andavam junto com as caras 
compostas de compungidas como se deve ser num enterro. O comércio da rua 
direita ia cerrando as portas a meia folha conforme passava o enterro. As caixei-
rinhas ficando do lado de fora para ver quem morrera, quem estava no enterro. 
Melhor um enterro que espetáculo nenhum numa tarde chata.

Iam pelo meio da rua. O trânsito fechado pelo devagar, desviava nas 
esquinas na contramão. O pessoal que ia pelas calçadas, passando, diminuía a 
marcha por respeito. Alguns se benziam.

O bêbado andava do lado do enterro, junto ao meio fio, às vezes subia, às 
vezes descia. Equilíbrio de bêbado nos altos e baixos. Resmungava resmungos 
não sabidos — preces ou imprecações?

Nas alças do caixão se fazia o revezamento dos amigos e das almas cari-
dosas, carpideiras de todos os enterros. O bêbado caindo que caindo foi chegan-
do perto do caixão. Suava.

 — Me dá uma alça... Me dá uma alça, aí, ô meu... Ele era meu amigo.
Foi empurrado, não muito forte, andou tombando de lado no meio do 

povo. Gente fez cara feia e psiu. Firmou as pernas se recompondo. Deu uma pu-
xada na camisa para baixo e passou as mãos pelo cabelo, dos dois lados. Parou, 
balançou. Mirou-se n'algum espelho inventado e achou que estava ótimo para 
tentar de novo. Foi em frente.

 — Oi, amigão, me deixa levar uma alça, pô! O cara era meu amigo. Lá 
do céu, meu irmãozinho, não vai perdoar...

Alguém que mandava no enterro, tomou-lhe do braço, disfarçado, e foi 
caminhando com ele para frente, para longe do caixão, boca na orelha, aconse-
lhando coisas.

Dulce Guimarães
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O bêbado amparado andava mais depressa. Com o braço livre gesticula-
va, mão meio boba esbarrando nas pessoas.

Foi levado. Lá longe, o homem que mandava no enterro, deixou-o na 
calçada — que não saísse dali. Ficou. Pés ajuntados, os braços molengando ao 
longo do corpo, vai que não vai, de frente para o passamento.

O enterro subindo.
Passo miúdo e respeitoso. Manso no asfalto, quase nenhum ruído. Até 

que o caixão passou bem na frente do bêbado, esquecido lá.
Acordou feito um relógio dado corda, avançou pelo meio do povo aos 

berros: — O defunto é meu, viu, quero levar ele, me dá o caixão que eu carrego 
sozinho, sua cambada de filhos da p...!

O enterro desgovernou-se: gente fugindo, gente chegando, perguntando 
o que foi o que não foi.

O pessoal das alças firme. Ignorando. O comércio levantou as portas ao 
mesmo tempo num ruidão. Quem não estava interessado, de repente ficou. E ele 
aos berros: — Olha aqui cambada, sou eu, o amigo do Zé, defunto que Deus o te-
nha. Por que não posso levar ele p'ro cemitério? Ninguém era amigo dele que 
nem eu!

E já empurrava um alceiro, tentando arrancar-lhe o quinhão que era seu. 
Empurra que empurra e desempurra, lá vem o homem que era dono do enterro, 
passa a mão no bêbado e o atira para cima da calçada de encontro à parede. Ele es-
correga devagarinho e cai sentado com as pernas em Vê.

Tinha gente assustada, tinha quem já ria, moleques de toda parte na mal-
vadeza, senhores circunspectos de cara lamentada.

Ficara tudo pior. Tivessem deixado o bêbado levar uma alça do caixão...
O enterro começou andar mais depressa para acabar tudo aquilo. E o bê-

bado foi se levantando, apoiado com as costas e as mãos na parede. Gritou mais 
alto, que o caixão já ia longe: — 'Ceis não querem me deixar, né, cambada? Pois 
pega esse defunto e enfia no c...

            Referência: História contada como anedota nesta cidade de Capão Bo-
nito levada da breca. Mas dizem que verdadeiro, acontecido. Eu por mim, vendo 
o peixe. Mas não faltará quem confirme.
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A mensagem do Cristo, grifada pela carne viva no lenho do castigo, dei-
xada quente sobre o pó da terra em longa jornada, falava de amor e doação. E era 
só.

A cartilha, era o exemplo, sua própria vida.
Não edificou templos, altares, imagens. Não hierarquizou ritos ou pom-

pas, nem disseminou palavras carismáticas. Fez-se a primeira vítima, para poder 
ser o último juiz.

Depois dele, vieram os cristos e os anticristos, e até o anticristo disfarça-
do de cristo, num supremo requinte de manipulação humana.
Significava que a lição não fora aprendida e que a humanidade continuava a 
mesma. Na verdade, a única coisa eterna no tempo e no espaço.

A única verdade.
Nem o próprio Cristo confirma-se historicamente.
Quem tem fé, acredita. Quem não tem ainda espera ou desespera.
Talvez não importe saber quem foi o Cristo, onde esteve, como viveu e o 

que disse.
Pode-se saber quem foi Joana D'Arc, John F. Kennedy, Luther King, 

Gandhi, Anne Frank, Padre Anchieta e Tiradentes — para lembrar os mais co-
nhecidos.

Todos eles estão hoje no quadro de honra dos sacrificados pela humani-
dade, para o bem dela.

Todos defenderam uma causa e um ideal humano até a última gota de 
sangue e vale a imagem dramática porque todos — com exceção de Anchieta — 
foram assassinados: Joana D'Arc foi acusada de bruxaria e queimada viva pela 
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incompreensão de seu povo; Kennedy foi assassinado por seus próprios compa-
triotas; Luther King (Prêmio Nobel da Paz — 1964), a mesma coisa, e sua mãe 
também na última semana; Anne Frank foi o sonho de uma vida, destruído nos 
fornos do inferno do nazismo; Gandhi foi abatido por mão assassina após dedicar 
a vida inteira na luta pela libertação da Índia; Tiradentes foi enforcado e retalhado 
em nome da liberdade de seu país.

Por isso eu acho que talvez não importe saber quem foi o Cristo — ele 
está, ele vive e ele diz, as mesmas coisas, em todos os lugares, do mesmo jeito. Só 
que ninguém ouve, ninguém vê, ninguém entende. A não ser, os que estão fazen-
do cursinho de altruísmo que dá diploma de assassinado, crucificado, enforcado, 
queimado e outros “ados” fatais — inclusive o ado de “renegado”, que é aquele 
sujeito metido a besta, que passa a vida sacrificando-se pelos outros e depois re-
cebe aquela “bolacha na Giaconda”, como diria muito bem a Lazinha Chave de 
Cadeia.

A humanidade é a única verdade. Ela é universal e estática. Nem a cro-
nologia temporal nem a situação geográfica mudam-se jamais.

A mesma humanidade que estava lá na crucificação do Cristo, disse pre-
sente ao assassinato de Kennedy e à cremação de Joana D'Arc.

Nada ficou diferente. Apareçam milhões de Cristos sobre a Terra e nada 
vai ser diferente.

Então o que é que eles vêm fazer no meio dos homens?
Não sei. Essa é uma pergunta que transcende a qualquer explicação ló-

gica. Que é que um ser angelical tem a fazer num inferno de mundo como este? Se 
não modifica nada, se não traz nenhuma luz, se ainda se torna objeto catalisador 
do ódio e da fúria assassina dos outros, eu realmente não sei.

É mais fácil explicar através desses fatos porque hoje eu estou fazendo a 
apologia do egoísmo. O egoísmo que sempre abominei, a vida de casulo que 
sempre condenei, a filosofia do caramujo que desprezei, a covardia da tartaruga 
que transforma o homem em pelota estúpida do futebol da vida — de que sempre 
andei fugindo.

Muitos anos passados num cursinho de altruísmo, iam compensar-me 
com um passaporte de renegado — o mesmo que já vi receberem alguns compa-
nheiros de luta. Um passaporte amarelo de boa viagem. Eu porém quero aceitá-lo. 
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Só que escolho para mim o passaporte azul de viagem sem retorno.
Essa é a minha vivência.
Congratulo-me com todos que sabem proteger-se. Minha admiração e 

meus respeitos aos caramujos, às tartarugas e aos casulos — licença para entrar 
em sua escola. Sou um filho pródigo que volta do meio da jornada, cansado de 
comer poeira.

Se vou ser um bom aluno? Ah, certamente!
Já o era na outra escola. Sou um convicto de nascença que só acredita nas 

coisas ou muda de rumo quando se convence e só se convence depois de morrer e 
renascer dos mortos.

Estou absolutamente convicta de que é preciso morrer para poder viver, 
de acordo com os preceitos metafísicos da filosofia dos casulos. Amor ao próxi-
mo é uma piada antológica do gibi da humanidade, aliás macabra e de péssimo 
gosto, porque é disfarçada armadilha de pegar trouxa. Como dizia no “Quo Va-
dis”, o velho, elegante e sofisticado Petronius: — Recuso-me a crer que certa hu-
manidade seja minha irmã em Cristo.

Deixo de amá-la. Não a ofendo mas não mais me preocupa. Despojo-me 
de um grande fardo. Atiro-o para o meio da estrada, à voracidade de todos os 
abutres e faço como você, Casulo: entro para minha casa, cerro minhas portas e 
fico assistindo ao Brasil perder a Copa. E fazendo tricô.

O vídeo manda-me a imagem do Zagalo no banco brasileiro. Penso que 
ele também devia fazer tricô.

Os vinte “milhos” que ganha por mês não vão compensar o linchamento. 
Ele é o bode expiatório de uma causa que já estava perdida antes de começar. Mas 
a humanidade tem sede de pancadaria, sofre de frustração de malhar Judas em sá-
bado de aleluia. E o pobre do Zagalo vai receber às avessas toda a carga emocional 
que estava reservada à seleção tetracampeã.

Não se iluda Zagalo!
Ninguém vai parar para analisar a responsabilidade, ou melhor, a irres-

ponsabilidade, de todos na preparação do esportista brasileiro que só sobrevive de 
teimoso. Você vai pagar por tudo, meu caro — vai pagar desde a proteína que o 
cara não ingeriu no tempo certo, passando pela educação escolástica que não 
recebeu.



Capão Bonito - Rua Direita



64

Geraldo Faia

Geraldo Gonçalves Faia nasceu em Juquiratiba, município de 
Conchas-SP, residindo em Capão Bonito desde 1966.

Formou-se em Direito, tendo exercido os cargos de pro-
curador Geral do Município e Secretário dos Negócios Jurídicos.

Colaborou, ao longo do tempo, com os jornais Diário 
de Sorocaba, O Expresso, A Tribuna Sudoeste e outros órgãos de 
imprensa.

Atualmente mantém no jornal O Expresso a matéria 
“Vias e Logradouros Públicos da cidade de Capão Bonito - Rotei-
ro Histórico-bibliográfico”.
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Naquele 31 de dezembro, já tinha a passagem comprada. O noturno 
partira. Saíra da estação Julio Prestes, no horário. Osasco, Presidente Altino, pelo 
vidro embaciado da janela desfilavam suas luzes, pisca-piscando, milhares de 
vagalumes, parecia, demarcarem debilmente, espaços na bruma.

A viagem de trem à noite tinha seus encantos. Encontrava-se, porém, 
meio apreensivo, na passagem do ano estaria ainda longe de casa, a caminho, 
dormindo talvez.

Tirou a maleta do guarda-volumes, marcou com ela o lugar — ainda se 
podia marcar um lugar com um objeto qualquer e encontrá-lo ali ao voltar — e 
rumou para o carro restaurante.

Escolheu uma mesa à direita e pediu uma bem gelada.
No ar, risos, fragmentos de frases, daquela animada gente; secretárias, 

auxiliares de escritório, bancários, operários, indo ao encontro dos seus, rumo ao 
interior.

Após várias estações e garrafas, voltou para seu lugar.
Sorocaba
Em minutos a placa branca já indicava outras localidades, envolta em 

bruma.
O relógio marcava o adiantado da hora. Melhor adormecer, acordar ao 

chegar e lá sim, como sempre, por certo, encontraria a turma toda, e houvesse be-
bida para saudar o novo ano que chegava.

Os acontecimentos desse ano que findava teimavam em aflorar à men-
te: queda de Nikita Kruchev, visita ao Brasil do General Charles De Gaulle, 
desfilando em carro aberto pela Avenida São João — assim o viu da esquina da 

Geraldo Faia



66

Geraldo Faia

Avenida Ipiranga — selecionado de futebol derrotado pela Tchecoslováquia por 
1 a 0, equipe de basquetebol triunfando sobre o Uruguai por 80 a 68, morte do 
compositor norte-americano Cole Porter, autor de “Night and Day”; na sede de 
“A Hebraica”, eleição de Regina Scarpa “Miss Objetiva do Estado de São Paulo”. 
Fatos, vitórias, derrotas...

Com a intensidade das luzes do vagão de passageiros reduzida, o ruído 
cadenciado das rodas ao passar pelas emendas dos trilhos, cervejas, reminiscên-
cias, passou pelo sono.

Acordou com o grito:
—  O velho já foi, pessoal.
As luzes brilharam intensamente.
Cumprimentavam-se todos.
Olhou pela janela. Escuridão.
Todos desconhecidos.
 — Qual a sua cidade?
Alarido geral. Confraternização.
Laranjal Paulista, Conchas, Juquiratiba, Botucatu...
Família, namorada, amigos, longe ainda.
 — O vagão restaurante, lembrou alguém.
Uma champanha espoucou. Vivas reboaram e correu cerveja. Garçãos, 

cozinheiros, participavam.
Em meio a um copo de cerveja e um papo animado, o trem adentrando a 

plataforma da pequena estação, divisou as letras no fundo branco da placa. Pa-
reciam flutuar na neblina, mas indicavam o lugar: Luiz Gama, pequena localida-
de adormecida àquela hora. Próxima parada, a sua.

Despediu-se da agradável acompanhante, dos mais próximos, a anima-
ção já contagiando com a roda de samba que se formara e rumou para o vagão de 
passageiros quase vazio. Pegou a bagagem. O trem já parado.

Ali na plataforma da estação ao vê-lo seguir viagem com seu vagão res-
taurante transbordante de animação e calor humano, o som da música sumindo, 
misturado ao fragor, a lanterna vermelha — difuso borrão distanciando-se na né-
voa — percebeu ter participado de um acontecimento que, por sua singularidade, 
jamais seria esquecido.
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Certa ocasião, em meio à neve, perdido, juntamente com seus dois ir-
mãos, nas montanhas da Espanha, próximo à fronteira, quando já retornavam de 
longa viagem, fez valer sua opinião, demovendo-os de seguir pelo caminho er-
rado que queriam teimosamente tomar e que certamente os levaria à morte.

Na marinha de guerra de seu país de origem, serviu por cinco anos. 
Mantém ainda sua carteira de bordo com as anotações desse tempo.

— Já nessa época, dávamos caça aos franceses que vinham roubar la-
gostas em nossas águas territoriais, costuma comentar com orgulho.

Viu ainda, em sua permanecia pelos vários países da Europa, a Espanha 
passar da Monarquia dos Borbons para a República de Franco e Rivera. Estava 
lá. Viveu o fato histórico.

Há algumas décadas aportou em Santos. Sem um tostão nos bolsos. Li-
teralmente sem lenço sem documento. Sua pequena bagagem, furtada no cais.

Conseguido o dinheiro da passagem, seguiu para a pequena localidade 
à margem dos trilhos, para trabalhar com um tio há muito estabelecido ali. Pouco 
tempo. Logo montou seu próprio negócio, inteirando-se, aos poucos dos cos-
tumes daquela época de pioneiros, de gente atirada, de gente valente.

 — Vendi ovos, comprei galinhas. Mandava as aves para São Paulo, de 
trem, recebia ao final do mês, com o dinheiro comprei gado, com a venda dos bo-
vinos comprei e formei fazenda, aos poucos. Nessa ocasião toquei vários alquei-
res de algodão utilizando quarenta famílias às quais fornecia de meu próprio ar-
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mazém. Todo ano, em ônibus fretados, levava-as em romaria até a cidade de Pira-
pora, em agradecimento à boa safra que sempre houve.

Trocou essa propriedade um dia — “sou meio cigano”, costuma dizer — 
trocou por uma empresa de ônibus circular na cidade de Piracicaba. Ficou pouco 
tempo com ela. Negócios. Sempre gostou deles. Alguns não davam certo.

À instância dos amigos, ainda na pequena Juquiratiba, ingressou na po-
lítica. Vereador por duas legislaturas (em meio à última legislatura mudou-se pa-
ra Capão Bonito onde continuou o mandato por insistência dos colegas que vi-
nham buscá-lo para as sessões da Câmara, numa demonstração de respeito, alia-
da a uma necessária articulação político-partidária). Sub-prefeito, sub-delegado, 
procurou defender sempre, na sede do Município, os interesses do pequeno Dis-
trito.

