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“Faz escuro mas eu canto,
porque a manhã vai chegar.
Vem ver comigo, companheiro,
a cor do mundo mudar.”

  Thiago de Mello
  Faz escuro, mas eu canto
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F      az escuro, mas eu canto, já enunciava Thiago de Mello, 
em alguns dos mais repetidos versos da poesia bra-

sileira. Porque a manhã vai chegar. De imediado, a constatação: 
que eram tempos de escuridão, de trevas, de profundas dúvidas e 
incertezas. E a reação indispensável, humana e autêntica, a esse 
cenário: cantar, enunciar, emitir a voz, como os pássaros cantam 
na floresta mesmo quando a ventania a tudo balança. Porque eles 
sabem, sentem, como força e energia vitais, que precisam comu-
nicar sua existência, seu sentimento, talvez até mesmo a dor e a 
angústia da ameaça à própria vida e à sua espécie. E qual a razão 
para que o pássaro (e o ser humano) cante, siga cantando? Por-
que tão certo como a tempestade ruge e as trevas tomaram conta 
é que a manhã vai chegar. Não são as trevas que vencem a luz; é a 
luz que vence as trevas, e quando ela eventualmente é obscureci-
da, é apenas para que brilhe ainda mais forte, e retorne renovada.

Talvez nenhuma criação humana no ambiente das artes e do 
esforço intelectual pudesse ter resultado em distopia tão descon-
certante quanto a gerada, no mundo real, em sociedade, pela pan-
demia do novo coronavírus, a Covid-19. Tem-se por senso comum 
que o mundo não pode parar, que nada conseguiria, em nenhum 
tempo ou nenhuma época, fazer esse nosso deslumbrado, orgulho 
e ufanista mundo contemporâneo parar, ajoelhar-se, entrar em pa-
rafusos. Pois ele entrou. Ele se ajoelhou. Ele entrou em parafusos. 
E, algo constrangido, já nem sabe como lidar consigo próprio.

Fé no amanhã

Prefácio

   Romar Rudolfo Beling
   Presidente da Academia de Letras 
   de Santa Cruz do Sul
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É tendo como pano de fundo esse cenário de pandemia, que 
estendeu seus reflexos sobre todas as aldeias do planeta, que a 
Academia de Letras de Santa Cruz do Sul idealizou esse... canto. 
Porque, antes e acima de tudo, o que aqui se propõe é um canto, 
canto coletivo de mulheres e homens que se dedicam à arte, à 
arte literária. Vividas e vividos que são, essas escritoras e esses 
escritores, das mais variadas idades, tendem a já ter enfrentado 
alguns outros vendavais, algumas outras tempestades, que elas 
sempre existem, sempre se formam, de tempos em tempos, em 
realidade de Brasil e de mundo. Mas haverão de concordar entre 
si, como os cidadãos dos demais países também concordariam, 
que nunca se viu nada parecido com o que a Covid-19 provocou.

E como, tendo chegado ao mês de maio, depois de quase dois 
meses de interrupção radical à rotina em sociedade, as comuni-
dades, na cidade e no interior, ensaiam uma espécie de retomada, 
ainda tateando, a Academia entendeu por bem emitir um peque-
no e singelo canto. Ainda não está claro, ainda não é possível 
enxergar com um mínimo de segurança que mundo ou que re-
alidade se descortinarão quando enfim o coronavírus terá sido 
controlado. Ainda não se sabe quais serão seus reais efeitos e 
seus mais danosos estragos à saúde e à convivência coletiva. Mas 
já é preciso, sim, emitir um canto, chamar ao canto coletivo. E 
nenhuma data, nesse momento, poderia ser mais oportuna do 
que o Dia das Mães. Por isso, na véspera do Dia das Mães é que 
a Academia de Letras de Santa Cruz do Sul propõe esse canto 
coletivo, de seus integrantes, para chamar a manhã.

Os autores tiveram poucos dias para pôr mãos à obra, em 
suas realidades individuais ou familiares, muitos dos quais reco-
lhidos a seus lares em tempos de quarentena. Foram desafiados a 
elaborar um texto, com a orientação de que fosse narrativa, prosa 
de ficção, explorando seus gêneros textuais preferidos ou de ex-
pressão natural: miniconto, conto, crônica, uma eventual novela 
curta. E assim o fizeram. Tendo presente o prazo de uma semana 
para a entrega dos originais, os encaminharam para a editoração 
e a finalização, já cientes e informados de que o volume consta-
ria de um e-book, a ser difundido de forma massiva, com acesso 
gratuito, em toda a comunidade. O propósito era oferecer uma 
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leitura inédita, exclusiva, espontânea e no calor da hora desses 
dias de pandemia, na véspera do Dia das Mães. Passado esse 
tempo, quando a manhã enfim já estiver avançada (e que isso 
possa ocorrer logo!), há a expectativa de, quem sabe, então sim, 
concretizar esse projeto digital com um livro físico, em papel, 
que fique como um registro desses dias inquietos e irrequietos.

Aos colegas acadêmicos, entre membros efetivos e membros 
correspondentes, nosso agradecimento pela acolhida a essa pro-
posta de formarmos, um tanto às pressas, mas igualmente no calor 
dos acontecimentos, um coral de vozes que, qual pássaros, entoam 
seus cantos em forma de textos. Um coral literário. Essa é a forma 
como esse nosso grupo de pássaros das letras sabe se expressar: 
na penumbra ou nas trevas desses dias de incertezas, entoamos 
nossos cantos, que devem ser um convite a acreditar na manhã, 
no amanhã, na força da luz. Porque a manhã vai chegar.