Mandou vir para sua nova propriedade, aqui então adquirida, tropas de 
animais, gado. Tudo tocado por terra, pelas estradas boiadeiras, que àquela época, 
em que os caminhões de gado eram pouco utilizados, cruzavam as cidades de Ju-
quiratiba, Conchas, Cesário Lange, Itapetininga, Capão Bonito. Uma semana de 
viagem, os peões pernoitando pelos sítios e fazendas do percurso, à beira do fogo, 
a sela por travesseiro.

Viajou, viveu transições históricas, veio para Capão Bonito, terra que tão 
bem o acolheu. Aqui a família convive sob sua atenção, que, neste sábado 
passado, estava voltada para aqueles que foram cumprimentá-lo pela passagem 
dos seus 75 anos. Os cabelos um pouco encanecidos. Mas a mesma determinação.

Parabéns Manoel Faia. Parabéns, meu pai.
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 — Bamo, minha gente!
Nhô João do Retiro sentiu nas costas a aspereza da parede irregular do 

casebre, ao acordar. Adormecera em meio ao velório, encostado, de mau jeito. A 
aragem fria da madrugada — a fogueira já meio apagada — o incomodara. No-
tou o garrafão da cachaça — passara de mão em mão, noite adentro — o vidro 
opaco respingando sereno. Travo amargo na boca, denunciando o exagero, a be-
beragem, em plena vigília. A voz rouca, compassada, do rezador ainda soando, 
parecia:

 — Bamo, pra Capão Bonito!!
Levantou-se, estremunhado. Corpo dolorido, o cão a seus pés, parecen-

do pressentir a caminhada, sacudiu-se, livrando-se da areia branca, fininha, do 
terreiro.

 — Vai uma, Nhô João!
A cachaça desceu macia garganta abaixo. O aroma vindo dos fundos da 

casa prenunciava: o virado de frango, a matula de todas as viagens, o encosto de 
estômago da comitiva. Como sempre. Muitos cavaleiros, já, reunindo-se no pá-
teo.

Dali — Bairro Paineiras — até a vila; três léguas batidas. Um estirão.
A barra do dia nem levantada. Um curiango — órbitas luminescentes 

— saltitou na bruma, rente à capoeira. Alarido mais forte. O rezador: ...Pôncio 
Pilatos... no último mistério. Comecinho de choro.

Quatro horas. Guardou o relógio — “patacão locomotiva”, o relevo 
quentinho sob o dedo — o morto na rede, o lençol preso por um cordão envol-
vendo os pés e acima, o peito (não caísse na marchinha ligeira, sem descanso, 
sem parada, até o destino). Sempre o encabulara esse caminhar ligeiro, sem esca-
la, nem mesmo para comerem o virado. Revezavam-se sob o peso da rede, a vara 
de sustentação, cortada na véspera, machucando as mãos. Mas não paravam pa-
ra nada. Iam sendo substituídos por outros carregadores descansados. Sem para-
da.

Certo dia perguntou a Nhô Joaquim de Paula, experimentado carrega-
dor das redes (duro acompanhá-lo na marcha batida). A resposta foi curta: 
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— Num pode parar: assombra o lugar...
— Mas...
 — U'a capela. Cimiterinho, se tivé. Na estrada, nos caminho, num pode... 

Fica assombrado...
E assim era. O virado de frango, transportado por um dos acompanhan-

tes num saco (embornal) era, muitas vezes consumido a um canto do cemitério 
do destino, num pequeno círculo, de cócoras. Com as mãos, intercalado de uns 
golinhos furtivos da “matrêra”, cachacinha supimpa, alambicada a capricho, pe-
los lados do Sítio Velho,  Anacletos.

A comitiva, todos a cavalo, ia aumentando ao passar pelos sítios, flan-
queando as fazendas:

 — Quem é o finado?
Gente curiosa, engrossando o cortejo. A solidariedade. A oportunidade, 

ainda, da chegadinha à vila. O encontro com amigos. Uma comprinha.
Dois cavalos selados, sem os cavaleiros, à retaguarda, puxados, de-

monstravam que seus donos cumpriam a parte que lhes tocava na jornada; a rede 
balançando, cadenciada. A vara, o guatambu, arqueado com o peso do morto, su-
plicando os ombros.

Na chegada à vila, casa já preparada. O morto — colocado na sala. 
Estendido sobre a mesa.

O moleque solerte:
 — Eí vem Nhô Antonho Cachãoero!!
Sem pressa, Antonio Conceição — camisa escura, discreto, ar distante 

— resmungava um cumprimento.
Tirava do bolso a fita. Media cuidadosamente. Da cabeça aos pés. Uma 

só vez.
Saía. Nos fundos da casa da Silva Jardim, ouvia-se, então, o ruído das tá-

buas sendo serradas. Logo o caixão  prontinho. Na medida. Cheirando à madeira 
nova, de lei, por vezes, dependendo das posses.

 — ... morto... sepultado.../ ...por todo' século...
A comitiva subindo a rua Direita em direção ao cemitério, atraindo gente, 

fechando estabelecimentos pelo trajeto, encerrava a derradeira viagem, mes-
clando tristeza/morte, alegria/reencontro, consolidando a antiga tradição.
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A pequena estação regurgitava de gente.

Aquele era um dia muito especial para o lugarejo plantado à margem 
dos trilhos.

O conflito findara e para orgulho de todos, um dos seus, o João Mo-
quém, retornava.

Moquém, o bairro onde nascera, daí a alcunha.

Na plataforma, em meio ao povinho miúdo, os figurões esperavam an-
siosos, a chegada do “trem das duas”, um trem de passageiros que se constituía 
num dos principais entretenimentos naqueles ermos. Quase nunca parava, pois 
raramente descia alguém. Sua passagem quebrava, por alguns instantes, o ma-
rasmo.

Nesse dia porém, chegaria o primeiro herói que a cidade jamais tivera e, 
para o evento, já estava preparado toda uma série de justas e merecidas homena-
gens.

Zé Silva, orador oficial de todas ocasiões, após as costumeiras dosinhas 
de cachaça com menta, segurava firme seu “improviso” para a longa saudação.

A Banda ensaiara dias seguidos à espera de importante acontecimento.

Uma dezena de moleques segurava os morteiros, enquanto os maiores 
preparavam os rojões de vareta, mais perigosos.

O longo apito da locomotiva anunciou a chegada do trem que, com 
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estrépito, rangendo as ferragens, levantando poeira, misturou-se ao fragor dos fo-
gos que subiam, quase encobrindo o dobrado executado pela valorosa corpora-
ção musical.

Parou o trem e...
 — Que é do homem?
 — Num veio?
... ?

Na verdade, desceu um vendedor, meio assustado com aquele inusitado 
movimento, mais um ou dois gatos pingados do lugar, mais ninguém.

 — É desfeita.
 — Tá certo ele.

Passado alguns dias, começaram a circular os boatos; o mais comentado 
era que, ainda dentro do trem, ao ver a pequena multidão, não vacilou; pegou sua 
bagagem, desceu do outro lado da estação e tomou o rumo da estradinha de terra 
em direção ao sítio da família.
A coisa, de quente, foi esfriando. Nem se comentava mais.
Lá um dia, a notícia estourou:

 — O João Moquém. Lá no bar Central.
Juntou gente. Foram chegando.
Um copo de cachaça na mão, cerveja pelo meio, encostado ao balcão. 

Tinha mudado. Do moço alegre, despreocupado, de antes, nada ficara. Envelhe-
cera.

A pergunta não tardou.
 — O que aconteceu? Tudo ofendido. Prepararam festa, foguetório...
Nem reconheceu o amigo.
O resto da cachaça desceu de um gole. Bateu o copo no balcão. Passou o 

indicador pela garganta e foi seco:
 — De barulho, ando por aqui ó.
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Aqui no Sítio Bela Vista, “no Cristal”, como é chamado o local, onde 
passamos a maior parte do tempo, os dias são incomuns e quase sempre belos 
nesta temporada. O céu sempre claro, ora com algumas nuvens hesitantes; a terra 
fresca, com um verdor iniciante, como se a primavera já tivesse chegado, a pas-
sarada barulhenta, como que saudando a nova estação que se aproxima.

Durante semanas esperamos as chuvas para o plantio da cana de açúcar; 
as ramas de mandioca já preparadas; no viveiro, as mudas de palmeira despon-
tando vigorosamente; as covas para o novo pomar já devendo estar prontas. Coi-
sas para serem feitas. Olhando pela janela, além das montanhas azuladas ao 
longe, interrompendo a pequena escritura, forcei-me a pensar na diversidade das 
coisas, nos trabalhadores do sítio, nos políticos, no tempo, ora favorável, ora 
penoso para os que lavram a terra. Absorvi-me com estes tempos de interminá-
veis discussões políticas, nesse horário televisivo no qual insistem em prometer 
o bem estar geral em troca, apenas, do voto. Lembrei-me, ainda, de uma história 
contada pelo escritor e poeta tieteense Cornélio Pires: Um caipira, chegando a ci-
dade, decidiu ir ao cinema. Ao pagar o ingresso lembrou-se de perguntar qual o 
filme que seria exibido.

 — Não tem filme, responde a moça do guichê; hoje vem um político da 
capital apresentar suas propostas.

Devolvendo o bilhete, o caipira não vacilou:

 — Me devolve o dinheiro. De conversa ando inteirado.

No meio da manhã, afastadas as divagações, fazendo pausa para um ca-
fé, chegou “seu” João, vindo de uma capina na encosta.

Geraldo Faia
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 — “Meu Deus”, resmungou com a xícara na mão, “que situação... men-
salão, sanguessuga... dinheiro na cueca... O presidente candidato, amigo do Chá-
vez, passeando pomposamente de carruagem com a rainha da Inglaterra, como 
se aqui tudo estivesse bem... O que o sr. acha?

Rimos e, repentinamente apercebi-me da inutilidade daquela conversa e 
de que haviam beterrabas para ser plantadas e ervilhas para ser colhidas na horta; 
que alguém, no alto da jaboticabeira “derriçava” as frutas para o preparo da geléia 
que a patroa tão bem sabe preparar, que a Serena, com seus mugidos nervosos, já 
estava no estábulo, aguardando sua ração.

Enquanto rumava para a horta um bando de papagaios pousou ruidosa-
mente sobre as amoreiras — logo o chão estaria repleto das frutas que as aves dei-
xariam cair.

Pouco antes do crepúsculo saí para o pátio, convidando quem quisesse 
fazer uma caminhada.

Logo aproximaram-se os netos rumo à trilha que atravessa a mata, aci-
ma do pomar velho, queriam desvendar aquelas velhas e manjadas marcas “dei-
xadas pelas garras da onça pintada”, no tronco da frondosa caneleira, conforme 
souberam, com um quê de incredulidade; ou pendurar-se nos cipós pendentes 
por toda a mata ou, ainda, examinar umas pegadas “deixadas por algum animal 
feroz”, mas que logo descobriram tratar-se de rastros dos cães que seguiam à 
frente, farejando tocas e carreiros de pequenos bichos.

Retornando à casa, olhei ainda uma vez para além das montanhas imagi-
nando quão bom seria se nesse mundo turbilhonado por tantos desmandos, afli-
ções e incertezas, reinasse a tranquilidade existente neste pequeno recanto do 
Cristal.



Capão Bonito - Rua 13 de maio
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João Lafayetti Gomes Barreto (jlgbarreto2009@hotmail.com) — 
pinhalense (SP) por nascimento, mas capão-bonitense de coração — é, 
entre outras coisas, poeta, contista e cronista, pois adora escrever, adqui-
riu este hábito quando, nos tempos de estudante foi nomeado redator 
de O Lábaro, periódico estudantil, onde, por muitas vezes, tinha que 
completar espaços em branco das colunas.

Recentemente participou da coletânea poética Versos Game-
leiros.
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O mutum piou no grotão, o caçador imobilizou-se ensaiando um sorriso 
e apurando os ouvidos, retirou do bolso o pio, e com habilidade imitou o piar do 
pássaro, a resposta veio em seguida, a localização já estava feita, agora era só 
conferir a pica-pau, trocar a escorva, por via das dúvidas, achar um local bom e 
ficar de tocaia chamando no pio até que a ave, curiosa, aparecesse, aí... Bagas de 
suor corriam da testa causadas pelo calor intenso e úmido da mata. Continuou 
piando e o mutum respondendo cada vez mais perto, a arma já engatilhada tinha 
a coronha colada ao rosto do caçador, devia evitar ao máximo os movimentos, 
pois a ave, extremamente arredia, a qualquer sinal diferente, bateria em retirada.

Dez minutos mais ou menos, calculava, a ave estaria na mira. Vontade 
danada de fumar, não poderia fazê-lo agora, enquanto isso, ficava pensando: 
“Um mutum de bão tamanho é mais do que suficiente pruma refeição, juntando 
ao jacu que peguei de já oje, mais as duas pomba, vai inté sobrejá, a caçada hoje 
tá boa... O que sobrá eu sargo e ponho no fumero. Se sobrá!... A Chiquinha co es-
sa mania de come carne, tá loco, tudo dia, tudo dia! Onte, mor de num tê carne, fi-
cô azucrinando o dia intero, eta chateza, se eu num gostasse munto dela, manda-
va passeá... O diabo é que gosto da danada... e também de caçá...”

O mutum piou mais perto, o caçador experiente notou algo de diferente, 
o pio foi mais forte, excitado, e ao contrário do costume, havia mudado de dire-
ção, isso não era normal, em tantos anos de caçada nunca tinha visto nada assim! 
De repente lhe passou pela cabeça que tem onça que como o caçador, imita o pio 
da ave para atraí-la. Isso causou-lhe um arrepio, ainda mais que tinha encontrado, 
meia hora atrás, pegadas de onça das grandes. Apesar do calor reinante um 
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arrepio frio subia-lhe pela espinha. Pensou: “Eu nunca ouvi onça piá que nem 
passarinho, mais o povo fala, deve de sê verdade, inda mais que tô estranhando 
esse pio...”. A vontade era sair o mais depressa dali, mas se fosse onça mesmo, es-
ta atacaria quando em retirada, e o pior é que não estava preparado para enfrentar 
um bicho desse porte, sua pica-pau, carregada com chumbo fino, mal arranharia 
a pele da bicha, instintivamente passou a mão pela cintura para conferir se o facão 
estava ali.

Cismado, deixou de usar o pio e nem se mexia receoso de atrair a onça, a 
danada estava se movendo de modo a pegá-lo na pequena clareira a sua esquerda. 
Depois de um silêncio interminável, vislumbrou por entre as folhagens, os gran-
des olhos amarelos que o fitavam. Sentiu os cabelos ficarem em pé, mas não se 
mexeu, se o fizesse, seria como dar um sinal para o ataque do animal. O coração 
parecia um tambor querendo saltar do peito, estivesse com uma arma mais poten-
te, teria atirado. Animal e homem pareciam estátuas fitando-se mutuamente sem 
sequer piscarem, os únicos movimentos perceptíveis eram os das folhas e dos pê-
los da bichona tocados pela aragem quente, o homem, as grossas bagas de suor 
que corriam copiosas. Ele pensava em fazer barulho, gritar, bater os pés, isso tal-
vez espantasse a onça, pois ouvira falar que esta dificilmente atacava o homem, 
só em caso extremo de fome, e ela devia estar com fome, pois com certeza, com o 
faro apurado, há muito já tinha percebido o tipo de “caça” que encontraria.

Depois de minutos que pareciam séculos, resolveu que atiraria nos olhos 
da onça, pelo menos teria chance de tentar usar o afiado facão, mas a distância 
ainda era muito grande para a sua frágil pica-pau, teria que agir logo, breve escu-
receria, e aí, as chances seriam todas da fera. De ajoelhado que estava, levantou-
se lentamente sem perder a onça de mira. O par de grandes olhos amarelos acom-
panhavam seus movimentos, deu um passo lentamente em direção da bicha, 
mais um passo, não poderia errar o tiro, o único que poderia dar, e rapidamente sa-
car o afiado facão; a onça fugiria ou o atacaria? O animal abaixou-se armando o 
bote, tinha que ser agora, apertou o gatilho, sentiu o coice da arma, ao mesmo 
tempo em que via o enorme gato pular em sua direção, saltou de lado ao lembrar 
que haviam dito que a onça pula na fumaça da arma, e assim foi, automaticamen-
te sacou o facão e o brandiu na direção do vulto amarelado, sentiu o impacto da lâ-
mina no lombo da bicha, e a dor lancinante no peito onde a onça o atingiu com sua 
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garra. Antes de cair, ouviu o urro tremendo que ecoou pela mata, atordoado ten-
tou levantar-se, a dor era grande, cai novamente, apanha o facão cuja ponta havia 
se quebrado no impacto, e de gatinhas se encaminha para a onça que se contorcia 
no chão, mas antes de conseguir desferir novo golpe, a fera levanta-se e atordoa-
da, interna-se na mata. O caçador levanta-se, muito sangue, o peito riscado pro-
fundamente de lado a lado, com a camisa improvisa uma atadura, e por via das 
dúvidas, com sacrifício recarrega a pica-pau com carga dupla, segue até a poça 
deixada pela onça:

 — Conheceu, fia da puta!
E segue de volta ao rancho. A volta é dura, tem que parar de quando em 

quando por causa da tontura causada pela perda de sangue, a lua já estava alta 
quando chegou à porta do rancho.

 — Chiquinha, ô Chiquinha, vem me ajudá.
Como resposta ouviu uma voz fraca, quase um sussurro:
 — Me ajude Zeca que tô munto mar.
 — Pior que eu ocê num tá.
E entrando, nota a mulher deitada na cama, apanha o lampião e aproxi-

ma-se, arrepia-se ao vê-la toda ensangüentada, com sinais de bagos de chumbo 
fino pelo rosto, e nos flancos, um pedaço de lâmina de facão.

Recua um passo:
 — Agora eu sei porquê ocê gosta tanto de carne, Chiquinha.
E dispara a carga dupla da pica-pau.
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Quanto tempo faria? Ele não sabia, parecia que faziam séculos! Por 
quanto tempo resistiria? Estariam a sua procura, como chegara até ali? Eram per-
guntas que se fazia a todo momento enquanto lutava pela sobrevivência na selva 
tropical, e nisso ele achava que se saía muito bem, deveria ter tido algum tipo de 
treinamento de sobrevivência.

Pelo estado de suas roupas calculava que deveria estar por ali há pelo 
menos quarenta dias. Nas roupas, nada que o identificasse, na mochila, apenas um 
revólver e uns poucos cartuchos, uma faca e três latas de leite em pó em cujo rótulo 
se lia “data de fabricação, 08/97 — válido até 08/98”, podia deduzir daí que, desde 
que leite não estivesse vencido, que estava ali desde uma data entre a da fa-
bricação e a da validade do leite. Isso de pouco o ajudaria, apenas o localizaria no 
tempo médio da ocorrência. O fato é que esse leite o ajudou muito no início, pois 
fraco, cabeça muito dolorida, mal podia andar a procura de alimentos, o cantil, 
havia um cantil de alumínio encapado com lona, estava cheio, ainda bem que es-
tava cheio, pois nos primeiros dias não tinha condições de procurar água. Só se 
lembra que quando deu por si, sua cabeça parecia que ia estourar, estava deitado, 
ou caído, a mochila ao seu lado e nada mais, chovia grosso, foi a chuva que o 
trouxe à realidade, arrastou-se até um tronco, recostou-se e ficou imaginando, 
como até agora o fazia, como chegara até ali, o que tinha acontecido. Quando se 
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sentiu mais forte, andava por ali tentando localizar-se, se ao menos existisse um 
mapa ou alguma coisa que indicasse o que ele fazia ali...

O calor e a umidade eram intensos, havia ocasiões em que uma grossa 
nuvem de pernilongos se abatia sobre ele, era um suplício, agora já estava acos-
tumado e nem mais tirava alguns que caíam no leite, aliás, a última dose, tinha 
que encontrar comida, frutos ele encontrava com certa facilidade, eram frutos 
desconhecidos, mas somente os comia quando percebia que macacos e pássaros 
também os comiam. Sentia-se fraco, somente frutas não seriam suficientes para 
alimentá-lo, precisava de algo mais forte, carne, mas não seria fácil consegui-la, 
descobriu que facilmente podia encontrar ninhos, daí poderia tirar um suprimen-
to de ovos, verificava se os ovos estavam em condições e os cozia na lata de leite e 
assim podia guardá-los por alguns dias, o fogo para essa finalidade era acendido 
com o auxílio de um isqueiro a gás cujo fluído se encontrava pela metade, tinha 
que fazer com que durasse muito tempo, no pulso tinha um relógio digital que se 
estivesse funcionando, seria de grande valia, teria dados, datas, horas e assim se 
situaria melhor no tempo. Tirou-o e jogou fora.

Guiando-se pelo sol, seguia sempre rumo ao nascente, fatalmente che-
garia a algum lugar povoado, não sabia dizer quanto tempo levaria, mas tinha isso 
como uma meta a ser cumprida ou enlouqueceria.

Enquanto caminhava ia pensando se estariam a sua procura, pensava em 
seus familiares, teria família, e seus amigos? A aflição nesses momentos era gran-
de, acalmava-se pensando que em breve seria encontrado, pois certamente esta-
riam a sua procura. Ao entardecer, procurava por lugares bem abrigados onde pu-
desse passar a noite, cavernas, grutas, ou improvisava jiraus bem altos, redes com 
cipós, felizmente estes eram encontrados facilmente, e quando não tinha condi-
ções de preparar um abrigo, fazia uma fogueira que alimentava de quando em 
quando, e deitava-se perto, o fogo espantaria os animais, embora até o momento 
nunca tivesse visto um animal grande. Certo dia encontrou um rio de porte razoá-
vel, ficou pensando o que faria, atravessaria ou seguiria por ele? O rumo que o rio 
seguia era totalmente diferente do que ele havia decidido seguir, por outro lado, 
talvez a descida pelo rio fosse mais fácil. Entrou na água até a cintura, bebeu, re-
frescou-se, encheu o cantil já quase vazio, banhou-se e lavou as roupas como pô-
de e decidiu que seguiria pelo rio, pelos menos água não faltaria. Pôs-se a pro-
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curar troncos para improvisar uma jangada enquanto pensava que o rio certa-
mente passaria por alguma aldeia, alguma povoação, improvisaria um anzol e 
teria peixes, uma alimentação mais forte; encontrou um tronco caído mas era 
muito comprido e ele não dispunha de meios para cortá-lo, procurou e acabou en-
contrando alguns troncos menores que juntos poderiam suportá-lo facilmente 
dentro d'água, juntou os troncos mais pedaços de bambus e os amarrou firme-
mente com cipós, arrastou a improvisada jangada até a água para testar sua flu-
tuabilidade, verificou que era satisfatória, cortou uma vara grande de bambu com 
a qual poderia controlar a direção das águas, embarcou e pôs-se a descer o rio.

Encontrou alguma dificuldade no princípio, mas em pouco tempo ad-
quiriu a habilidade necessária para conduzir a jangada. Tinha a certeza de que lo-
go encontraria uma povoação. A jangada descia o rio lentamente enquanto o ho-
mem pensava em como improvisar um anzol.

A jangada levando o homem que não sabia quem era, mas cheio de espe-
ranças, foi descendo até sumir numa curva do rio.
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São coisas da vida, acontecem porque tem que acontecer.
Ele era novo no bairro, garotão ainda, estudante, pouco conhecimento 

com a turma, costumava à tarde, fazer ponto na confeitaria da esquina, que tam-
bém era padaria, para apreciar o movimento. Um dia, tomando sorvete, sentiu o 
coração balançar quando surge porta adentro, a garota mais linda que já vira até 
então, bem feita de corpo, bem trajada, porte elegante, entrou, olhou para ele, sor-
riu e dirigiu-se ao balcão, seu coração disparou, se estivesse em pé, certamente 
suas pernas tremeriam e com certeza ele se esborracharia no chão, como estava o 
sorvete que estivera chupando, e do qual, ridiculamente, segurava a casquinha. 
Por que, aquela beleza haveria de sorrir para ele? Talvez o confundisse com al-
guém, sim, só poderia ser isso, em todo caso, no outro dia, na mesma hora, já se 
encontrava no local, esperançoso de vê-la novamente, e na hora, na mesma hora, 
ela apareceu, sentiu o velho balançar do coração quando ela olhou para ele e sor-
riu, daí em diante, ficava contando as horas, os minutos que faltavam para rece-
ber aquele sorriso encantador, e pontualmente ele acontecia. Maldizia sua tre-
menda timidez, se não fosse assim tão tímido, já teria falado com ela. O tempo foi 
passando e ele nunca teve coragem de falar com ela, parecia que só aquele sorriso 
o contentava. Um dia, ela sorriu e fez uma pequena parada, ele pensou que ela vi-
ria falar consigo, mas depois de hesitar um instante,virou-se e encaminhou-se 
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rapidamente para o balcão, ao sair, novo sorriso, suas pernas tremiam. Pouco 
tempo depois, sua família mudou-se dali. Custou muito a esquecer aquele sorriso, 
na verdade não chegou a esquecê-lo, quer dizer, ficou uma saudade danada da-
quele sorriso, danada, mesmo!

Por uma dessas coincidências da vida, anos depois, já formado, voltou a 
morar naquele bairro, e logo no primeiro dia, foi verificar se a padaria ainda exis-
tia. Existia!

Faltava só a moça do sorriso bonito morar ainda por ali, depois de tantos 
anos, e esperançoso à hora costumeira, foi para lá, de repente ela surge à porta: 
mais madura, mais elegante que nunca, e ao vê-lo, pareceu assustar-se, parou, en-
tre surpresa e alegre e sorriu para ele. O mesmo e encantador sorriso! Suas pernas 
bambearam, ao sair, novo sorriso. Resolveu: amanhã falaria com ela!

Nesse dia ela não apareceu, nem no outro, nem no outro, tirando infor-
mações, ficou sabendo que ela havia se mudado, ninguém soube explicar para 
onde. Continuou freqüentando a confeitaria na esperança de, quem sabe, ela um 
dia aparecesse? Isso tornou-se um hábito, quase, quase uma obrigação. O tempo 
foi passando, passando, os cabelos ficando brancos, rareando, desaparecendo, só 
a lembrança daquele sorriso não desaparecia.

Num de seus aniversários, resolveu comemorar sozinho naquela con-
feitaria e, por incrível que possa parecer, na hora costumeira, surge porta adentro, 
aquela figura elegante, já de cabelos grisalhos, mas muito bonita ainda, sentiu um 
calafrio — seria seu presente de aniversário? Não podia deixar de lhe falar, criou 
coragem, aproximou-se, e sorrindo amarelo apertou-lhe a mão quente e macia, 
disse:

 — Oi!
Ela entre surpresa e alegre, respondeu com outro oi, desvencilhou-se e 

saiu rapidamente sem sequer ter-se dirigido ao balcão. Ele ficou sem saber o que 
fazer, mas já tinha certeza de que amanhã, certamente levaria um longo papo com 
ela. No dia seguinte ela não apareceu, nem nunca mais, até hoje.

Ele continua vindo todos os dias, só por vir, mas quem sabe, dia desses 
ela não aparece novamente?
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Era depois das quatro horas, o ar parado, o céu incrivelmente azul, de 
quando em quando as moscas azuis zumbiam pachorrentamente, a vista alcan-
çava longe, onde o céu alcançava a terra. Era uma tarde modorrenta, modorrenta.

O homem sentado à sombra da grande árvore, recostado em seu tronco, 
fumava um caprichado palheiro de puro Tietê, soprando fumaça azulada.

Um sorriso marca seu rosto marcado de sol. Se acomoda melhor junto 
ao tronco e matuta: “Já faiz um tempo, duas coisa que eu sempre sonhei... Tché, 
nunca mais, nunca mais mêmo. O disinfeliz do Fidêncio inté já morreu... morreu 
e levô co'ele o segredo, nem pros fio dele ele passô, desgramado... das veiz, dis-
pois de munto trabaio, ele dava uma dose pra argúem, mais era munto difíci, difí-
ci mêmo! O pessoar dizia inté que era remédio di tão gostosa que era, diziam que 
no apreparo, ele benzia cumas oração antiga, sei não, mais que era a pinga mió 
do mundo, isso era, se não o povo não dizia. Uns falava que era a cana que ele 
usava, mais num era não, qui uma veiz eu inté robei uma braçada dela e carreguei 
nas costa quage uma légua inté minha casa, moí, ponhei pra fermentá, adistilei, 
e nada, deu pinga ínguá as outra, uns falava que era pro causo do alambique de-
le que era di barro, de uns vinte litro mais o mêno, fiquei doido pra arranjá pra 
mim um inguar o dele, e o tempo foi passando, passando, inté que um dia, preci-
ando um pessoar qui tava vendendo umas coisa de barro, panela, moringa, vaso, 
qui eles, num sei porquê chamavam de atersanato, ispiculei e fiquei sabendo que 
era umas muié que fazia lá no Apiaí, num assusseguei inté qui um dia dei um jeito 
e fui lá, campiei, campiei, inté que incontrei as muié, e com muito custo, conven-
ci uma delas a fazê um pra mim, ela dizia que não sabia que qui era aquilo, mas eu 
expriquei bem expricadinho e ela ficô de fazê um pra mim, quinze dias despois 
fui buscá, ficô lôco de bão, uma beleza, agora eu tinha certeza que fazeria uma 
pinga inguá a do Fidêncio; tirei uma alambicada só pra deixá o alambique bem 
curado, di noite robei outra braçada de cana do Fidêncio, moí, frementei, inté 
falei umas oração enquanto adistilava, mas quar oquê, deu umas pinga inguar 
as outra, e o povo falava cada veiz mais da pinga do Fidêncio, vinha gente inté de 
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fora pra comprá, mas tché, Fidêncio não dava nem vendia, e o tempo foi passan-
do, inté que um dia, fiquei assustado quando um menino veio me chamá eu, dize-
no que o seu Fidêncio queria sabê se eu podia dá uma mão prele numa quebra de 
roça de milho, víge, num pensei duas veiz, quem sabe o home dexava eu ispri-
mentá a milagrosa pinga; no outro dia, antes do sór saí, eu já tava indo pra roça do 
Fidêncio, contente inté, não pelo trabaio, mais só de pensá na pinga que ele de 
certo ia me dexá esprimentá, ia andando ligeirinho, ligeirinho, agora só fartava 
outra coisa acontecê preu ficá mais contente ainda, era vê um disco avoadô... é, o 
tar de UFO que dizem pra ele, por isso, que vorta e meia tô oiando pro céu, é que o 
rádio tuda hora fala no tar de disco avoadô, é disco avoadô pra cá, é disco avoadô 
pra lá, inté uma veiz, no armazém do Bia, na vila, que tem televisão e inté a tar de 
antena parabólis, eu vi, numa reportage, o apareio, munto arto, mais vi, daí pra 
frente fiquei co aquilo na cabeça, inda havéra de vê um pessoarmente, de corpo 
presente, inté Zefina, minha muié, falava que eu tava ficano lôco, qui essas coisa 
num ingiste, que eu só pensava na pinga do Fidêncio e no tar de disco avoadô, 
trabaiá que é bom, nada, nesse dia, quando eu disse péla que ia trabaiá na roça do 
Fidêncio, ele se assustô, chaquaiô a cabeça e disse “ O coitado ficô doente de tan-
to pensá bestera”, mais era verdade mêmo, naturar que eu pensava notras coisa, 
mais a pinga do Fidêncio e o tar aparelho, num saía mêmo da minha cabeça. Fi-
dêncio já tava me esperando, fumo direto pra roça, trabaiei feito lôco, enquanto 
ele ia quebrando uma rua, eu já tava vortando quebrando otra, Fidêncio falava:
“Êta caboco bão, parece inté que tem quatro braço!”, eu ficava mais animado 
ainda, ainda mais pensando na pinga famosa que finarmente com certeza o home 
ia dexá eu isprimentá, quando deu três pras quatro hora, o serviço tava terminado, 
o sór tava inguar o de hoje, quente barbaridade, minha camisa tava moiadinha, 
moiadinha, vortamo pra casa do Fidêncio, e quando ele ponhô a mão no borso 
pra me pagá, eu falei que não carecia pagá não, que era favor de vizinho, e tar e 
coisa, tava agradando o home pro causo da pinga, i ele querendo pagá, i eu 
insistindo im não recebê, inté que convenci ele, intão ele falô: “ Tá bão, si o sinhô 
acha que ta bão assim, fico munto agradecido e devendo o favô, como o sinhô 
trabaiô di mais de baxo desse solão, deve de tá munto cansado, inda mais c’o esse 
poerão que tá fazendo, vai pra casa discansá, e munto obrigado”, meu coração 
parece que disgrudô e caiu no pé, o home nem falô da pinga! Se adespediu e foi 
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entrando pra dentro, no desespero eu falei: “ Seu Fidêncio, o sinhor por acaso 
num tem uma pinguinha aí, só pra tirá a puera da garganta?” Ele parô, coçô a 
cabeça i falô: “Home, inté que o sinhor merece, vô lhe dá um pouco da minha 
pinga especiá!”, e entrô, eu fiquei lá fora com as perna bamba di tanta emoção e 
tudo mais, poco dispois Fidêncio vortô cuma garrafinha de Caçulinha quage 
cheia, Nossa Sinhora, meu coração si adisparô, meu zóio inté se moiô! Peguei a 
garrafinha que tava tampada cum pedaço de sabugo de milho c’o as duas mãos 
pra num dexá caí, o home falô: “ Num vai dá um isprimento?” Eu inté gaguejei 
quando falei que não, que despois eu tomava lá em casa com mais carma, e se 
arranquei dali, de veiz em quando eu dava uma cherada cumprida no sabugo, e 
nessa hora minha boca enchia de água, vige, cumé que o Fidêncio conseguia fazê 
aquilo, só o chero dela já era bão barbaridade!