Obrigado a cada uma e cada um de vocês, caros colegas: Ben-
no Bernardo Kist, Demétrio de Azeredo Soster, Dogival Duarte, 
Edison Botelho, Elenor Schneider, Flávio R. Kothe, Gil Kipper, 
José Alberto Wenzel, Léla Mayer, Lissi Bender, Marli Silveira, 
Mauro Klafke, Mauro Ulrich, Moina Fairon Rech, Osvino Toillier, 
Romar Rudolfo Beling, Roni Ferreira Nunes, Valesca de Assis e 
Valquíria Ayres Garcia. Que leitoras e leitores de todas as idades, 
agora e em qualquer tempo futuro, possam se divertir, se inspirar 
e se confortar com os cantos singelos que juntos, em abril de 2020, 
emitimos, a partir de nossas realidades pessoais em Santa Cruz do 
Sul, na região e nas cidades nas quais estamos radicados.

    Santa Cruz do Sul,
    maio de 2020
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Benno Bernardo Kist

De ai, ais e ui, uis

Cena 1: 

Sexto filho de Carl & Ciss, o pequeno “Kuri”, nos anos de 
1960, na ampla área ao redor da casa na colônia alemã, 

corre atrás das amigas vizinhas com que brinca quase todos os 
dias. Na divisa há uma cerca de pedras e uma delas cai justamente 
em cima de um dos expostos dedinhos do pé do menino. Uma par-
te do dedo e da unha fica apartada do principal, jorra sangue, cho-
ra o menino, grita, sai em disparada e pede socorro a quem mais 
o socorre, a querida mamãe. Ela está ocupada na cozinha com mil 
coisas a resolver e aí vem mais uma vez o “Kuri” com seus chora-
mingos. – O que tu fez te novo?, reclama no primeiro instante, e 
não dispensa uma chinelada bem dada, com a devida lembrança: 
– Da próxima vez cuida mais e não fica correndo adoiado por aí! 
Tudo isso na língua que conhece (o dialeto alemão do Hunsrück), 
que sabe ser dura. Mas o coração bondoso de mãe não deixa de 
tomar logo as providências exigidas, que na colônia alemã de en-
tão se restringiam a uma boa aplicação de banha de porco sobre a 
ferida, que depois era protegida com um pedaço de pano de saco 
de açúcar amarrado ao redor, e pronto: – Agora para de chorar 
que logo vai ficar bom! E até curou; porém, mais de meio século 
depois, o dedo continua torto e a unha dividida em duas partes, 
com direito a um calo que resiste a todas as intervenções.

Cena 2: 

O pequeno e único filho da neta Cissinha se machuca em gra-
de de vala nestes dias de epidemia, confinado na casa dos avós, 
junto com os pais, e desata a chorar convulsivamente. A mamãe 
e o papai saem a correr e a mãezinha se derrete em paparicos: “O 
que foi, amor? Onde dói, meu lindo? Mamãe já vai cuidar!” E a 
vó emenda seus “oohs”, “o que aconteceu, meu príncipe?”. E vai 
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pomada, sopro, remédio, curativo, promessas de “querido, tudo vai 
ficar bem!” Pensa-se logo em ir para a emergência do hospital, mas 
o bicho-papão “coronavírus” está solto por aí e faz lembrar que é 
melhor ficar em casa.

Pois, neste ficar em casa provocado pela epidemia, as manhas 
dos filhos únicos do tempo presente e os afagos e excessos proteti-
vos das mães e avós de hoje estão a se revelar a todo momento, fa-
zendo recordar ainda de como as coisas eram resolvidas em outras 
épocas, com outros tipos de ”carinhos”. O “Kuri” desses tempos e 
vô atual apenas olha à distância, arriscando-se a alguns pitacos e 
palpites, em meio a reflexões e mais alguns exemplos próximos: 
será que não estão mimando demais estes meninos de hoje? Di-
zem que tudo o que é demais não é bom, lembra ele ao pessoal de 
casa, enquanto faz suas leituras dos 100 melhores contos brasilei-
ros e mantém o ouvido colado na boa música da 99.7 FM.

Os seus pensamentos se expandem nestas horas e incluem 
mais um ditado: tudo que é ruim traz consigo sempre algo de bom! 
Assim como no passado da colônia alemã, em que a família unida 
em seu lar constituía o grande esteio da sociedade – pensa ele –, 
quem sabe hoje, quando as famílias sofrem tantas fissuras e dis-
tanciamentos, um evento da saúde que exige maior recolhimento 
não possa renovar a boa integração familiar. Mesmo que também 
faça eclodir alguns estresses caseiros (afinal, ninguém é perfeito), 
– continua a refletir –, poderá trazer esse benefício, de se perma-
necer mais em casa, conciliar melhor trabalho e família, dar mais 
atenção aos seus. Ali, nos seus melhores prognósticos, a celebrada 
mãe, a rainha do lar, há de ser a referência de liderança sensível 
aliada à rigidez indispensável. Desta forma, por certo, não será 
qualquer ai, ai ou ui, ui que irá abater os rebentos formados neste 
meio, a exemplo do filho da Ciss, que, na infância do seu tempo, 
aprendeu a não ter medo do futuro.
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Demétrio de Azeredo Soster

O primeiro porre

Mal a gente embarca no Uber e o motora dispara: 
– Muito feliz hoje. Ganhei um almoço!

– Como assim?
– Cliente que peguei logo cedo, completamente bêbado, foi 

com minha cara e me pagou o almoço quando disse que gastei 
toda a minha grana pra comprar dois pneus novos.

– Tem muita gente boa neste mundo – atesto.
– É verdade. Pena um cara tão bacana estar tão fora do ar. Não 

fosse isso, teria sido um encontro perfeito – pondera o rapaz de 
pele morena e olhos negros, para logo depois completar. – Por isso 
não bebo mais. Só vem coisa ruim com a bebida.

Claro que concordo e claro que demonstro interesse na con-
versa.

– O problema, hoje, é que tudo que é bebida tem álcool. A Bí-
blia diz que, no começo, no vinho não tinha álcool, e por isso o 
mundo era melhor, sabia?