Na metade do caminho de vorta, mais o mêno, eu ia pensando na pinga, 
ia fazê ela durá bastante tempo, ia fazê ansim: quando desse vontade de tomá uma 
pinguinha, ia tomá quarqué uma, mais, no finzinho, tomava uma coieradinha 
daquela pra ficá c’o gostinho na boca, ia pensando assim, quando di repente, deu 
um baita pé-de-vento que parecia coisa de saci, me pegô pras costa i feiz meu 
chapéu voá longe, oiei pra trais e fiquei duro de pedra, umas dez braças pra trais e 
umas doze braça de artura, tava o maió bejeto avoadô que pudia inzistí, um ver-
dadeiro disco avoadô!! C’o susto que levei, a garrafinha escapô da minha mão e 
se estilhaçô na pedra! O disgramado do apareio passô ínguá um raio e foi pras 
banda do rio, quando vortei ao normá, vi só os caco da garrafinha e a mancha do 
moiado secando na poera, pra mim foi um choque pió do que vê o disco avoadô, 
levantei o braço c’o a mão fechado pro apareio que tava sumindo pros lado do 
grotão e dei o maió grito na minha vida: “ FIA DA PUTA DE DISCO AVOADÔ!” 
E já na minha cabeça tava bolando uma manera de vortá a falá com Fidêncio, 
mar sabia eu que ele também viu o apareio e de susto teve um ataque do coração e 
morreu.

É, nunca mais, nunca mais mêmo!”
O homem coçou a cabeça, acendeu o cigarro que se apagara e suspirou. 

O sol continuava quente, mesmo sob a sombra da árvore o mormaço incomoda-
va. Percorreu o horizonte com os olhos semicerrados. De vez em quando, uma 
mosca azul passava zumbindo preguiçosamente.
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O homem parado sob a marquise olhava distraidamente a chuva fina 
que caía, mãos nos bolsos, aguardava placidamente a chuva para que pudesse 
atravessar a rua. Dez minutos, vinte minutos, a chuva não passava, quarenta mi-
nutos, nada de parar, agora já começava a se inquietar, outras pessoas que esta-
vam sob a marquise pelo mesmo motivo, já haviam se decidido e tinham atra-
vessado a rua enfrentando a chuva, agora estava sozinho, sentia-se abandonado. 
Acendeu um cigarro e decidiu que ao término deste atravessaria a rua, mesmo 
que sob a chuva. Após a última tragada atirou a ponta na água que corria pela sar-
jeta e ficou olhando o efeito das gotas ao atingirem a ponta que boiava rumo a um 
bueiro. Levantou a gola do paletó, e quando iniciou a caminhada rumo à calçada 
do outro lado, a chuva engrossou subitamente, tornou-se chuva pesada mesmo, 
recuou até a parede para evitar os respingos, maldizendo sua hesitação, os que 
passaram antes talvez já estivessem em suas casas, ou cuidando de seus afazeres, 
e ele não, ali, feito bobo, olhando os pingos formarem crateras que logo desapa-
reciam na água da sarjeta. Se tivesse tido coragem, estaria um pouco molhado, 
mas do outro lado da rua. Pensava consigo mesmo que a chuva logo passaria, 
mas ao contrário, aumentou ainda mais, já não conseguia vislumbrar o outro la-
do da rua. Azar, azar danado, o remédio era esperar sozinho, o cigarro havia aca-
bado, nada para fazer a não ser ficar olhando as gotas pesadas que caiam. Uma 
hora depois a água continuava caindo, o homem, agora nervoso, achava que teria 
que passar a noite ali, indecisão, é nisso que dá. Meia hora mais tarde e a chuva 
continuava copiosa, decidiu-se: “Já que não tem remédio, o negócio é enfrentar a 
água, que leve a breca!”. Colocou o pé na rua e sentiu que a água chegara até o tor-
nozelo, foi um choque sentir a água fria inundando o sapato, encharcando as me-
ias, mas pensou: “Quem sai na chuva é pra se molhar”, e na metade do trajeto já 
estava todo molhado, continuou, ao botar o pé na calçada que tanto desejava al-
cançar a chuva parou de repente e quase que de imediato saiu um sol lindo, forte. 
Pensou: “Idiota, tivesse esperado mais um pouquinho e estaria seco e tomando 
sol agora”.

Entrou na primeira loja que encontrou e comprou um guarda-chuva.

Lafayetti Barreto
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musicais ligados à cultura regional e colaborador de jornais e re-
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dezenas de antologias poéticas. Teve um livro publicado pela 
Shan Editores (Porto Alegre/RS), intitulado Remansos e Corren-
tezas, com poemas e canções.



Assim começava a nossa labuta diária, na escola rural onde aprendi as 
primeiras letras.

Só muito mais tarde, tive a compreensão do significado da palavra efe-
méride: agenda em que são mencionados os fatos importantes do ano.

Todo dia o mesmo cabeçalho e uma nova efeméride. Nunca me esqueci 
dessa palavra. Sentávamos em carteiras duplas e ainda não haviam inventado a 
esferográfica. Éramos do tempo do lápis e borracha. Às vezes, quando obrigados 
a usar as rudimentares canetas-tinteiro, fazíamos um sujeira geral. Não havia 
merenda e o sanitário era o matinho que circundava a escola.

Mesmo assim, a escolinha era o orgulho do bairro. Próximo dela, para 
rimar, a capela. Lá fiz minha 1ª comunhão. Terninho curto e branco à italiana, 
confeccionado pela melhor costureira da região: dona Zola. Nessa época, não 
havia nem necessidade de confissão, pois ainda não conhecíamos o pecado.

Nossa professora vinha de Itapetininga e não me lembro de um só dia 
que tivéssemos de voltar para casa, pois ela nunca faltava.

Lembro-me bem dos colegas: Os Ferraz; os Martins; os Romãos; os 
Cruz; os Portik. Estes, de descendência húngara, vivenciaram no bairro uma de 
suas maiores tragédias: quatro irmãs faleceram, uma seguida da outra, de uma 
causa desconhecida. Só restou João Portik, de quem gostaria de receber notícias. 
Mais tarde, quando já estava no ginásio, tive uma lembrança da Marta, uma das 
quatro irmãs falecidas. Abrindo um livro de geografia, no capítulo que tratava da 
Europa, havia uma foto de uma jovem que era a própria imagem dela e represen-
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Escola Mista do Bairro do Mato Pavão. 
Efeméride:
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tava o continente europeu. Por aí, dá para se ter uma vaga idéia de sua bela aparên-
cia.

Tenho também esta lembrança: a maioria das meninas da classe tinham 
os olhos da mesma cor dos olhos da professora — verdes, como a esperança.

Entre nós não havia ricos, mas todos se vestiam com dignidade e decên-
cia.

Nossa jovem professora sofria para trabalhar com três turmas: 1º, 2º e 3º 
ano. Quem queria completar o primário, devia fazer o 4º ano na cidade.

Coincidentemente hoje, quando escrevo esta crônica, é dia do Professor. 
Aproveito para tirar da memória outra grata recordação: tive, durante os três pri-
meiros anos de escola, uma só professora. Não há como esquecer um fato tão 
marcante, pois o professor é, naturalmente, fetiche do aluno. Depois dos pais é, 
talvez, quem tem as maiores condições de conquistá-lo. Vem daí a minha grande 
admiração pela minha 1ª mestra.

Recordo-me do talhe de sua roupa; de seus sapatos de salto; do colar de 
pérolas em seu pescoço rosado; da cor vermelha de seu batom; da sua aparência 
charmosa; das presilhas de seus cabelos negros; da maneira como comia pão-de-
ló com leite, na hora do recreio; e, finalmente, dos seus grandes olhos verdes.

Só mais tarde vim a conhecer esta canção: Aqueles olhos verdes/ Trans-
lúcidos serenos/ Parecem dois amenos/ pedaços de luar... Era com esses olhos 
que via os olhos da minha professora: uma luz verde no fim do túnel.

Muito tempo depois, também me tornei professor.
E apesar de ter me aventurado no campo dos versos e das rimas, nunca 

consegui palavras e inspiração suficiente para homenagear dona Leda Aparecida 
Pascale, responsável pela minha alfabetização.

Por isso, de vez em quando, recorro a Ataúlpho Alves: Eu daria tudo o 
que tivesse/ Pra voltar aos tempos de criança/ Eu não sei pra que a gente cresce/ Se 
não sai da gente essa lembrança... Que saudades da professorinha/ Que me ensi-
nou o BEABÁ/ Onde andará Mariazinha/ Meu primeiro amor onde andará?

Eu era feliz e não sabia!
Depois de Deus e das mães, quem mais nos perdoa são os professores!
Aproveito o momento e peço o meu perdão, por tê-los esquecido algum 

dia, mesmo que por alguns instantes.
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Dos meus tempos de criança, vividos na zona rural, trago uma recorda-
ção não muito honrosa.

Minha família possuía uma pequena venda — local onde se comerciali-
zava alguns produtos essenciais — na beira da estrada entre Capão Bonito e Ita-
petininga, sudoeste de S. Paulo. Além desses, ficaram em minha infantil memó-
ria outros referenciais: nossa venda ficava localizada num ponto de equidistân-
cia entre o Rio Paranapanema e o Rio das Almas. Para o pequenino mundo em 
que a gente vivia, esses cinco quilômetros aproximados entre um rio e outro pa-
recia a distância atual entre o Atlântico e o Pacífico.

Havia muita mata na região e os poucos vizinhos moravam bem dis-
tantes.

Lembro-me ainda das nossas aventuras: meu irmão mais velho e eu 
brincando num verdadeiro parque ecológico, procurando buracos de tatu, cor-
rendo atrás de corujas e chanchãs, caçando mamangavas, atrás de frutinhas do 
mato e, principalmente, procurando o nosso grande tesouro: balas, projéteis e pe-
daços de artefatos de guerra encontrados aos montes nas velhas trincheiras da 
Revolução de 32, que praticamente circundavam a nossa casa.

Mas é aqui que a história toma um rumo diferente... e o falso tesouro 
quase que se torna a minha ruína...

Num certo dia, brincando com as balas de fuzil de minha coleção, sofri 
um pequeno acidente: segurava um dos projéteis na boca e, num pequeno erro de 
respiração, acabei engolindo-o. Foi um Deus nos acuda geral!

Bateram-me nas costas, viraram-me de ponta-cabeça e acabaram por 
me dar todos os purgantes possíveis e imagináveis.

Resultado: depois de uma noite de intensas escaramuças em casa e de 
violentas revoluções intestinais, tudo acabou como na Batalha de Itararé — sem 
vítimas!

No dia seguinte, só não me lembro bem se atrás da bananeira ou no ve-
lho penico de guerra, estava a prova do último tiro dado na Revolução de 32: UM 
TIRO PELA CULATRA!
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Dale Carnegie, autor americano de um livrinho comercial que vendeu 
milhões de exemplares — “Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas” — um 
tratado de auto-ajuda comercial, sintetizou em sua obra a seguinte idéia: UMA 
DAS MAIORES SOLICITAÇÕES DO SER HUMANO É O DESEJO DE 
TER IMPORTÂNCIA.

Seu livro, incluído entre os 150 mais vendidos no mundo, é uma obra 
sem nenhum valor literário, que trata de um tema universal: afinal, o que real-
mente é TER IMPORTÂNCIA ou SER IMPORTANTE?

Ser poderoso ou poderosa? Ser notado e aplaudido por outras pessoas? 
Tornar-se centro das atenções gerais? Provocar ciúmes? Ser alvo das fofocas e 
maledicências?

Trazemos conosco, desde a infância, um conceito simplório e elemen-
tar sobre a importância: IMPORTANTE É APENAS O QUE NOS FALTA; O 
QUE NÃO FAZ FALTA, NÃO TEM IMPORTÂNCIA.

Partindo dessa premissa, deduzimos que a importância, como uma sé-
rie de outros valores, é apenas relativa.

Na hora da sede ou da fome, a água tem mais importância que o vinho e 
um simples churrasco vale mais que caviar. “Vocês sabem o que é caviar/ Nunca 
vi/ Nem comi/ Eu só ouço falar” — música de Zeca Pagodinho — E daí? Daí 
concluímos que a importância depende fundamentalmente das circunstâncias.

Todas essas considerações para chegarmos ao valor que os objetos, coi-
sas, animais, pessoas e até as entidades espirituais têm para nós, sem que tenha-
mos uma verdadeira consciência. De que nos vale um Rolex de ouro se não está 
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funcionando quando precisamos?
Puxa! Como fulano faz falta! Heureca! Essa sim é a grande reflexão!
Quem ou o que, sinceramente, nos faz falta?
O presidente da república, o governador, o prefeito, vereadores, o padre, 

o professor ou simplesmente uma pessoa cara e amiga?
Para o que, de fato, damos importância: posição social, dinheiro, saúde, 

amor, espiritualidade, escolaridade, vivência, solidariedade, educação, honesti-
dade?

Em plena campanha eleitoral, onde certas pessoas fazem qualquer coisa 
para aparecer ou tentar chegar ao poder, revela-se uma das maiores crises que 
acompanha os seres humanos: A CRISE DE FALTA DE IMPORTÂNCIA.

Esta é, às vezes, mais terrível que a falta de saúde ou falta de dinheiro!
Quanta gente correndo atrás do próprio umbigo, atrás da própria impor-

tância!
Há um pensamento antigo que diz: “uma comunidade onde apenas o pa-

dre, o prefeito e o delegado mandam, não é uma cidade. É apenas um arraial”
Concordamos! Uma comunidade que aspire grandeza tem que ser cons-

tituída por instituições fortes e independentes.
Fortes para agasalhar a ânsia de ser útil que carregamos conosco e inde-

pendentes para não nos deixar curvados perante instituições semelhantes.
Infelizmente, não é o que ocorre comumente: certas instituições falecem 

à medida que se aproximam do poder político.
Perdemos, com isso, a oportunidade de ver nascer novas lideranças e va-

lores que seriam verdadeiramente úteis à comunidade em que vivemos e institui-
ções as quais pertencem!

Enquanto isso não acontece, assistimos a uma verdadeira califórnia — 
corrida do ouro — em direção à Câmara Municipal e da Prefeitura, todos, indis-
tintamente, querendo mostrar suas importâncias ou falta delas.

Poucos serão os chamados e muitos os que escolhem.
Salvem-se quem puder e muito boa sorte!
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Depois de trinta anos de magistério cheguei a uma triste conclusão: o in-
teresse dos meus pupilos pelas garrafas que tentava vender era quase nulo. Não 
fosse a autoridade que buscava manter, o empenho a que me dedicava ao trabalho, 
o resultado atingido seria muito pouco acima de zero.

Quem teria mudado? Nós ou o mundo? Parafraseando os jogadores de 
futebol, o mundo, “com certeza”!

Hoje em dia, a virtualização da vida, a inadequação da escola para ativi-
dades físicas elementares de sua clientela, aliada a incapacidade da família de ad-
ministrar sua própria prole, faz com que a instituição escolar torne-se uma coisa 
obsoleta, fadada à extinção.

Essa nossa escola, cópia fiel do modelo europeu e americano, sobreviveu 
até o momento graças à falta de concorrência de outros meios de formação ou in-
formação, que atualmente fazem a cabeça do nosso povo, desde o berço. Antes só 
havia a natureza.

Agora, o cinema, a televisão, a internet e outros meios se encarregam de 
globalizar e até banalizar comportamentos e costumes.

Como evitar o desinteresse pelas aulas tradicionais, a indisciplina? Não 
há jeito, o rei está nu...

Do ponto de vista cultural, a escola à antiga, imitação das salas européias, 
para a nossa formação étnica e até para o nosso clima, não passa de uma forma de 
prisão.

A nossa etnia, uma mistura de povos afeitos à liberdade por milhares de 
anos, tem dificuldades para se adaptar à vida sedentária e contemplativa ou até 
mesmo para assimilar situações abstratas.

O próprio clima nos estimula a atividades mais físicas que mentais.
A nossa natureza nos convida aos movimentos ou a uma vida nômade.
Já imaginaram uma sala de aula, cheia de adolescentes, próxima de uma 

praia movimentada, numa tarde de sol ou numa noite de lua cheia?
É a exemplificação do paradoxo!
Segundo o educador Rubem Alves, o corpo carrega duas caixas. Na mão 
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direita, mão da destreza e do trabalho, ele leva uma caixa de ferramentas. E na mão 
esquerda, na mão do coração, ele leva uma caixa de brinquedos...

A primeira tarefa de cada geração, através dos pais, é passar para os filhos, 
como herança, a caixa de ferramentas, para que eles não tenham que começar da 
estaca zero.

Uma pergunta, será que estão fazendo isso? Outra, e nós o que fizemos? 
Diante dessa pergunta o professor teria de se perguntar: “Isto que estou ensinando 
é ferramenta para quê”? De que forma poderá ser usado?

Segundo o mesmo autor, há também outra caixa, na mão esquerda, a mão 
do coração.

Essa caixa está cheia de coisas que não servem para nada. Inúteis. Lá es-
tão um livro de poemas de Cecília Meireles, a “Valsinha” de Chico Buarque, um 
cheiro de flor, um riso de criança, etc. Coisas inúteis. No entanto, elas nos fazem 
sorrir.

Aí vem nova pergunta: não é por isso que se educa? Para que tenhamos 
felicidade?

Talvez nessa parte nossa auto-avaliação tenha sido um pouco melhor!
Por esse motivo, preparei minha aposentadoria começando outro tipo de 

atividade: a criação de jacarés.
Tudo começou numa brincadeira: comecei a tratar de um pequeno ani-

mal que apareceu num dos açudes de minha propriedade. O bichinho cresceu e 
hoje mede mais de um metro e meio. Aprendeu a comer pão com carne e a esperar 
pelos peixes que se aproximavam do seu manjar, para devorá-los como sobremesa. 
Pela associação da idéia de se comer pão com peixes nasceu seu nome: cristão!

Observo, porém, que os animais da natureza não precisam de ferramentas, 
porque seus corpos já são ferramentas. Eles lhes dão tudo aquilo de que ne-
cessitam para sobreviver.

Portanto, nem meu jacarezinho tem necessidade dos meus ensinamentos.
Entretanto, comparece todos os dias à beira do açude, numa espécie de 

gratidão por tudo que já lhe dei ou ainda posso lhe dar...
E a gratidão é a virtude que mais gostaria de presenciar nos seres huma-

nos!
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Férias de julho de 1970. Nós, adolescentes da época, continuávamos 
em nossa faina de procurar o que fazer durante as longas noites, numa cidadezi-
nha calma e muito mais tranqüila que a dos dias de hoje.

O inverno da época era bem mais rigoroso, pois o sertão se aproximava 
da cidade.

O vento do mar soprava frio e vinha carregado de umidade. Tínhamos 
uma garoa permanente, parecida com a paulistana. Esse quadro mudou ao longo 
do tempo. O desmatamento e as represas alteraram drasticamente o nosso clima.

Hoje o vento do mar, outrora vento do mal, passou a ser vento bom, pois 
refrigera as nossas tardes quentes e nos propicia noites agradáveis de sono. Além 
disso, dizem alguns, leva todas as energias negativas da cidade.

Será?
Voltando a 1970, numa dessas noites escuras e frias de vento do mar, es-

távamos nós, os vampiros da cidade, procurando o que fazer.
O nosso ponto de encontro era bem em frente da Igreja Matriz e, às ve-

zes, usávamos numa espécie de clubinho um velho carro, cedido por um amigo, 
que tinha um nome estranho afixado no painel: Le Figaro.

Quantas vezes usamos o velho “Le Figaro” para bater papos, filosofar e 
até para “altas fofocas”.

Aquele dia, porém, seria muito especial...
Reunidos novamente no clubinho em frente à praça, discutíamos ame-

nidades, futebol, a Copa do Mundo que se avizinhava.
Num dado momento, alguém mais informado comentou que o Rally da 

Copa de 70, rumo ao México, deveria passar por Capão Bonito, justamente na-
quela noite ou madrugada. Era tudo o que a gente queria. Uma atividade para 
preencher mais uma daquelas noites vazias.

O proprietário do velho carro era tão camarada que, além do carro, nos 
deixava as chaves e, muitas vezes, até com um pouco de gasolina.

Botamos o “Le Figaro” para funcionar e estacionamos em frente à rodo-
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via que ligava S. Paulo a Curitiba. Ficamos horas esperando, até que apareceu o 
primeiro carro. Era um de equipe francesa, se não me engano, da marca Peugeot.

A cidade, como no velho tango, dormia enquanto a ambição descansava.
Não perdia nada, pois a nossa emoção acabou sendo nula.
Mas a noite, para nós, ainda era uma criança. Resolvemos partir para no-

vas aventuras.
Funcionamos novamente o carrão e, já de madrugada, partimos para um 

rolê na estrada de Guapiara.
Nem chegamos a sair da cidade e um pequeno incidente: nosso motoris-

ta percebeu que o carro estava ruim dos freios. Logo no atual trevo de Ribeirão 
Grande fomos abordados por um pequeno exército de policiais.

Nosso motorista, sem carta, ficou apavorado. Mais ainda porque não 
conseguia frear o nosso trepidante. Quando conseguiu parar o carro, vimo-nos 
cercados por pessoas que, aos gritos, com lanternas acesas e, pior que isso, com 
metralhadoras em nossas cabeças, pediam para que nos rendêssemos.

Eram soldados do exército brasileiro, ajudados pela polícia local, que es-
peravam a fuga do Capitão Lamarca, famoso guerrilheiro, localizado no sertão 
da Abaitinga — entre Capão Bonito, Sete Barras e Eldorado.

O medo dos homens era tanto, que quase fomos metralhados sem maio-
res explicações. Ainda bem que um soldado da polícia local nos reconheceu. Foi 
um alívio geral e milhões de reprimendas.

Quase passamos para a história, sem considerarmos que, na época, éra-
mos militantes de um partido considerado de esquerda: o MDB.

Poderíamos ter sido mortos e, circunstancialmente, nos tornado heróis 
da resistência, com direito a homenagem ou estátuas, como aconteceu com mui-
ta gente.

Era a época mais dura e repressiva do Regime Militar do Governo Médi-
ci. Qualquer ato estranho poderia ser considerado subversivo.

Escapamos dessa por pouco e, ao relembrar desse fato, nos sentimos co-
mo o “Forrest Gump”, aquele personagem cinematográfico que, apesar de seu 
pequeno QI, acertava sempre seguindo o seu coração e que acabou penetrando 
na história, em épocas diferentes, apesar de toda a sua ingenuidade e insignificân-
cia.
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No início da década de 60, houve um movimento para mudança do no-
me de Capão Bonito. Capão, palavra de origem tupi-guarani, (kaa: mato — pua: 
redondo ou arredondado), também significa, em português, animal castrado.

Numa época em que a gente ainda sentia orgulho de ser filho de algum 
lugar, imaginem a humilhação que era ser filho ou filha de Capão. Para evitar es-
sa interpretação pejorativa, tentaram mudar o nome de nossa cidade. Este foi um 
dos nomes mais comentados na época, para uma possível troca: Poranduva.

Capão Bonito passaria a se chamar Poranduva, que em tupi-guarani sig-
nificaria a mesma coisa: Poran: bonito — Duva: mato. Era um nome forte e 
acompanhava a tendência regional de ter toponômios com significados de ori-
gem tupi-guarani.

Vejamos alguns exemplos: Itapeva (ita: pedra — peva: chata); Itararé 
(ita: pedra — raré: furada ou que o rio furou); Itapetininga (ita: pedra — tininga: 
seca ou enxuta. Itapê é corruptela de Itapeva); Avaré (significa homem diferente, 
missionário); Buri (vem de buriti, espécie de palmeira da região); Guapiara (nas-
cente do rio ou grupiara, ouro na serra, segundo Joaquim Raimundo Gomes); 
Tatuí (í: rio, Tatuí: rio do tatu); Sorocaba (terra rasgada, vassoroca); Angatuba 
(significa lugar dos espíritos, das almas); Apiaí ( rio dos meninos ou alagado, tal-
vez uma lembrança do banhado grande).

Nossos principais acidentes geográficos também tinham nomes de ori-
gem tupi-guarani: Paranapiacaba (Paraná ou paranã: água grande ou mar — pia-
caba: lugar de onde se avista; paranapiacaba: lugar de onde se avista a água gran-
de, o mar), Paranapanema (Paraná: água grande — panema: sujo, turvo, azara-

“Todo dia era dia de índio, agora, só 19 de abril” (Jorge Benjor)
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do). Há, porém, uma errônea interpretação da palavra panema. Para o índio, pa-
nema significa impróprio ou ruim para a pescaria. Por ser um rio que nasce na ser-
ra, as águas do Paranapanema têm, quase sempre, uma cor de jade.

Os motivos são as chuvas constantes nas nascentes, o sertão; folhas ver-
des que recebe, tornando-o naturalmente turvo e azarado para a vida dos nossos 
primitivos pescadores.

Como percebemos, a língua tupi-guarani é aglutinante (não é dotada de 
flexão e se caracteriza pela justaposição dos elementos formativos dos vocábu-
los) e dotada de polissintetismo (expressa diferentes circunstâncias por modifi-
cações em uma mesma palavra). São milhares de vocábulos registrados nos di-
cionários, cujos significados são em sua grande maioria, ignorados.

Até as leis que regem nossa ortografia estimulam dúvidas. Por exemplo: 
mandam grafar com Ç todas as palavras de origem tupi-guarani, que tenham o 
som de dois esses (Paraguaçu, etc), mas ressalvam os dois esses nos toponômios 
históricos (Ipaussu e outros).

Por esses motivos, talvez tivesse razão o Major Policarpo Quaresma, 
personagem de Lima Barreto, com sua cômica petição.

Vamos lembrar alguns trechos de sua concepção: “Policarpo Quaresma, 
cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é em-
prestada ao Brasil; certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever, se vê-
em na humilhante necessidade de sofrer continuamente censuras ásperas dos 
proprietários da língua; sabendo, além, que, dentro do nosso país, os autores e os 
escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à corre-
ção gramatical... usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que 
o Congresso Nacional decrete o tupi-guarani, como língua oficial e nacional do 
povo brasileiro...”. Essa idéia parece tão absurda, quanto aquela que coloca como 
cidadãos guairenses todos os nascidos entre as margens esquerda do Rio Parana-
panema e direita do Rio Iguaçu, formando um quadrilátero com o rio Paraná.

Segundo historiadores, essa era, nos primórdios, a grande região do 
Guaíra ou Guairá, habitada pelos índios do mesmo nome.

Para completar, seríamos todos platinos, como os argentinos. Nada co-
mo um absurdo bem fundamentado.

Façamos então um elogio ao Paraguai, pela autenticidade. O motivo é 
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simples: por ter conservado a música nativa: a guarânia; a mandioca, pão dos ín-
dios, como base alimentar e a língua guarani.

O Paraguai é o único país das Américas a preservar, oficialmente, a lín-
gua indígena. Policarpo Quaresma talvez tivesse nascido em lugar errado.

Enquanto isso, por uma ignorância tupiniquim ou tupinambá, muitos fi-
cam sem saber que Ibiúna significa terra preta (ibi: terra — una: preta) e Ibitinga, 
terra branca (ibi: terra  — tinga: branca).

Portanto, assim como jacutinga não pode ser um pássaro preto, achamos 
estranho que tenham dado o nome de Ipiranga para um dos principais times de fu-
tebol de nossa terra (i: rio — piranga: vermelho).

Afinal, o rio principal, que nasce e corre em nossa aldeia, tem suas águas 
levemente esverdeadas.



Capão Bonito - Vila Santa Rosa
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Maria Madalena Rosa, católica praticante, amante da paz e da 
justiça. Sonha com um mundo de paz, união e fraternidade, extrema-
mente caridosa e sensível. Estudou até o nível técnico.

Já na sua adolescência escrevia poesias, acrósticos, romances, 
etc. Escreveu um livro de aventuras chamado “Tião e Tonho Perdidos 
nas Trilhas do Nordeste”. Um livro de aventura cômica, mas também já 
se arriscou em uma ficção científica voltada para o espaço.

Sua inclinação, porém, são os romances e histórias infantis.
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Seu amor ultrapassou todos os limites das fronteiras da sua imaginação, 

das suas fantasias e se manifestou em expressão da mais profunda dor; a dor da 

rejeição. 

Dor de amor, de saudade, de vontade de ver seu Príncipe só mais uma 

vez, guardar a lembrança do seu sorriso, dos seus olhos. Olhos que dizem tudo e 

ao mesmo tempo não dizem nada. Dor de lembrar que tudo é ilícito, tudo é peca-

do. Quem poderá entender? Seu amor é uma flor imarcescível; calmo e ao mes-

mo tempo perturbador; silencioso ao mesmo tempo em que grita no silencio fa-

zendo ouvir o coração e a voz da razão, razão que ela tenta por todos os meios 

acatar e implantar no coração e na sua mente conturbada pela decepção de não 

poder tê-lo consigo. Julgou-o imaculado e o amou com todas as suas forças sem 

saber que para ele seu sentimento era pecado incabível, insano. Mas ela estava 

mesmo ensandecida e já não agia mais com a razão. Não era a Vênus de Milo, 

nem era bela e exuberante, sua beleza se refletia no simples fato de amar. Carên-

cia pura.

Entrou calmamente, fechou a porta como um autômato, trancou à cha-

ve e imediatamente dirigiu-se para o quarto. Aquele quarto pareceu-lhe mais va-

Maria Madalena
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zio do que sempre estivera. O silêncio ensurdecedor da casa vazia levou-a a ligar 

o rádio. Colocou um CD e deixou que a música suave a envolvesse. Ainda podia 

sentir o movimento do carro que a deixara na porta de sua casa. Abriu a janela e fi-

cou admirando o pôr-do-sol enquanto labutava a mente tentando deslustrar a 

imagem do jovem Príncipe que sempre trazia consigo. A noite caiu, e sem que se 

apercebesse, deixara duas lágrimas rolarem e irem morrer na sua boca. Sentindo 

o gosto salgado da dor de um amor ilógico, ela enxugou-as e por alguns segundos 

esteve lúcida. Lentamente foi fechando a janela e baixando a cortina. Apreciava a 

beleza da lua, e agora as nuvens a cobriam totalmente; o vento forte que começa-

ra era o prenúncio de uma tempestade. 

Os relâmpagos começaram a cortar o céu muito longe, aproximando-se 

aos poucos; o ribombar dos trovões lembrava-a de que estava só. Deitou-se na 

cama e olhava para o teto. Não tinha vontade de fazer nada. Apenas olhava o teto 

como se admirasse a beleza do jovem Príncipe cuja imagem retratava mental-

mente detalhado na parede branca. Fechou os olhos e recordou como foi o dia, 

cada detalhe, cada palavra, gesto, reação... E concluiu que o que sentia não era 

simples insanidade, era pura loucura. Afastou a imagem do jovem e tentou em 

vão substitui-la. A boca, o sorriso aberto, os olhos reveladores deixando transpa-

recer a infinita beleza interior de que era possuidor não deixava sombra de dúvida... 

Eram dele. Sentou-se na cama, pensativa e muito triste, depressiva talvez. Não 

conseguia se lembrar de nada que pudesse se sentir feliz, apenas a lembrança dele 

a fazia sorrir. Precisava esquecer. Mas a música a enchia de sonhos e fantasias, 

desejos reprimidos que estavam latentes agora vinham à tona com a imagem do 

jovem Príncipe. Sonhava com um abraço, um beijo, que só aconteciam em suas 

fantasias. Quanto tempo não sentia o calor de um abraço? Seus olhos perdidos no 

nada só conseguiam enxergar a imagem dele. Imagem que foi se misturando com 

as lágrimas que agora banhavam seu rosto, fazendo-a soluçar compulsivamente. 

Levantou-se e mecanicamente, dirigiu-se para o banheiro, abriu o chuveiro e 
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deixou que a água levasse suas lágrimas. Vestiu-se para dormir e voltou, apagan-

do a luz, como se quisesse esconder-se de si mesma, com vergonha do próprio 

sentimento. Sentimento que extravasou as próprias fronteiras e calou profunda-

mente o coração. Por longo tempo sentiu a presença dele, o cheiro do perfume, 

perfume que a inebriava, embriagava, fazendo-a deli-rar nos seus braços, 

alcançando o mais profundo êxtase de um amor puro e verda-deiro, que apenas 

ela sentia. Chorava agora suavemente, já passara da meia noite e ela ainda podia 

sentir a presença dele entre seus braços. Desejou morrer ali e nunca mais vê-lo. 

Encolheu-se debaixo do cobertor, e concentrada em seu amado foi lentamente 

fechando os olhos, e dormiu... Dormiu o sono eterno... 
Não era a Vênus de Milo. Tudo o que ela queria era apenas ser amada, 

somente amada.  
Era uma vez um jovem Príncipe..
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Naquele dia de eleição, a cidade estava calma nas periferias. Já no cen-

tro era uma agitação total. Gente que ia e vinha, vendedores ambulantes e cabos 

eleitorais de todo lado. Os fiscais estavam de olho e não davam trégua.

Estavam sendo radicais, curtos e grossos. Era expressamente proibido a 

entrada de qualquer coisa, frase, panfletos ou faixa, que denotasse propaganda 

política.

Soraya, muito espevitada, cabecinha de adolescente, entra na fila da sua 

sessão com a foto do seu candidato estampada na camiseta e um lencinho com o 

nome do mesmo na cabeça. Muito à vontade ela olhava para o fiscal e sorria co-

rno se estivesse provocando. E estava.

Quando ele se aproximou e pediu que ela se retirasse, não titubeou, res-

pondeu mais que depressa:

— Olha, cara, eu vim de longe, de muito longe e não vou embora sem 

votar!

— Sinto muito, respondeu o fiscal, mas com essa camiseta e esse lenci-

nho você não poderia nem passar pela faixa amarela.

—  Mas eu não vi nem uma faixa amarela.
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— A faixa amarela fica a cem metros do local de votação, você é cega? 

Por favor, troque a camiseta, tire esse lencinho e volte aqui, aí você pode ficar à 

vontade.

— Eu não vou sair da fila. Já disse que vim de longe para votar e vou vo-

tar!

— Mas você sabia que é proibido entrar aqui com propaganda eleitoral, 

não sabia?