Resolvo cortar o rumo da prosa naquele ponto.
– Cara, isso é problema de tradução... Não tem como chegar 

ao vinho sem passar pelo álcool. No suco, que é o que acontece 
quando se esmaga a uva, sim, mas logo depois vem a fermentação 
e aí já viu, né? Alguém traduziu errado sua Bíblia...

– Não pode ... – diz o rapaz, o desconsolo estampado na face.
– Pode, claro. E digo mais: muito provavelmente o primeiro 

porre foi tomado por alguém que resolveu comer um cacho de uva 
caído no chão, que estava fermentando.

O Waze informa que é pra dobrar à direita em 300 metros.
– Entendi. Mas diz uma coisa, o senhor que é tão estudado: 

como é que o gás da água mineral vai parar dentro da garrafa?
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Dogival Duarte

O poeta que amava rádio
 

Ano passado, numa palestra para alunos de comunica-
ção social, radialistas e comunicadores de Santa Cruz e 

região, me perguntaram o que era o rádio hoje em dia, uma socie-
dade e realidade com tantos meios e mídias sociais.

Respondi que o rádio é uma carroça montada numa Ferrari: ou 
seja, é uma carroça, uma coisa antiga, envelhecida para os uns, mas 
que serve aos trabalhadores do campo de forma primordial como 
ferramenta no trabalho cotidiano. Nenhum trabalhador rural 
dispensa sua carroça, mesmo que hoje em dia existem tratadores 
para grandes empreitadas; a carroça segue útil e necessária para 
muitas atividades, principalmente para os pequenos produtores da 
região que não podem comprar um trator, cerca de 70%. Contudo, 
o rádio continua atual e moderno – montado numa Ferrari – por-
que ele se adaptou bem à modernidade: não existe emissora hoje 
em dia que não tenha o seu site ou Portal de Notícias e que não 
tenha uma plataforma para ser ouvida pela internet em qualquer 
parte da cidade, do estado, do Brasil ou do mundo.

Há anos, na Alemanha – informei –, um amigo disse que queria 
ouvir a nossa emissora por lá. Pensei e respondi que não daria. 
“Bota na internet”, ele alertou. Eureka (perfeito), respondi. E fez-
-se a luz (fiat lux). Quando retornei, encomendei um site onde se 
pudesse ouvir a Rádio Santa Cruz na Alemanha. Deu certo: e seja 
em Santa Cruz, no estado ou no mundo, passamos a ouvir a Rádio 
Santa Cruz naquela época, assim como hoje em dia todas as emis-
soras de rádio também podem ser ouvidas pela internet.

Outra coisa: quando chegou o celular, decretaram outra vez 
(tudo outra vez) a morte do rádio, mas com um aplicativo você 
pode ouvir a Rádio Santa Cruz AM 550 ou qualquer emissora 
do seu desejo, onde esteja. E viva Landell de Moura, o brasileiro 
inventor do rádio. Portanto, o rádio pode ser antigo para alguns, 
mas é moderno para quem quer ouvi-lo. E, levando em conta que 
cerca de 80% da população brasileira ouve rádio, ele pode até ser 
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uma carroça, mas está montado com esporas e chicotes numa Fer-
rari, e sem esquecer que, dado sua experiência centenária, o rádio 
está cada vez mais moderno, profissional e atual.

Aliás, o rádio foi escola e fábrica da maioria dos atores, jorna-
listas e comunicadores da televisão do país de ontem e de hoje. 
Além de muitos cantores. Cantores antigos se fizeram através do 
rádio, nos tempos bem antes da televisão.

Em muitos shows a que assisti e de que participei do cantor e 
compositor Belchior (1946-2017), patrono da Cadeira 12 da Acade-
mia de Letras de Santa Cruz do Sul, ele sempre relatou que sua for-
mação artística e profissional veio do rádio, pois foi através do rádio 
que ele ouviu Vicente Celestino, Luiz Gonzaga e Roberto Carlos, 
entre tantos e tantos outros. E, antes do rádio, ele ouvia música na 
Voz do Poste em sua cidade quando criança e adolescente.

Quando residiu conosco aqui em Santa Cruz do Sul, em seu pe-
ríodo de autoexílio ou vida de monge urbano, andando (de carro) 
pelas principais ruas da cidade, eu comentava muitas coisas com o 
Belchior: mostrei o antigo e o novo endereço da Rádio Santa Cruz, 
passamos diversas vezes pelo Túnel Verde, de que ele e a mulher 
dele, a Edna, gostavam muito, mostrei a Casa das Artes Regina 
Simonis, o Quiosque da Praça. Falei pra ele que foi ali, na esquina 
do Quiosque, que iniciou o serviço de comunicação de Santa Cruz 
do Sul, chamado “A Voz do Poste”, em 1945.

– E como você sabe disso, Dogi – a Edna indagou na ocasião.
– É que fiz mestrado para escrever a história da Rádio Santa 

Cruz e minha dissertação se chamava “Da Voz do Poste à Voz 
das Comunidades”. Depois tive de mudar para as contribuições 
da radiodifusão para o desenvolvimento regional, que é o foco do 
programa da Universidade de Santa Cruz do Sul, a nossa Unisc.

– Huuummmm –, ela se contentou.
– Aliás –, falei para o Belchior. – O senhor fala muito em rádio 

nas suas músicas, meu amigo Bel.
–- Naturalmente – ele se manifestou.
– Você sempre gostou de rádio, né? – indaguei.
– Cresci ouvindo rádio, sabe. Meu pai tinha comércio e, en-

quanto trabalhava, o rádio estava sempre ligado pra ele e para os 
fregueses, naturalmente – declarou.

– Claro – consenti.
– Até hoje o rádio é muito importante, seja para a cidade, seja 

para o grande interior – ele acrescentou. – Veja você mesmo, é um 
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apaixonado por rádio, pois em sua casa você vive ouvindo rádio.
– Sim, Bel – confirmei. – E como você vê, ouço rádio, CD, con-

versamos e ainda escrevo de quando em vez, tudo ao mesmo tem-
po – recordei.

– É demais... (risos). Totalmente maluco isso (risos). Não con-
sigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo, assim – ele falou, entre 
risos meio contidos.

– Pois tenho o rádio da sala, um rádio no quarto e outro no 
banheiro.

– No banheiro também, Dogi? – a Edna indagou.
– Sim... Pois ouço rádio quando estou me preparando para sair, 

quando estou tirando a barba e... Quando estou no trono (risos). 
Como naquele “sublime” momento não tenho pra onde correr, fico 
lendo e ouvindo rádio, sabe (risadas).

– Como os franceses – o Belchior falou.
– Sim, Bel, os franceses gostam de ler quando estão no trono. 

Pois eu leio e ouço rádio (risadas).
– Aproveita bem o tempo... – ele completou (risadas).
–  Claro, Bel. Além disso, Bel, nestes anos todos de rádio mui-

tas pessoas têm me falado que o rádio é uma companhia. Olha, 
minha amiga Brumilda Knak, aqui de Santa Cruz, ela foi atriz de 
rádio, fez novela de rádio aqui na Rádio Santa Cruz nos anos 50-
60 e até hoje é uma amante do rádio, sabe. E agora que é viúva ela 
sempre me diz que o rádio é uma companhia benéfica, e através do 
rádio se comunica com os parentes e as amigas, enviando recados, 
felicitações e homenagens de aniversário, pois, tendo passado dos 
80, ela não pode sair toda hora, sabe.

– Claro – ele confirmou.
– Olha, Bel – retomei a conversa. – Dona Ilda Leal, de Ramiz 

Galvão (Rio Pardo), ouve rádio dia e noite. Ela acorda às 5 da ma-
tina e ouve rádio o dia todo, Bel.

– Naturalmente que ela dorme cedo, né? (risos).
– Sim, ela é viúva, deve dormir cedo, pois, quando você vai 

dormir, depois dos seus filmes, ela está se levantando e liga o rádio 
(risos).

– Naturalmente... (risos).
– E ela, assim como minha amiga Brumilda Knak, é uma das 

pessoas que têm 3 ou até mesmo 4 rádios em casa, Bel: na sala, 
no quarto, na cozinha e... no banheiro também (risos). O Egídio 
Asmann, de Monte Alverne, sempre me diz que tem 5 rádios em 



20

casa: onde ele vai o rádio está ligado na Rádio Santa Cruz, sabe. 
Tem trabalhadores aqui na região, Bel, que ao acordar ligam o 
rádio e vão trabalhar: têm rádio em casa, no curral, no galpão de 
sortir fumo e até mesmo na roça.

– E é Dogi? – a Edna se manifestou.
– Sim, Edna, eles me contam isso quando vou nas comunida-

des. Tem um amigo, Edna, que tem um radinho de pilha dependu-
rado na cabine do trator, e quando ele está arando a terra o radi-
nho está ligado, sabe. Outros têm um radinho de pilha no curral 
ou no galpão de surtir o fumo.

– Que coisa linda, Dogi – ela se manifestou.
– Sim... Tem de tudo, a criatividade é grande: o importante é 

que, mesmo lavrando, tirando leite ou surtindo fumo, eles estão li-
gados e conectados com a região e o mundo, sabe. E muitos ligam 
e dizem o que estão fazendo no momento, sabe.

– Dizem no ar? – o Belchior indagou.
– Sim... E lá em outra comunidade outros ligam e dizem: “Nós 

também estamos surtindo fumo, tirando leite, debulhando milho 
etc. E enviam mensagens ou pedem música.

– Minha Nossa... Que maravilhoso, Dogi – a Edna se admirou.
– E em quantas músicas você fala em rádio, Bel? – perguntei 

para meu amigo visitante e hóspede (risos).
– Ora... – ele se manifestou, rindo. – Eu não sei, Dogi, mas você 

pode contar, sabe. (risadas)
– Pois vou contar, Bel – confirmei. – E já lhe entrevistei várias 

vezes na Rádio Santa Cruz, meu amigo - informei.
Estou sabendo: me lembro, naturalmente – ele confirmou, com 

um leve e contido sorriso.
 

* * *
 
– Bel, outro poeta além de nós dois que amava o rádio era o 

Bukowski, sabe.
– E era? – ele se manifestou de forma displicente ou meio dis-

traído.
– Sim, Bel...  O Velho Buk amava rádio. Em casa ele ligava o rá-

dio, no carro ele ligava o rádio e ele sempre se refere ao rádio nos 
contos e poemas. Ele também escrevia poemas e contos ouvindo 
música clássica no rádio: Mozart, Bach, Stravinsky, Mahler e Be-
ethoven, acredita? Rock ele detestava. Como ele era misantropo e 
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meio esquisito ou solitário, o rádio era sua companhia, mas ouvia 
só música clássica. Buk é o escritor moderno que mais fala em rá-
dio. E você, Bel, é o cantor moderno que mais cita o rádio.

– Bondade sua... – ele falou.
– Olha aqui, Bel: você fala em rádio em 4 grandes músicas: 

Princesa do meu lugar, Apenas um rapaz latino-americano, Coração 
selvagem e Notícias da terra civilizada.

– Nossa, Dogi, você sabe isso de cor? – a Edna indagou.
– Sim, Edna – respondi. – No mestrado fiz uma pesquisa ampla 

sobre a “vida” e a trajetória do rádio, sabe. E como eu sabia que o 
Bel falava em rádio, fui conferir.

– Claro – o Belchior se manifestou.
– Bel, em minha pesquisa encontrei também um texto lindo da 

escritora Raquel de Queiroz (1910-2003), chamado “Rádio Tran-
sistor”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em 2001. Lindo, 
lindo, sabe. Ora dessas vou lhe mostrar, meu querido. E nesse tex-
to ela fala da importância do rádio que está nos centros urbanos, 
nas metrópoles, como o Bel canta e também chega aos rincões e 
sertões mais distantes dando acesso às pessoas e às comunidades 
às notícias (da terra civilizada) e o que está acontecendo ou ro-
lando no mundo, sabe. E foi o rádio que deu a notícia do final da 
Segunda Guerra Mundial, Bel.