— Eu sinto muito, não sabia e você queira ou não, eu vou votar. Eu vim 

aqui pra isso! 

— Então sou obrigado a chamar o segurança para tirá-la daqui à força!

— Tem dó, cara! Pô, eu vim de longe a pé só pra exercer minha cidada-

nia e você me ameaça?

— Não é uma ameaça, mocinha! É a lei!

— Tá legal. Eu não posso entrar para votar com esta camiseta, não é?

— Você ouviu muito bem! Só quero manter a ordem!

Soraya pensou, olhou ao redor, entregou os documentos que tinha nas 

mãos para o fiscal, levantou a camiseta, tirou-a deixando à mostra um sutiã bran-

co rendado e entregou-a ao fiscal que ficou, como todos ali, de boca aberta, sem 

ação enquanto ela virou o lencinho da cabeça ao avesso, tomou novamente os do-

cumentos da mão dele e passou tranqüilamente pelo pessoal, entrou na sua ses-

são e votou no seu candidato...

Voltou, pegou a camiseta, vestiu, agradeceu ao fiscal e caminhou para a 

saída, certa do dever cumprido. O fiscal ainda tentou argumentar:

— Moça! Eu vou chamar a policia! Isso caracteriza atentado ao pudor!

— Que pudor? Perguntou ela encolhendo os ombros sorrindo e acenan-

do para ele.— Agora... Já foi!
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Soraya saiu daquela festa querendo deixar alguém morto, alguém que 

ficou de levá-la para casa e desapareceu no meio do baile com sua amiga “mais 

querida”. “Quer que a leve?”, perguntou alguém interessado. Mas ela querendo 

esconder o medo que tinha de andar sozinha a noite, não aceitou. 

Ruas desertas, noite alta... Madrugada talvez. O barulho dos saltos dos 

sapatos de Soraya ecoa na escuridão da noite fria. De vez em quando caminha 

pela calçada, voltando em seguida para o meio da rua. Sua mãe lhe ensinara que 

ao andar pela rua à noite, procurasse sempre o meio da rua para não correr o risco 

de ser atacada de surpresa no caso de aparecer algum bandido.

De repente Soraya teve a sensação de estar sendo seguida, ouvia passos 

atrás de si. Parou, os passos pararam; voltou a caminhar e o barulho dos passos 

retornou. Aumentou os passos e o barulho também alterou. “Estou perdida!”, 

pensou. Ainda faltavam alguns quarteirões para chegar em sua casa e estar a sal-
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vo do seu perseguidor. “Vou diminuir os passos para que ele passe à minha frente, 

assim não pensará que estou com medo”, e assim fez. Mas o seu suposto perse-

guidor também diminuiu. 

Soraya começou a prestar atenção naquele barulho. Parecia alguma coi-

sa se arrastando, um papel, um galho seco, sei lá. O pânico tomou conta de si 

quando começou a imaginar que o cemitério ficara a três quarteirões atrás. “E se 

for uma alma penada? Parece alguém arrastando uma corrente”, resmungou al-

guma oração e começou a tremer. Estava tão apavorada que não enxergava mais 

nada. As luzes dos postes, uma acesa outra apagada, por causa do apagão, não 

ajudava em nada. Mesmo que ajudassem, Soraya nem prestava atenção, tal era o 

pânico em que se encontrava. Convenceu-se de que existia uma assombração se-

guindo-a e a qualquer momento atacaria. Resmungou mais uma oração: “Senhor, 

manda um anjo pra me guiar”, mal terminou o pedido, um trombadinha saiu do 

meio de trás de um muro tentando roubar-lhe a bolsa: “Solta, solta, solta”, gritava 

ele enquanto ela apavorada agarrava a bolsa com todas as suas forças. Enfim sol-

tou e o indivíduo sumiu na escuridão levando a bolsa. 

Olhou para trás e não viu ninguém. Olhou para frente. Ah! Até que en-

fim sua casa estava a apenas vinte metros, só mais alguns passos e pronto. 

Quando estava prestes a abrir o portão, um par de faróis iluminou-a e 

piscava insistente, parando bem perto dela. Olhando para o carro, ela pensou: 

“Conheço esse carro de algum lugar. O motorista (o mesmo alguém interessado) 

colocou a cabeça para fora da janela e disse: 

— Ainda bem que você não perdeu as chaves na rua! 
Soraya sentou-se na calçada, aturdida. Ficou com tanta raiva do seu 

acompanhante por deixá-la sozinha, que se esqueceu que havia ido à festa com o 
carro... O seu fusquinha cor de rosa! Só então percebeu que o suposto persegui-
dor era um pedaço de papel velho enroscado no salto do seu sapato.
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O Zé e o João moravam na zona rural, bem afastados da cidade. Ambos 
plantavam hortaliças, criavam galinhas do tipo garnisé, frango caipira, e gali-
nhas para produção de ovos. Aos sábados levavam seus produtos para vender na 
feira. Saíam ainda de madrugada de casa com um caminhãozinho azul pequeno, 
bem antigo. A pequena carroceria ia lotada e, como eram bastante conhecidos e 
simpáticos, voltavam para o sítio com ela quase vazia.

Nesse sábado, a estrada estava um lodo só. Era pedregulhada, mas a 
tempestade da noite anterior formou uma corredeira levando tudo. Os dois rapa-
zes acordaram cedo. João chegou à casa do Zé e falou como a estrada estava feia. 
Ficaram pensando como chegar à cidade com aquele caminhãozinho “pé de bo-
de”. Era tempo de Copa do Mundo e eles queriam, não apenas fazer a feira, mas 
também encontrar-se com os amigos para assistir o futebol.

Caminharam até uma altura e o Zé comentou:
— Ah, pensei que tivesse pior!
O João coçou o queixo:
— Puis é!
— Acho que a gente passa, né?
— Puis é! Tomara que a ponte teje inteira!
Voltaram e carregaram o caminhão, João colocou no caminhão duas 

caixas com quatro galinhas cada uma, tomaram café com leite, comeram bolo de 
fubá e saíram animados.

Ao se aproximarem da ponte, o Zé ficou contrariado:
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— Cacetada! A ponte caiu!
— Puis é! Foi o que eu pensei!
— E agora?
— E agora nóis num vai, ué! Fazê o que!
— Ah, não! Nóis vamo memo!
— Puis é! Então Bamo, ué! Por onde? Só se pegar um ataio!
— Vamos pegar o ataio, ora bolas!! 
O Zé virou o caminhão e pegou uma descida. Era cheia de mato e o ca-

minhãozinho ia reclamando do desnível do lugar, sacolejando todo. O Zé fazia 
malabarismo para controlar o caminhão, até que pegou um lugar mais limpo.

— Tá vendo? Num era tão difícil assim!
— Puis é! Respondeu o João.
— Nóis assiste futebol, namora as menina... Depois... Vorta para casa!!
Naquele terreno mais plano, o João começou a assobiar uma música 

qualquer. Assobiava tanto que o Zé se irritou:
—Dá pra você pará de subiá pelo amor de Deus! Tô ficando surdo!! 

Invéis de subiá, porque não canta?
De repente o caminhãozinho começou a correr. Era uma descida que 

apareceu de repente. O João parou de assobiar e começou:
 — Puta que pariu!! Pisa no freio, Zé!!
— Tinha que cantá logo essa música? E arto inda!!
— Óia lá la frente o tamanho do buraco!!
— Sinhorbanjesuisdiguape!! Num é qué memo?
— Pisa, Zé! Piiiisa!
— To pisando, num tá vendo? O freio num funciona!!
— Piiisa! Pisa!
João pulou de qualquer jeito para a carroceria e se enfiou debaixo do en-

cerado que cobria as mercadorias, ficando encolhido só com os olhos e o nariz 
pra fora.

— Que bão amigo eu tenho!! Corre na hora que eu mais preciso!
O Zé não conseguiu controlar o caminhãozinho que desceu ladeira  

abaixo indo despencar num barranco que ficava bem atrás da feira. As verduras, 
legumes, frutas espalharam-se pela rua e as galinhas escaparam e faziam barulho, 
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assustadas.
O primeiro a sair debaixo do caminhão foi o Zé. João apontou a cabeça 

fora do encerado:
— Tamo vivo?
— O que você acha?
— Eu acho que tamo!
— Eu num disse que a gente chegava?
— Puis é!
— É. Só que perdemos tudo!!
— Puis é!
— João! Pare com esse puisé, que tá me irritando!
— É o meu jeito, ué!
— E agora?
— Agora nóis vende as galinha brasilera, ora! 
— E nós importamo alguma galinha, João?
— Purisso memo! Nóis num tem galinha estrangera! Só brasilera!!
— Tá bão! E como vamos saber para onde as galinhas foram?
João riu:
 — É fácil! Tudas galinha verde e amarela é nossa!!
— O quê?
Os dois começaram a correr atrás das galinhas no meio da feira, junta-

ram todas as oito com a ajuda dos feirantes. Os có-có-ri-cós enchiam os ouvidos 
do João:

— Ô Zé! Ocê viu como elas ficaram bonitinhas? Tão até cantando o Hi-
no Nacional Brasileiro!

— Como é que você sabe?
— É só prestá atenção!
— Você tá brincando, né, João?
— Puis é! É futebol! É Brasil!!! Nóis num é brasilero? Intão! Bamo ven-

dê as galinha!!
E não é que venderam todas?... 
O caminhão? Bem... Vai ficar um bom tempo na oficina...
Puis é!!



Dona Gertrudes varria tranqüilamente o terreiro, cigarro preso entre os lá-
bios, lencinho florido na cabeça. Era uma mulher bonita, prendada. Cantarolava hi-
nos do padre Marcelo, enquanto a vassourinha ia e vinha pelo chão de terra, levan-
tando poeira.

—  Ô Trude! Ocê num qué varrê mais divagar, não? 
Dona Gertrudes fingiu que não ouviu e nem viu a cabeça da Candinha por 

sobre a cerca de costaneira que dividia os dois quintais. 
Candinha insistiu:
— Trude, sabe que qué? Eu to cum mundo de ropa no varar, muié de Deus, 

vai impoerá tudo!
Gertrudes já havia terminado, mas olhou tranqüilamente para a vizinha:
— Tá bão, mas só paro pro que ocê pidiu cum educação. Agora eu vo entrá 

porque tá ansim de serviço lá drento. Licença! 
— Péraí, má eu nem falei bum dia! 
— Bão dia, Candinha! E entrou sem se importar com os chamados da vizi-

nha. “Farta de educação, credo!”. Candinha afastou-se da cerca resmungando.
No mesmo dia, ali pelas quatro horas da tarde, Gertrudes avistou o vulto 

miúdo de Candinha, que vinha rapidinho na direção da sua casa. Trancou as portas e 
as janelas e ficou quietinha lá dentro.

— Trudeee!... Truuude!... Eu sei que ocê tá aí, abra a porta que eu tenho 
uma coisa pra falá!

A contragosto, Gertrudes abriu a porta:
— Eu num tenho pó, nem açúca, nem sabão, ou seja lá o que for...
— Nossa Trudel Porquê num falô antes, eu fui gorinha no seu Joaquim 

comprá as coisa! Mas sabe de uma coisa? Candinha coçou o rosto enquanto falava. 
— Num quero sê fofoquera não, mas o vosso marido “diz que” tava numa 

frescura c'a professorinha lá na casa do Mané onte de noite.
— Zumira? 
— Essa memo! Só fartava sentá no colo dele, dissero... Fosse ocê dava um 

chega prá lá nela...
Dona Gertrudes nunca tinha sido malcriada com a vizinha, mas desta vez, 

ela passara dos limites. Imagine, inventando coisa do seu marido, ora, mas era de-
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mais! Ah, mas ela ia investigar, ora se ia. 
Lá pelas tantas da noite, o marido chegou. Gertrudes começou a observar o 

marido. Cara de bobo, sorriso idiota... “Bão, inté agora num mudô nada”. E a Candi-
nha dava corda: 

— Abra o zóio, Trude! Escuite o que eu tô dizeno!
E a Gertrudes não queria acreditar, mas ficou com a pulga atrás da orelha. 

Resolveu seguir o marido. Seu dia-a-dia se transformou numa maratona.
Um dia, escondida atrás de uns arbustos, avistou o marido que vinha caminhando 
junto com a professorinha. Ardeu-se de raiva, mas controlou-se e aguçou os ouvidos 
para ouvir o que os dois conversavam: 

— Eu quero memo é que a sinhora, que é mais sabida, compre um presenti-
nho p'a minha muié, sabe? Semana que vem é niversário dela e eu num sei lidá c'oes-
sas coisa. Intão eu dô o dinhero, a sinhora vai lá e compra o que a sinhora achá que 
ela vai gostá!

Gertrudes ficou com a consciência pesada, afinal desconfiou do homem 
que nunca a havia traído, coitado!

Um dia de manhãzinha, enxergou a cabecinha da vizinha por cima da cerca. 
Candinha cantarolava um “lariririri” desafinado enquanto pendurava as rou-pas no 
varal.

— “Um dia”, Trude!
— O que que tem de bão?
— Tá co zóio roxo, hein? Num mi diga que apanhô do marido... U intão a 

noitada foi boa!
Dona Gertrudes querendo abespinhar a fogueteira vizinha, respondeu 

mais que depressa:
— Foi, foi munto boa, memo... Inté seu marido gostô!
Candinha derrubou o prendedor que trazia preso entre os dentes e coçou o 

pescocinho fino: 
— Ô Trude! Mió cê pará com essa brincadera...! 
— Mais num é brincadera, nessa andança minha atrás do meu marido, eu 

peguei foi o seu trocano carícia co Mané lá nos fundo do quintar do armazém do seu 
Joaquim! Gertrudes fez questão de arremedar a Candinha: “O Antonho? Coitado! 
Tá mais pra lá do que pra cá”. E tá memo, viu Candinha? E tá memo!

Candinha vermelhou, abaixou a cabeça e nunca mais conversou com Ger-
trudes. (Que “paiz”)
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“Pedro era caçador. Gostava de andar com uma espingarda pendurada 
no ombro para, no caso de aparecer alguma caça, ele estar prevenido.

Mas tinha um porém, Pedro mudara-se para a cidade e não perdera o 
costume de andar com a espingarda pendurada no ombro para, no caso de apare-
cer... Ah, já falei!

Passeando pela cidade, Pedro avistou o Parque Recanto das Àguas, ma-
is conhecido sem o Recanto, lindo parque, maravilhoso! Passeou por ali, olhou 
um lado, viu o rio meio seco, cheio de folhagens e continuou andando até chegar 
“nas águas”. Imaginem só, um bando de marrecos, patos e gansos tentando na-
dar num lago seco e Pedro com a espingarda, como já disse, andava com ela no 
ombro, para no caso de aparecer... tudo bem. Claro que a pataiada ficou toda al-
voroçada quando viu a espingarda do Pedro; era um tal de se baterem uns com 
outros. Pressentiram o perigo. E com razão! Pedro apontou a espingarda e estava 
pronto para atirar, quando um ganso engravatado passou a dar bicadas em seu 
traseiro, fazendo-o errar. Já pensaram se ele estivesse frente a frente com o ganso? 
Já assistiram briga de ganso? Pois é...Um quer afogar o outro!

“Ganso safado!”, esbravejou e passou a perseguir o ganso, “Eu arranco 
essa gravata dele”. Coitado do ganso começou a correr e o Pedro tentava colocá-
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lo na mira, e o ganso corria e gritava para a pataiada, marrecos e gansos ali do Par-
que das Águas: “Me ajudem aqui, me ajudem aqui!” E a bicharada, tão inteligen-
te, entendeu que o ganso gritava: “Pode aplaudir, pode aplaudir”, coitados, não 
entendiam o que o ganso dizia, começaram a aplaudir: “EEEEEHHH!!!!!!”. E o 
Pedro atirou. A gravatinha do ganso voou longe. “Que pontaria!” gritou uma 
marrequinha esperta, a gansinha não gostou, achou que a marrequinha tinha gri-
tado: ”Que putaria!”. 

Pedro olhou para trás e viu todas as aves do Parque das Águas em peso 
atrás dele! “Pega!... Pega!... Pega!”. Sem pensar duas vezes pulou no lago! Coi-
tado! Esqueceu que o lago era só uma pocinha de água. Decerto que afogado ele 
não morreu, mas agora, além do ganso, da pataiada e dos marrecos que persegui-
am Pedro, ele também tinha que acertar contas com aquele enorme galo cantan-
do em sua testa; chegou a ver passarinhos quando caiu de ponta-cabeça no lago 
seco, e foram três desses pequenos pássaros (ou 'three little birds' como cantam 
Bob Marley e o ministro Gil) que pousaram no alto daquela cabeça matuta e co-
meçaram a cantar uma canção, que dizia mais ou menos assim: “Piu-piu, tuim-
tuim, piu-piu, zuim-zuim, piu-piu, plim-plim.”. E tudo parou até a novela passar, 
quando todos viveriam felizes para sempre...”