– Ah, eu quero ler esse texto, Dogi – a Edna revelou.
– Tenho por aí, vou procurar, Edna – respondi.
 

* * *
 
De certa forma, recordo agora, a Edna (mulher do Belchior) 

profetizou a pandemia quando estava conosco. Ela tinha mania de 
limpeza: lavava mãos a cada instante e tudo por 2 ou até mesmo 3 
vezes. Antes de se sentar, ela afastava a cadeira com os punhos e 
não com as mãos. Mas nunca liguei pra isso, cada um tem lá suas 
manias & fissuras, pensei.

 
* * *

 
Veio o ano de 2020 e trouxe o coronavírus, a pandemia pós-mo-

derna, a Covid-19. Quando, há uns 4 ou até mesmo 6 meses antes, 
eu vi e ouvi o presidente dos Estados Unidos ameaçar a China 
com embargos econômicos, eu disse no programa Conexão Regio-
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nal da Rádio Santa Cruz: vai dar schweinerei (porcaria, bagunça). 
E não deu outra. O coronavírus veio trazer a discórdia econômica 
& social para o mundo: botou nação contra nação, família contra 
família, patrão contra funcionário e vizinhos desconfiando um do 
outro. Uma pandemia de coisas e confusão dos espíritos. E as fake 
news não se pode medir ou quantificar: outra grande pandemia.

Sobreveio no mundo o isolamento social, a máscara virou ve-
dete e a solidariedade aflorou também. Já não temos mais sonhos 
divinos & presságios: tudo que era sólido, agora se desmancha no 
ar perante o inimigo invisível, o coronavírus. Nós já não somos 
os cativos de ontem perambulando por desertos atrás de profetas, 
somos os cativos & desvalidos da Covid-19.

Nos tempos de pandemia, aumentaram ou floresceram sirineus 
& verônicas na caminhada e na conjuntura cotidiana, assim como 
na Gripe Espanhola de 1918 e na Peste Bubônica e ambas ceifa-
ram milhões de vidas. Alguém me disse ontem que a Covid-19 
serviu para despertar a solidariedade, mas alertei que não, pois a 
caridade solidária sempre existiu, assim como o jovem Luiz Gon-
zaga (1568-1591) deu a vida socorrendo as vítimas da peste nas 
ruas de Roma, outros tantos ajudaram em campanhas de alimen-
tos, assim como médicos e enfermeiros hoje em dia se dedicam aos 
doentes desta pandemia, enquanto entidades, grupos e pessoas, 
além de empresas, fazem doações para os vários tipos de socorro e 
necessidades em meio à pandemia que desceu do Oriente, provo-
cada pelas ganâncias de Tio Sam.

Já não são os bárbaros que nos assustam e sim o vírus que 
pulou a cerca, digo, a Muralha da China. Neste caso de pandemia 
mundial, vou chamar Absalão & Crasso para dar um jeito nessa 
Covid-19. Posso até convocar também Genserico & Ática, se for o 
caso. Nem precisaremos da lanterna de Diógenes (404-323), pois 
em maio haverá chuva de meteoritos e assim poderemos capturar 
o sujeito peçonhento que descambou dos umbrais da China para o 
mundo inteiro. Falar em mundo inteiro, saiu uma piada dizendo: 
nunca vi “um negócio da China durar tanto” (risos). E causar tan-
tos efeitos colaterais e outras guerras pessoais.

Tem um cronista de jornal e rádio em Porto Alegre, que adora 
o Belchior (assim como eu), que diz que o coronavírus veio do 
pangolim, uma espécie de chinchila: um chinês comeu um pan-
golim com o vírus e espalhou a Covid-19 para o mundo. E pensei 
mineiramente sestroso: para alcançar o mundo todo, esse trem só 
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pode ter vindo mesmo do pangolim, pois dizem que o pingolim 
do chinês é muito pequeno – não alcançaria o planeta: kkkkkkkk

Em tempos de pandemia, isolamento social, máscara, prejuízos 
mil, empresas fechando as portas, aumento do desemprego, falsas 
notícias, lavação de mãos, a exemplo da Edna, recordo o escritor e 
filósofo romano Cícero (106-43 a.C), que bradou: “Quo usque tan-
dem abutere, Catilina, patientia mostra”? (Até quando, Catilina, 
abusarás de nossa paciência)? Ou seja, aqui & agora podemos tam-
bém bradar: até quando, Coronavírus, abusarás de nossa paciência, 
e de nossa fragilidade?

Como disse ou alertou o profeta, bem antes da era do rádio, 
“tudo passa sobre a terra”; portanto, essa pandemia também haverá 
de passar, e em novos tempos ou tempos novos poderemos celebrar 
em bares pelas ruas da cidade (de Santa Cruz) e do mundo (urbe et 
orbe), como disse o papa outro dia, assim como antigamente uma 
multidão celebrou a vitória da batalha de Lepanto, em 1517, onde o 
nobre e grandioso poeta Camões perdeu um olho. E, mesmo assim, 
depois, ele ainda foi capaz de escrever Os Lusíadas.

Em todo o caso, nós também não sairemos imunes dessa ba-
talha, dessa guerra contra a Covid-19, que já anda quebrando em-
presas, causando desempregos e fomes variadas. Em Santa Cruz, as 
providências foram rápidas e organizadas; por isso, o baixo número 
de casos. Nesse mês e meio ou até mesmo 2, há apenas alguns casos 
de Covid-19 em Santa Cruz, sendo um óbito de uma senhora que veio 
de Encruzilhada do Sul, 1 está internado no Hospital Santa Cruz, 1 
está em isolamento domiciliar e 4 pessoas curadas. Incluindo um ca-
minhoneiro que veio de Santa Catarina, onde o bicho pegou pra valer.

Aqui na região central do Estados do Rio Grande do Sul, o ví-
rus também atacou com voracidade: em Venâncio Aires e Lajeado, 
até mesmo em Porto Alegre, a Covid-19 causou pânico e várias ví-
timas. Tanto que tiveram de rever os decretos de calamidade, com 
proibições de aglomeramento. No Rio de Janeiro, em São Paulo, 
no Ceará e em Manaus, o vírus virou uma verdadeira pandemia 
desesperadora. E o que sobrou, em tempos de isolamento? Sobrou 
o rádio como consolo e benéfica ou salutar companhia para pes-
soas e famílias. Tenho colhido vários depoimentos (telefonemas) 
de pessoas que dizem que estão ligadas e conectadas no rádio para 
poderem sobreviver.

Como muitas pessoas estão saturadas de notícias negativas ou 
do terrorismo da televisão sobre o arrasamento devastador do co-
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ronavírus, muitos buscam o rádio como alternativa, companhia, 
distração e alento, pois, mesmo que traga notícias e informações 
sobre a Covid-19, o rádio tem música, hora certa, temperatura, 
alegorias e anuncia esperanças de dias melhores e melhores tem-
pos. E aqui em Santa Cruz ou alhures, o rádio continua o amigo, o 
companheiro de sempre e alento para a população em geral.

O que vemos hoje de convocação para manifestações populares e 
panelaços através do WhatsApp, no passado foi feito pelo rádio, vide 
o Movimento da Legalidade, que, através do rádio, Leonel Brizola, 
em 1961, convocou; assim, ainda podemos fazer campanhas solidá-
rias ou de manifestação social pelo rádio, pois, mesmo que muitos 
andem por aí com fones de ouvidos ouvindo música, a maioria que 
anda de carro ou que viaja pelas estradas do estado e do país prefere 
o rádio para, além de ouvir música, se informar, saber das condições 
das estradas, saber a hora certa, a temperatura, alguma piada ou 
charada e alguma discussão ou debate sobre a conjuntura. Então, o 
rádio continua um dos grandes formadores de opinião. Em casa, a 
família ou até mesmo a doméstica faz a mesma coisa: sintonizam o 
rádio para continuar em conexão com a cidade, a região, o país e o 
mundo, com uma boa e inspiradora música, claro.

Nestes tempos de isolamento social, a turma lembrou muito e 
também toquei na Rádio Santa Cruz a música O dia em que a terra 
parou, do cantor e compositor Raul Seixas (1945-1989), grande e 
majestoso Raulzito. Uma maravilha. E quem diria que um dia sua 
música profética se cumpriria. Mas as profecias são assim mesmo: 
demoram a se cumprir na garganta do mundo absurdo que o bom 
Deus nos ofertou, entre pragas, murmúrios, lamentos variados, 
vírus & bactérias mil.

A pandemia mudou nossos costumes: uns, de máscara, até que 
ficaram mais bonitos do que o normal, sabe. Mamma mia!

Espero, pois, o fim da pandemia e do isolamento social em bre-
ve, para podermos degustar as belas ruas de Santa Cruz com suas 
extremosas, pereiras & tipuanas outra vez (tudo outra vez), como 
diz o poeta que amava rádio.

Enquanto isso, sob a égide (o braço forte), o poder, a trombeta 
e o machado em riste do coronavírus, Santa Cruz e a humanidade 
uivam, urram & choram.

Até quando, Catilina?
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Edison Botelho

O caminho entre nós duas
 

Era dia de a jovem moça levar uma flor até o túmulo 
da mãe. Assim, ela a carregou com carinho por alguns 

metros, entre sua casa e o ponto do ônibus. Enquanto caminhava, 
observava tudo ao redor com um olhar delicado. 

Entrou na condução com serenidade e sentou-se num banco 
junto à janela, dedicando a mesma suave atenção por todo o per-
curso.

E, desta forma, entrou no cemitério, em caminhar lento, com 
os olhos atentos e serenos. Era um local sem lápides, nem qual-
quer cinza. Todo o ambiente era formado por um enorme grama-
do, marcado apenas por algumas singelas placas, que registravam 
os nomes daqueles que ali repousavam.

Ela conhecia o caminho de cor. Já tinha memorizado toda a 
paisagem. Mas ela continuava a admirar tudo, como se fosse a 
primeira vez.

O namorado, que a acompanhou por todo o caminho, nunca 
havia presenciado este ritual. O relacionamento era recente e ele 
estava descobrindo o mundo da namorada. Ficou encantado com 
a forma como ela se comportou durante todo o caminho. Pare-
cia que estava em câmera lenta, flutuando, conhecendo um lugar 
novo.

Ao lado da placa de granito escuro, onde estavam o nome e as 
datas de nascimento e de falecimento, havia um espaço onde ficava 
um vaso para depositar flores. Ela colocou a flor que trouxera, 
com toda a suavidade. De joelhos, abaixada quase junto à grama, 
ela sussurrou como se fizesse uma prece. 

Em seguida, puxou uma toalha de mesa e estendeu sobre o 
gramado. Tirou uma garrafa de suco e uns biscoitos e ali fizeram 
um piquenique.

Ele então quis saber:
– Por que você veio todo o caminho com um leve sorriso e 

admirando tudo, como se estivesse conhecendo pela primeira vez 
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cada pedaço do caminho? Achei que estaria triste, já que faz só seis 
meses que sua mãe faleceu.

– Minha mãe morreu de uma doença degenerativa, que tirou 
seus movimentos...

– Entendo. Você sente alívio por ela ter terminado o sofrimen-
to – interrompeu o jovem, notando que a namorada fez uma breve 
pausa, mostrando que queria seguir seu raciocínio.