Capão Bonito - Jardim Cruzeiro: última florada da velha paineira
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Poeta, escritor e jornalista — necessariamente nessa 
ordem —, Rogério Marcos Machado (erremachado@bol.com.br) 
participou de diversas antologias literárias Brasil adentro e, 
em 2002, lançou Gatos Apimentados (Scortecci Editora/SP), 
um livro contendo contos, artigos e crônicas publicadas no 
jornal capão-bonitense O Expresso, no período 1999-2001 — 
uma difícil e prazerosa travessia de milênios.

Entre seus autores favoritos estão Veríssimo filho, 
Machado de Assis, Dostoievski, Franz Kafka, Jack Kerouack, 
William Burroughs, Mário de Andrade, Edward Lear, Mário 
Quintana, García Márquez e Oscar Wilde, além de tantos 
outros de igual qualidade.

Capão-bonitense até a última unha do pé, confessa 
extrema alegria em participar de tão importante coletânea em 
par com outros bardos desta querida Terra Gamelis.



Ela está disforme, toda suja de poeira e com as vestes rasgadas. Corre, 
em pernas trêmulas e confusas, esgueirando-se assustada pelos guetos, como  
numa alucinada inversão de valores — única culpada. A voz, quase transparente, 
escapando aos poucos até perder-se na brisa morna que bafeja toda manhã. Sus-
surros acorrentados e sufocados pelos gritos, foices, martelos, garras, guitarras e 
cimitarras que dão a Ela o grau certo de toda a sua pouca importância, desneces-
sidade.

Tal um mendigo, vaga pelas ruas desolantes de Cabul, Nova Iorque, Di-
li, Lhasa, Pristina. Chora, escondida sob um manto de vergonha, em terras pales-
tinas, procurando demonstrar uma força que nunca possuiu.

Ela é — e assim sempre foi e será — apenas uma sombra, um vulto mal 
acabado. Impotente e inoperante. Objeto de teses, ensaios, discursos e de longas 
e cansativas palestras, nunca de construção e concreticidade. 

Seu rosto riscado e suas costas curvadas denotam o grau de sua imensa 
incapacidade.

A respiração destoada e envelhecida acentua uma impertinente relutân-
cia em tentar sobreviver, resistir.

O olhar vago, demente e absurdamente sonhador, teima, deitado sobre 
noites de estrelas, justiças infinitas, liberdades duradouras ou tempestades nos 
desertos, em tentar se fazer ouvir. Insanidade!
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Sofre, impassível, sob a lâmina da arrogância, da ignorância e da intole-
rância, todo tipo de violência. De onde brota tanta esperança?

Ela é hoje pouco mais que assunto de rodapé ou um quadro velho, es-
quecido e abandonado dentro dum baú. Ela representa, enfim, tudo aquilo que 
não desejamos. Insistente e recalcitrante, vez por outra nos bate à porta, feito uma 
música, poema ou um gesto.

Seus pensamentos, que Ela os declama como fossem nocivos agentes 
de grande subversão, são diluídos no correr dos tempos, pela consistência do áci-
do bélico.

Se há alguém que procure essa senil menina, esse incauto deve esquivar-
se a todo custo de Jerusalém, Meca ou Medina; tampouco deve banhar-se nas 
águas do Ganges ou Jordão. Ela não será encontrada em entrevistas marcadas, 
apertos e abraços encomendados, ou em sorrisos carimbados — pelo grau de no-
breza dos horários — nas redes de TV. Ela é tímida, sensata e um tanto abstrata. 
Poder-se-á encontrá-la na língua do vento, nas asas do pombo ou do gigante con-
dor, e, até mesmo — em esporádicos casos — dentro de um templo ou sobre um 
andor.

Quem é essa mulher sem rosto que vaga por entre os escombros, as fave-
las, as mansões, os espigões e as mazelas da perfeição de todas as sociedades 
(Milenares ou contemporâneas)?

É só uma mulher... Sem nome ou sinônimo!, uma mulher frágil, vencida 
e obstinada. 

É só uma mulher que ainda ninguém viu por inteiro. Apenas pedaços pi-
cados, esquartejados e pincelados em escassos pedaços do mundo. Ela não pode 
ser tocada, consumida, importada, exportada, mas, exortada, senão, globalizada. 
Mais por própria opção que por severa ou sangrenta imposição.

Há tempos Ela vem vivendo das sobras, restos e dejetos lançados por to-
dos os laudos, feudos e credos. Seu sorriso, fruto de tolos devaneios, mero objeto 
de divagação, conjeturas...

Há tempos Ela se esconde e se esquiva entre relâmpagos de serenidade, 
sobriedade e boa vontade. 

Mas já me acostumei a vê-la assim, cansada e doente.
Afinal, quem quer viver em paz?



Lembrei-me, assim de acaso, de dona Maria Aliaga... Sua visão ainda 
me alegra, conforta...

Para os — meia dúzia — que me lêem constantemente, talvez isto até 
soe como algo localizado ou estranho. Mas, e isso é pura sensibilidade, lembrei-
me de d. Maria Aliaga...

Qual destino tomaram todos os curadores e benzedeiras do lugar? Nos-
sos Freuds provincianos?

Sinto saudade...
Eu, ainda criança, qualquer dor ou problema mais grave, era levado aos 

óleos, garrafadas e conselhos daqueles de mais idade. E gostava!
Problemas? Lá se prestavam meu pai e minha mãe para uma consulta 

espiritual com o “Orélinho” (que, acredito, devia chamar-se Aurélio...). Difícil a 
vez em que não saiam de lá com o filho 'consertado'. 

Por minhas próprias pernas, diversas vezes fui até a casa de d. Maria Ali-
aga. Lembro-me de suas mãos muito brancas, trêmulas; seu olhar distante. Acho 
que conheci uma Santa!

Nunca saí de lá pela metade. Sempre senti o carinho daquelas mãos, da-
quela alma.

Não sei por que me lembro disso. O mundo hoje não deixa espaço para 
as coisas que são humanas; o entendimento.

Algumas vezes quem me mandava até lá era uma outra santa: minha 
madrinha Júlia; outras, outra santa: minha mãe...

Verdade é que sempre gostei de ver e de ouvir dona Maria Aliaga. Não 
sei quantos milagres ela possa ter realizado, para mim foram todos. 

Não sei bem o que se define por milagre, mas me parece flor a brotar da 
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atenção, do doar-se. Milagres são esperanças levadas a sério. Nunca desanimei.
Hoje, com a alopatia navegando pela Internet, tudo parece mais fácil, 

disponível. Mas estamos todos nas pontas dos dedos, à beira do abismo, tentando 
tocar o céu.

Foi com pessoas como d. Maria Aliaga que aprendi a respeitar os mais 
velhos; admirá-los. (Quero viver até os 130, jogando futsal!).

Nossos frios e distantes curandeiros modernos são os balconistas das 
farmácias: “Leve isto”, “Tome aquilo (a quilo?)...”, “Três de manhã, três à tarde e 
três antes de dormir...”.

Nossa saúde e companheirismo viraram matemática, contas de multi-
plicar.

Antes éramos, ingenuamente, enganados pelas garrafadas; hoje, mali-
ciosamente, pelos falsificadores de remédios. Farinha de trigo em drágeas, água 
— colorida e aromatizada artificialmente — em vistosas embalagens de vidro ou 
plástico. A Coca-Cola nasceu como um milagroso xarope que curava tudo, até 
queda de cabelo! “O Mundo anda para frente”, dizem. Não é verdade, mas pode-
ria ser; e daí? Qual a relação desse fato com a pressa quase idiota do ser humano 
em construir a própria destruição?

Não saímos mais de casa para nos entregarmos ao misticismo ima-
culado de nossos gurus... Hoje há a frieza dos entregadores credenciados.

Que fim levaram aqueles que prendiam nossos medos em garrafas mira-
culosas? Onde foram parar os que sintetizavam nas ervas, numa espécie de urba-
na pajelança, nossos anseios? Tudo fogo no vácuo... Os que ainda existem, pere-
cem pelo descrédito, pela ignorância; sugados por um poder maior: a massifica-
ção.

Não clamo nem dou testemunho de fé. Aponto fatos. Perdem-se os elos: 
abre-se a corrente! A Tradição e a História esvaem-se tal as antigas casas de taipa 
que davam corpo à cidade. Tudo engolido pelo redemoinho do tempo, a esmo, 
em nome de uma certa Senhora Evolução, de quem a gente sequer tem informa-
ções mais detalhadas. É assim...

Mas eu — e posso dizer isso com um perfume de orgulho — conheci 
uma Santa (As mãos trêmulas, frágeis, muito claras; o olhar difuso, transparente, 
doído...).



De nada importa ser você casado ou solteiro, jovem ou idoso, adoles-
cente ou experiente, branco ou negro, cristão ou budista, paulista ou soteropolita-
no, fluminense ou corintiano, nobre ou plebeu, asiático ou europeu, intimista ou 
expansivo, calmo ou explosivo, covarde ou corajoso, machão ou dengoso, in-
gênuo ou ardiloso... Acontece com qualquer um, a toda e qualquer hora; e não há 
como explicar... Parece bem como conta a letra da música que canta, salvo per-
doável engano, assim: “É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais 
compreender. É uma coisinha estúpida...”; e acontece com qualquer pessoa, sem 
escolher faixa etária, nível socioeconômico, pós-graduação em Oxford ou Sor-
bonne, condição física ou mental. Mas, contrariando a tudo e a todos, tentarei ex-
plicar: no início, é uma coisa que só você sente, algo indescritível; uma impressão 
interessante e surpreendente que faz com que você se sinta mole, sem eixo, sem 
ponto de apoio, sem equilíbrio, pisando nas nuvens. Alguns, posando de durões, 
dirão, num inútil tentar refutar o que se afirma com um denunciador semblante: 
“Comigo não!”. Tudo em vão... Nada como o tempo para expor as chagas, verter 
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as feridas mal cicatrizadas. Tolos são aqueles que pensam que para isso existe 
hora marcada, efeito especial ou algum perfume avassalador. Não... Não existe 
hora nem lugar; pode acontecer na porta da igreja, em frente ao colégio, dentro do 
cinema, no meio da rua; mesmo sob a chuva, quando distraído, olhas para alguém... 
Pode acontecer à beira-mar, sob o incessante piscar de olhos das estre-las, dentro 
da mais longínqua e profunda floresta tropical, num deserto entre nô-mades e 
camelos ou num ambiente tão alvo e calmo quanto o Alasca e seus es-quimós. 
Isso, segundo a canção dos Titãs: “Não respeita cor, credo ou classe so-cial...”. Se 
você for romântico e carinhoso, pode surtir algum efeito e fazer al-guma diferen-
ça, mas se fazes mais o tipo brucutu atabalhoado, toma cuidado!, será difícil para 
ti, lidar com tal situação.

Diz o ditado que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Pode ser... 
Raios não caem, mas sou testemunha de pessoas que já foram fisgadas e passa-
ram por isso mais de uma vez; e a sensação se renova, a face enrubesce, a adrena-
lina alcança o infinito, o corpo estremece; a visão, mesmo que temporariamente, 
afunda-se num abismo que não se sabe onde vai acabar; tudo é novo, e as pessoas 
ao redor vão tomando conhecimento do que acontece com os escolhidos; alguns, 
tendo vivido condição semelhante, logo dizem: “A vida é mesmo assim...”; ou-
tros, incautos e sátiros, não economizarão palavras nem risos de escárnio; mas, 
quão tolos!, não sabem que mais dia menos dia poderá lhos acometer também?

Não há palavra mágica, fórmula miraculosa ou mapa escondido que dê 
as coordenadas para que fiquemos livres ou nos sintamos seguros; todos somos 
prisioneiros aqui neste mundo pequeno. Pode nos flertar no supermercado, num 
Domingo de Ramos ou numa Sexta 13; pode nos acontecer no apartamento, no 
elevador, numa escada rolante ou com qualquer corredor.

Não é nada com tempo cronometrado; cada caso é um caso. Para mim, 
às dez da manhã, no banco da praça, lendo o jornal; para Elizabete, às cinco da tar-
de, correndo no parque; para Gustavo, ao meio-dia, entre amigos risonhos, na 
pista de esportes radicais; para Júlia, às oito da noite, no restaurante da família do 
noivo. Não há nada cronometrado, medido, estudado, calculado, fixo, perene, 
eterno: cada caso é um caso...

Pense que hoje, um dia como outro qualquer, você acordou às seis e pou-
quinho, tomou aquela ducha de sempre, vestiu-se em trajes costumeiros, armou 
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um café da manhã que tem a sua cara, deixou beijos a quem de direito, saiu de ca-
sa e se pôs, muito distraidamente, a ler estas linhas e a confabular e até a concordar 
com o que afirmo; mas aí acontece o imprevisto, a chama do improvável se acen-
de à sua frente, e então, como tantos outros já sentiram, você sente!, e é uma coisa 
que só você sente, algo indescritível; uma impressão interessante e surpreenden-
te que faz com que você se sinta mole, sem eixo, sem ponto de apoio, sem equilí-
brio, pisando nas nuvens. E aí você, tenso e nervoso, pensa “Comigo não!”. Por 
alguns instantes você reluta em acreditar que justamente hoje isso iria acontecer a 
você; seus olhos percebem, depois do breve entorpecer tradicional, que o mundo 
é muito, muito, muito maior do que você imaginava; as ruas parecem rios de tão 
largas, a praça parece que se espichou até o horizonte e se estende para muito 
além do fim do mundo; você ainda está ali, estátua, e diz: “Merda!”. E então, mui-
to lentamente, num gestual estudado e a lembrar algo do tipo Matrix, você levan-
ta a sola do sapato e vê que realmente aconteceu com você... Nada de bala, doce 
ou chiclete... Percebes, enfim, o que em vão tentaste negar: é, com a mais inci-
siva, mal-cheirosa e complicada certeza: “josta pura!”.

Tenha um bom dia! 
Passar bem!



A vida no interior tem lá suas vantagens — se é que não tenha exclusiva-
mente: só vantagens!

É interessante constatar que alguma coisa ainda permanece intacta nes-
te interior cada vez mais urbanizado e com ares de outro lugar que não aqui; é 
bastante salutar notar que certas características permanecem intocadas, apesar 
do avanço do rolo compressor que se autodenomina “Futuro” ou “ Moderna Ida-
de”.

Me chama a atenção o vaivém tranqüilo, nada frenético e quase des-
compromissado dos homens-feira e seus carrinhos cheios de verduras e legumes. 
Uma miríade de homens-feira sobe e desce pelas ruas desta pequena província, 
ora oferecendo mandioca, laranja, tangerina poncã; ora anunciando de porta em 
porta: abobrinha, cebola, feijão novo, melado, queijo fresco. Exis-tem aqueles 
que têm freguesia cativa; há também os aventureiros e os resolutos, que saem a 
campo com a carga completa e não retornam à garagem antes de ver vazia a 
caçamba do veículo.

Hoje, com a concorrência acirrada dos mercados e feiras livres, torna-se 
difícil oferecer esse antiquíssimo 'delivery' (para quem fala português: entrega 
em domicílio), mas isso quase não afeta o bom humor e a persistência desses que 
prestam um serviço aos preguiçosos destes ditos Tempos Modernos; pois, em 
sendo eles os homens-feira, dispensam a aplicação de mão-de-obra e tempo nos 
cansativos trabalhos braçais que seriam necessários para lavrar a terra, semear e 
colher leguminosas e verduras fresquinhas; sem contar, ainda, a praticidade que 
é obter os produtos já lavados, limpos e escolhidos, livres das lesmas, sujeiras 
tantas e terra. Então, a partir de agora passam a ser chamados, além de homens-
feira: homens-horta.

Alguns, dado os anos de experiência acumulada, trazem junto à carga, 
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fino manto umedecido para que as verduras não percam o frescor ou murchem, e 
a cada parada irrigam os mantos ou as próprias verduras; outros já providenciam 
práticas sacolas contendo uma determinada quantidade e/ou peso da mercadoria.

Frutas da época, rapadura, amendoim, rúcula, brócolis, cheiro-verde em 
maços eficazes (bastante cebolinha, um tanto de salsinha, outro de manjerona e 
alfavaca, manjericão ou algum outro 'cheiro' qualquer), pimenta, pimentão-doce 
e pimentão: tudo se comercializa; há os fregueses de caderneta e os esporádicos, 
que compram por impulso, ou para fazer um agrado à 'dona Encrenca' ou para co-
mer alguma 'mistura diferente' no almoço ou jantar.

Parecem carteiros esses homens-feira, faça chuva ou faça sol, lá estão 
eles, batendo palma e mostrando aquele sorriso tênue e compreensivo: “O quê vai 
hoje, dona? Tem repolho, beterraba, chicória, couve picada, tomate pra salada, 
chuchu e açafrão”, talvez diga o paciente vendedor; “Quero meio quilo disto, 
quatrocentos gramas deste outro, cento e cinqüenta disto, três cabeças daquilo e 
um quilo daquilo... Marque para mim, por favor... Dia dez eu pago...”, diria a hi-
potética dona de casa, feliz em poder variar o cardápio da família. Tanta mordo-
mia graças a quem? Graças aos incansáveis homens-feira ou, se assim os prefe-
rirem: homens-horta!