– Não é bem isso – respondeu. – Um dia ela me fez três pedi-
dos. “Depois que eu morrer você irá chorar. Mas isso não é um 
pedido. Não vou te proibir de chorar”.  

A moça fez uma pausa e tomou um gole de suco.
– E você chorou... – completou o rapaz.
– Sim. Bastante. Mas tive de me lembrar do pedido dela. “Só 

venha me visitar quando não houver mais lágrimas.”
– E as lágrimas secaram... – o rapaz voltou a completar.
– Depois de quatro meses, comecei a me recuperar. Foi quando 

te conheci. Então segui o segundo pedido. “Traga-me uma flor 
para me fazer companhia.”

– Qual foi o último pedido?
– O último pedido foi o mais importante. “Venha olhando tudo 

do mundo com a delicadeza com que te toco agora.” Então ela 
levou sua mão até meu rosto. “E me conte, com olhos de poesia, o 
que há no caminho entre nós duas”.
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Elenor Schneider

A verdadeira história de Saint

Fiquei muito impressionado quando soube, através de 
um amigo jornalista, que Antoine de Saint-Exupéry 

passou por Santa Cruz do Sul em uma de suas estrepolias aéreas. 
Em tempos de alta valorização da pesquisa e da terra plana, me 
botei a profundas investigações para desvendar esse mistério e es-
clarecer algumas questões necessárias para confirmar o insólito 
acontecimento.

Nos anais da paróquia de Linha Santa Cruz encontrei os pri-
meiros e sucintos registros. Saint, assim o chamaremos de ora em 
diante, sobrevoou algumas localidades do interior de Santa Cruz, 
entre elas o Batateberg, a Linha Schwerin, o Knobloch, o Käseeck, bus-
cando um razoável espaço para pousar sua estranha carruagem 
espacial. Os colonos, imensamente estupefatos e assustados, se re-
colheram incontinenti a suas precárias casas e seus improvisados 
galpões. Saint não fazia a menor ideia do pânico que provocara e 
pousou sua pandorga no meio do milharal do Johann Schwerz. 
Eram duas horas da tarde.

Em meio a um absurdo silêncio, Saint vasculhou as redonde-
zas, viu alguns animais domésticos, mas nada de vivente humano. 
Deitou sob uma laranjeira para costurar algumas alternativas. A 
noite desceu estrelada e ele dormiu, não sem antes pensar mais 
um pouco se ali não havia nenhum baobá para plantar nas páginas 
do seu pequeno príncipe. Os moradores, cada um em sua casa, 
cozinhavam o pavor em absoluta perplexidade.

Mas era preciso agir. Sem mexer o taco, as bolas de bilhar não 
se movem. Ao amanhecer, todos (que não somavam muitos) se 
lembraram de que era necessário ordenhar as vacas, tratar os por-
cos, as galinhas; eles mesmos tinham de respirar. Saint, após ra-
zoável repouso, também se moveu. Caminhou na direção da casa 
mais próxima e encontrou seu proprietário, Nasário Schüller, que, 
na tentativa de fugir, tropeçou e foi alcançado pelo misterioso vi-
sitante. Travou-se um extraordinário diálogo.
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- Monsieur, je veux aller à Santa Cruz. S’il vous plaît, pouvez-vous 
m’aider?

- Nix verstehen.
A tentativa de conversa continuou neste tom surrealista, até 

que Nasário entendeu que Saint desejava ir a Santa Cruz, onde 
fora chamado para visitar um velho conhecido e cumprir uma mis-
são. Chamou os dois burros para atrelar à carroça. Um se chamava 
originalmente Mississipi e o outro Tocantins. Como eram nomes 
um pouco longos, ele os reduzira a Mi e To. Então, numa rústica 
carroça, Nasário e Saint (este com uma malinha meio chinfrim) 
partiram em busca da cidade encantada.

Quando passaram por Linha Santa Cruz, então chamada Alt’  
Pikad’, viu um terreno à direita e profetizou: aqui no futuro po-
deriam construir um aeroporto. Um pouco mais adiante, em pre-
cárias estradas se entrecruzando, de novo profetizou: aqui seria 
um ótimo lugar para construir um viaduto. Nasário decidiu seu 
conceito: é um maluco! Mas, fiel ao compromisso assumido, se-
guiu viagem.

Chegando à pequena vila, Saint perguntou a um transeunte 
distraído – senhor Ulrich – pelo padre Michel Lavoisier, este era 
o seu conhecido. O senhor Ulrich sabia onde ele morava e indicou 
o caminho. Sem demora, numa humilde casinha, na futura Rua 
Marechal Deodoro, deu-se o esperado encontro. Nasário foi dis-
pensado não sem antes receber alguns euros e um merci beaucoup, 
que ele, na verdade, levou como desaforo.

Após uma manhã de longa conversa, Lavoisier convidou Saint 
para almoçar. Do lado da casinha paroquial havia um restauran-
te, que até hoje ali se encontra. Trata-se do Restaurante Goerck. 
O ilustre visitante apreciou muito a comida, de modo especial o 
Eisbein e a Bockwurst. Não gostou muito do churrasco. Voltaram e 
sestearam por breve tempo, uma vez que o grande objetivo seria  
cumprido à tarde. Para isso é que viera.

Às duas em ponto, partiram em busca da subida dos Tatsch. 
Era uma viela completamente esburacada e tomada de barro. Um 
pouco antes da Padaria Pritsch, Saint, agora no pináculo da gran-
de vila, fez alto e lançou seu olhar penetrante para o vazio que se 
descortinava à sua frente. Consultou suas mais íntimas e profun-
das ideias, vieram à sua mente os locais mais distantes e encan-
tadores que já visitara, somou tudo e decretou: ali embaixo, um 
pouco antes da Praça Getúlio Vargas, será erguida uma magnífica 
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catedral.
Dali para frente, não disse mais uma palavra, para espanto de 

Lavoisier. Pediu um táxi e foi ao encontro de sua nave. Como esta 
estava sem combustível, seria puxada por quatro juntas de burros 
e bois até o Aeroporto Salgado Filho, e dali Saint retornaria à sua 
terra natal. 