Neste país onde todo dia é dia de alguma coisa, que tal criarmos mais 
uma data em comemoração ao inestimável serviço que prestam à sociedade es-
sas criaturas? Dia tal de tal mês: Dia do homem feira/horta-ambulante... Que tal?

Dia desses presenciei uma cena engraçada: um desses tais trabalhadores 
ambulantes, 'Verdureiros', conforme os convencionamos, subia a rua que se faz 
tapete impermeável em frente minha casa; seguia ele empurrando o carrinho, 
muito tranqüilamente, talvez assobiando, até; aí, sem mais nem menos, parou o 
'basculante' cerca de dois metros do meio-fio, pôs a descansar o veículo, dirigiu-
se para um maço de mexerica ou sei-lá-o-quê e, olhando furtivamente para os la-
dos, de forma sorrateira surrupiou uma fruta e, para atestar que ninguém o via na-
quele ato, inclusive ele próprio!, acocorou-se junto à roda direita, descascou a fru-
ta e sugou-a toda, com uma alegria quase infantil. Daí, concluí que o indivíduo 
acabara de roubar a si próprio, mas, temendo ser flagrado pela vigilante consciên-
cia, tratou de esconder-se de si mesmo!

E assim a vida segue. E hoje também é dia de feira!



Os cães são conhecidos como os melhores amigos do homem; diz certo 
ditado muito certo que é preferível um cachorro amigo a um amigo cachorro. E 
isso ilustra bem a situação de cumplicidade e amizade. Cães são companheiros 
que não faltam nunca, sempre alertas e presentes, fazem festa ante a chegada do 
dono, pulando, brincando, uivando e cantando; são, com certeza, pessoas da fa-
mília. Certa ocasião pude assistir a uma palestra da bela Márcia Tílburi, de cujo 
quem não me certifico se a grafia corresponde, sobre a Melancolia; lá pelas tan-
tas a moça, assessorada por uma imagem dum homem à beira da calçada com 
um canino aos pés, cita um determinado pensador que sugere que todo melancó-
lico tem um cachorro. Fiquei me perguntando se a regra valeria também para os 
cães, quer dizer: todo cachorro tem um melancólico? Difícil, haja vista que em 
geral esses animais são alegres e extrovertidos naturalmente, o que dificultaria 
qualquer coloração melancólica. Guardemos as divagações no fundo da gaveta 
da memória e voltemos ao corrimão do texto. É de conhecimento popular a tese 
de que o cachorro adquire a personalidade do dono, quando não as feições. Mes-
mo este digitador maluco vê por aí animais com características muito particula-
res que seguramente seriam produto de contaminação pela longa exposição da 
convivência; “convivência demais estraga”, diz um outro adágio. Tem vezes que 
chego a pensar que meu cachorro, que tem uns quatro ou cinco nomes (mosquito, 
macondo, pateta, argos, cachorro...), na verdade seria uma galinha que nasceu 
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sob a pele canina, dada a quantidade de manha que o bicho faz; chora feito uma 
índia velha, mas é um cara legal, um boa-praça, um boa pinta que é uma brasa 
mora e outros tantos adjetivos mais ultrapassados que carro quebrado no acosta-
mento. Cães, cujo feminino não é nem nunca será cãs, são guardiões incorruptí-
veis, exceto quando duma cadela no cio ou dum bife suculento, criaturas fiéis até 
o último dos pêlos; são também perspicazes farejadores, auxiliando grupos de 
resgate ou especializando-se na descoberta de drogas escondidas; atestados irre-
futáveis de sua extrema confiabilidade. Tergiversar sobre a qualidade canina se-
ria redundância ou algo de necessidade questionável, afinal são tantas e tamanhas 
que é muito fácil tropeçar numa aba arrebitada do tapete do esquecimento; para 
fins meramente ilustrativos, cabe o informe de que o álbum Sargent Pepper's Lo-
nely Hearts Club Band, obra-prima que revolucionou o rock'n'roll, presta singela 
homenagem aos au-aus, pois os quatro de Liverpool incluíram no disco um som 
de baixíssimos decibéis que só esses bichos podem ouvir. Quanta gentileza, fab 
four!

Mas uma coisa sempre me intrigou — e a muitos, creio — em relação a 
esses animais, uma curiosidade mórbida que deve devorar boa parte do nosso 
pensamentear cotidiano: qual seria a razão de os cachorros correrem atrás de 
pneus em movimento?

Essa interrogação sempre fez eco em minha mente; muitas suposições, 
muitas possibilidades aventadas, muita teoria inacabada, muitos debates e mui-
tos estudos que quase sempre estacionavam em variáveis impossíveis ou que se 
plantavam sobre a areia movediça das afirmativas nada consistentes. Há anos ve-
nho matutando a respeito, e sei, por certo, que muitos o fazem mundo afora; e um 
dia qualquer, daqueles dignos de Isaac Newton quando da maçã e da eventual e 
providencial descoberta da Gravidade, num dia dos mais simples acabei desco-
brindo a razão pela qual os cachorros perseguem bicicletas, motocicletas, auto-
móveis e outros veículos dotados de pneus. E a resposta, pasmem!, é ainda mais 
simples que a própria questão. Acompanhem meu raciocínio: se os cães estão 
acostumados a urinar em todo e qualquer lugar, e se o fazem com especial contu-
mácia nos pneus, seria lógico afirmar que um cachorro, ao ver um pneu girando e 
saindo longe de sua linha de faro, viesse a supor que seu banheiro estaria indo em-
bora; não é mesmo?



Hoje, quando às 5:40 da madruga saí para uma saudável e feliz caminha-
da matutina, logo após cruzar a Capitão Calixto, passar ao lado do bar do Carlito e 
ver aquela preocupada calva palmeirense atravessar o corredor envidraçado, pro-
vavelmente na mecânica de abrir o estabelecimento e dar partida noutro dia de no-
va labuta, dei por deparar-me com uma inusitada àquelas horas. Andando em rit-
mo acelerado e com a respiração constante como se pede ao bom caminheiro, en-
xerguei um sujeito, até que bem aparentado nas compleições e aparentemente 
bem aparatado no que concerne à indumentária, de quatro sobre a calçada a minha 
direita, deixando ao tutelar da lua aquele traseiro mal resolvido. “Quá, quá, quá!”, 
segui rindo em frouxo pensamentear àquelas tantas do pré-alvorecer. O tal do tal, 
farejando minha presença e capturando nos radares o abrasar do solado dos meus 
tênis contra a fina película arenosa a revestir o calçamento permeável da Ministro 
João de Deus, tratou logo de ensaiar compostura e, pondo-se em pé num patético 
cambalear alcoolizado, balizou-me como referência e achou de acompanhar o 
cronista, resmungando três ou seis palavras sem nexo nem conexo. Rápido como 
sou, o basta deu-se em não mais que seis passos longos e acelerados: “Hasta la 
vista, señor destilado!”, e pude seguir o prazeroso caminhar. Tudo o que ainda 
servia de recordação do acontecimento estava se resumindo à voz cada vez mais 
distante do engraçado ébrio ser. Segui cantarolando em pensamento uma do Cole 
Porter (Ev'ry time we say goodbye...) e logo estava contorcendo a esquina da Ma-
rechal Deodoro com a Benjamin Constant. Constante nos passos e no respirar, 
abri a gaiola da rigidez e deixei que fugissem os pássaros-pensamento, pois, para 
todo e qualquer efeito, é sempre bom arejar as idéias, assim como também o é reci-
clá-las. Dessa forma me pus a tear pensamentos, “Preciso metabolizar um texto 
para o semanário, há feriado na semana...”. E tendenciei por me coagir a escrever 
sobre futebol, sobre a Copa do Mundo, sobre política local, nacional ou extra-
fronteiras, sobre curiosidades intermediárias, sobre segurança pública ou sobre 
projetos sociais alternativos. Qual o quê!, não será uma crônica sobre isto ou aqui-
lo, será uma anacrônica amena sobre o ocorrido nesta manhã que nem chegou e já 
passou e dos poucos segundos nos quais um andarilho tentou acompanhar um ca-
minheiro. Até agora as palavras fluem com saborosa naturalidade, o que poupa o 
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escriba de alongamento para os neurônios ou outros subterfúgios quaisquer para 
dar andamento à prosa. Devaneios, devaneios... Voltemos ao anacronismo.

Quando dei por mim e por meus próprios pensamentos percebi que essa 
breve turnê pelo labirinto das idéias já havia me entregado à rua Frei Ponciano, 
“Céus”, pensei sem tanta convicção assim, posto que já estou bastante acostumado 
ao trajeto escolhido para a caminhada, “já venci a 7 de setembro, a Quintino Bo-
caíuva, a Gal. Carneiro, a Gustavo Sampaio, a Chico Barreto e agora estou devo-
rando a Frei Ponciano!”. Escapando da do Frei e vencendo um pequeno trecho da 
Antonio Messias, antes de enveredar-me pela Aurélio Monticelli e ganhar a Itararé, 
encontrei uma senhora loura a varrer a lua de madrugada; “Dá uma crônica”, pen-
sei, “Mas vai nascer daí um conto”, decidi. E novamente quando a gaiola estava 
aberta e os subsídios para a criação iam se aglomerando na cachola, dei conta de 
que tinha devorado a Rua Itararé, naco da São Miguel Arcanjo e, sempre em ritmo 
acelerado, pisava passos apressados sobre a Apiaí. Algumas pessoas algumas ve-
zes, em especial as mulheres, assustam-se ante a presença dum estranho acelerado 
quando ainda o dia está sendo parido; mas não posso me importar e o caminhar não 
pode, tampouco deve, ser abortado. Vejo que já cruzei a Massaichi Kakihara, um 
tanto da Eldorado, outro da Sete Barras, a Dorival de Rosa Oliveira também é pas-
sada nessa pressa cronometrada, subo a Antonio Oliveira até a altura da José Ferraz 
Fiuza, indo 'dar' nos muros do Arcão; subo incólume a Pedro Alves Xavier até atra-
vessar uma das pistas da Av. Amazonas (mas não deparei com imensos coqueirais), 
ali, pensei “Macacos me mordam!” e outra idéia para conto surgiu. Aprovo de 
pronto. Deixada a Amazonas, estou na 13 de Maio. O caminho é longo, a estrada 
nada deserta e o lobo mau caminha aqui, decerto. 13 de Maio até a Expedicionários 
e depois a Dona Nenê e estou na rodovia, também de vulgo avenida Capitão Calix-
to. Pé firme e passo apertado venço esses metros com a facilidade usual, porém, ao 
chegar próximo à rotatória para onde afluem as avenidas Capitão Calixto e Lucas 
Nogueira Garcez, ali, no estacionamento do restaurante e idem pátio do posto Pe-
trobrás, quem encontro deitado com pernas para cima parecendo um besouro tom-
bado sobre as costas e que não consegue voltar ao tradicional dos besouros? Esse 
mesmo, o tal sujeito que havia uma hora ou pouco mais tentava safar-se da incô-
moda posição de quatro na calçada.

Ganhei de novo a Ministro João de Deus até a Aladino Fim e fui embora, 
caminhando e cantando e seguindo a canção...



Alguém já pensou em escrever com uma libélula sobrevoando a ca-
beça? Que tal aquele bater de hélices constante e inoportuno? Dá para se con-
centrar em algum assunto, qualquer que ele seja?

Libélulas, creio, são helicópteros que não cresceram, produto defeituo-
so de linha de montagem que acabaram não passando no controle e qualidade e 
foram jogados no bota-fora das empresas, porém, creio também, graças à ajuda 
involuntária dos catadores de reciclável, tal como ocorreu com o Césio 137 — se 
esse for mesmo o número do tal — e o FIAT 147, voltaram à baila e tentam a todo 
custo nova inserção na sociedade contemporânea.

E digo muito mais; digo que não se tratava, tratou ou tratores de 'uma' li-
bélula esvoaçante a importunar aquele desafortunado escrevinhador; nada dis-
so!, havia mesmo uma esquadrilha de insetos sem plano de vôo nem rota a inco-
modar e pôr a prova a concentração; dezenas de libélulas a bater asas em volta da 
lâmpada. Lembrou-se o autor de Adoniran Barbosa e de suas poéticas mariposas 
“dando vorta em vorta da lâmpida pra si’squentá”...

Mas este escriba, que nem especialista em libélulas ou helicópteros é, e 
que o que queria mesmo era escrever um artigo, alguma crônica, um conto ou al-
go suave para amenizar a calorosa noite daquela quarta-feira, 13 de fevereiro de 
2008, viu-se às voltas e turras com tão barulhento e atabalhoado inseto voador.

“Adeus inspiração (e a primeira impressão é a que fica...). Será que terei 
de requentar algum assunto ou tema já tratado anteriormente? Será que repito al-
guma crônica e faço de conta que foi sem querer?”, idearam preguiçosos botões. 

Mas aí, debite-se lá a quais deuses, boiou no alguidar do poeta a máxima 
que reza que as grandes coisas e as faraônicas obras são feitas com 1% de inspira-
ção e 99 de transpiração (e onde fica o superfaturamento, o 'por fora' e a propina?), 
Velejou um pensamento por entre a raridade de neurônios que ainda resistem na 
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tal mente pouco sã em corpo sans — culottes.  Aí, já que a transpiração naquela 
noite não seria nada de extraordinário, o poeta muniu-se de espanador, jornais e 
revistas, não sem antes fotografar a bucólica cena dos invertebrados pendurados 
de cabeça para baixo (libélulas seriam parentes dos morcegos?) num seco pé de 
limão, e partir resoluto para botar as coisas nos seus devidos lugares de antes do 
caos, restabelecer a ordem instituída, ou, numa linguagem colocada como colo-
quial, mostrar quem cantava de galo naquele terreiro.

É difícil, elas atuam em grupos que são bem articulados, hordas vão des-
cansar e outras logo surgem para render os cansados e manter o efetivo funcio-
nando perfeitamente. “E agora?”, pensou o homem diante da teia de problemas e 
da tela do computador, “E quanto aos outros insetos de menor porte, como os per-
nilongos? E as Aleluias, que são cupins em revoada para novos ninhos?”, diva-
gou e deduziu o atrapalhado escritor.

São mesmo uns insetos muito chatos, insistentes e que não possuem sen-
so de direção, o que torna difícil prever seus movimentos e antecipar o contragol-
pe, mas é preciso lutar, sempre! Pero, la ternura...

O poeta, consciente das questões ambientais, sócio-ambientais, sócio-
econômicas, sócio-culturais e sócio-ecumênicas, não pretendia receber nenhu-
ma acusação em Haia de que seria, por pressuposto, o responsável por qualquer 
forma de insetocídio, mesmo que os vitimados fossem as famigeradas baratas ou 
os destruidores cupins. Assim e portanto, melhor nem considerar a possibilidade 
de aniquilamento via inseticida daqueles incomodadores com quatro asas.

Apagar as luzes poderia se mostrar uma solução; mas, e como enxergar 
o teclado? Será que os bichos não se apinhariam todos diante do monitor? Não... 
Pouco provável que resulte em algo prático e proveitoso.

“Talvez algum sapo, iguana ou lagarto pudesse resolver a questão... Taí 
uma solução ecologicamente correta...”, conjeturou o escritor enquanto esgri-
mindo com o espanador para espantar para longe seus problemas alados.

Às 23:01 constituiu-se certo silêncio, os bichinhos acharam melhor o te-
to do escritório e lá ficaram, tentando tirar a cabeça para fora do corpo, ou coisa 
parecida.

Para elas — e para nós — amanhã é outro dia...
Da crônica? Não faço a menor idéia de como saiu.



  “Se queres falar do mundo, começa pela tua aldeia”
                                                                      F.Pessoa

“...daqui d'aldeia!”, contos e crônicas do passado e do presente 
convivem nesta antologia literária, em uma combinação expressiva calca-
da nos sentimentos que povoaram e povoam a alma destes prosadores da-
qui desta aldeia gameleira.

Se a aldeia representa o microcosmo do mundo, então Dulce Gui-
marães, Queirozinho, Juraci B Chagas, Rogério Machado, Poli, Lafayetti 
Barreto, Maria Madalena, Geraldo Faia e Cleide Leonice estimulam com 
seus escritos a reflexão sobre o cotidiano, a vida, as indignações, os anseios, 
os sonhos dos tempos em que foram concebidos até os atuais.

Feliz idéia dos organizadores por promoverem a redescoberta des-
tes artistas cujas artes tiradas de gavetas, dos jornais amarelecidos pelo 
tempo, unindo-os com os contistas de hoje revelam as alegrias e os clamo-
res daqui da aldeia capão-bonitense devolvendo aos leitores em forma de 
livro. Uma publicação que eternizará a magia desse legado, aos que tive-
ram o privilégio de conhecê-los e aos que já ouviram seus nomes na galeria 
da memória cultural desta cidade. 

Aos leitores compete juntar-se a este grupo por meio da leitura e 
completar com a experiência própria a de reviver os temas aqui apresenta-
dos. Afinal, o leitor é também criador.

Profa. Alice Elias Daniel Olivati
Maio, 2009
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