Ainda enfrentou um obstáculo quando chegou a Porto Marian-
te. Como atravessar esse rio? Deu sua contribuição final: ajudou 
a construir uma balsa, a primeira, que hoje se encontra no Museu 
do Colégio Mauá, onde, aliás, encontrei todos os demais dados que 
embasam esta importante investigação científica. 

Eu poderia tornar esta narrativa inverossímil se acrescentasse 
que Saint proferira o vaticínio último: que ali, em Mariante, ca-
beria bem uma ponte. Como não encontrei registros confiáveis, 
omito essa admirável profecia.
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Flávio R. Kothe

Deus sabe o que faz
        

Tenho um amigo, eu tinha um amigo que era muito ca-
tólico. Eu não sou. Estranho que a amizade de infância 

tenha se preservado. Não era de muito contato, pois vivíamos em 
cidades distantes, mas ela estava aí sempre que retomada. Não sei 
se a crença ajudou no seu passamento. Quando agonizava no hos-
pital, a filha foi visitá-lo e, vendo como estava, disse:

– Se não tem mais jeito, então vai, meu pai!
Ouvindo isto, ele estremeceu, deixou de lutar pela vida, deu um 

último suspiro e se foi.
Um capelão francês, que serviu na Segunda Guerra e amparou 

muito soldado agonizante, reconheceu nos diários que os ateus se 
mostravam mais bem preparados para a morte do que os cristãos. 
O que o padre não podia dizer – e para mim estava aí o limite do 
que ele poderia admitir – é que os cristãos sempre haviam evitado 
admitir que iriam morrer: escondiam-se atrás de uma alma imor-
tal. Claro, havia vaidade também, narcisismo.

Nunca discuti isso com meu amigo. Não interessava enfatizar 
o que podia nos separar. Tínhamos sido vizinhos de infância e 
colegas de escola. Fizemos longas caminhadas pelas ruas e matas, 
tomamos banho em arroios e rios que ainda não eram poluídos. 
Eu também não tinha certeza de que não haveria nada além de 
olvido após a morte. Sabia que ninguém tinha voltado de lá e isso 
era antes prova de que nada haveria. Mortos não tinham mundo, 
não tinham nada, só ausência de consciência. Não sofriam o pró-
prio morrer.

Depois que ele se foi, a filha me trouxe uma pasta cheia de 
papéis, dizendo que ele havia dito que deveria me ser entregue 
quando ele se fosse. Ele sabia que tinha câncer, mas esta palavra 
nunca foi dita entre nós, mesmo que ele falasse da quimioterapia 
enquanto tomávamos chimarrão e ouvíamos os pintagóis cantan-
do. Ele tinha três viveiros grandes, com arbustos dentro, onde ele 
criava um pássaro que não existe na natureza: fazia o cruzamento 
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do pintassilgo cabeça preta com a fêmea do canário belga. Não 
era fácil se acasalarem, mas ele tinha olho para as duplas que da-
riam certo. Como eu tinha criado canário da terra quando menino, 
às vezes conversávamos sobre a possibilidade de cruzar terrinha 
com canário belga. Ele falava de outros cruzamentos. Queria fazer 
o que a natureza havia esquecido, mas de acordo com ela.

Na última vez em que o visitei, vi que ele não tinha mais pin-
tassilgos; os viveiros e as gaiolas estavam vazios. Ele estava se 
despedindo da vida. Disse que não queria causar incômodo com o 
Ibama, mas sabia que os pássaros criados em gaiola iriam morrer 
de fome se fossem soltos. O pintagol não se reproduz, mas pode 
aprender vários cantos. Nasce condenado à esterilidade.

Quando criança, criei num viveiro várias ninhadas de canário 
da terra, com todo o trabalho de providenciar comida, alface, fru-
tas, cupins para os pais. Um dia acordei, a porta do viveiro tinha 
sido aberta – até hoje não sei por quem – e todos eles fugiram. Eu 
gostava de imaginar que um casal que ainda morava por perto 
descendesse dos que eu havia criado. Era melhor vê-los soltos. Na 
infância, nunca um adulto nos dissera que não era bom prender 
pássaros em gaiolas.

   Durante três meses a pasta do meu amigo ficou me olhando, 
eu temia descobrir o que não gostaria. Não vou contar tudo o que 
havia nela. Apenas vou colocar aqui duas páginas com o título: 
Deus sabe o que faz. Aqui vão:

        “Deus sabe o que faz”
   
Tive de viajar muito a trabalho pelo mundo. Uma vez, hospe-

dado em Miami, peguei um táxi e pedi que o chofer me levasse a 
uma loja com pianos de cauda. Ele me levou a uma que tinha meia 
centena deles. Eu nunca visto algo igual. Experimentei vários até 
que cheguei a um modelo B que me encantou. Pelo mesmo preço 
me foi oferecido um de cauda completa, mas achei que havia um 
buraco no centro da sonoridade. A cubana que me atendia viu que 
o B estava além do que eu poderia gastar. Perguntou de quanto eu 
podia dispor. Não menti. Disse trinta mil dólares. Ela respondeu:

– Tudo bem. Vamos fazer um arranhão aqui na beira, foto-
grafar e mandar para a fábrica, dizendo que aconteceu durante o 
transporte. Daí podemos vender pelo que o senhor dispõe. Depois, 
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quando receber o instrumento, passe uma tinta preta no arranha-
do, ou até graxa de sapato, e tudo desaparece. O transporte para a 
América do Sul vai custar uns quinze dólares o quilo.

O problema é que eu não tinha mais o dinheiro suficiente para 
o transporte. Dei um sinal para reservar o piano, mas isto só me 
seria cobrado quando eu confirmasse a compra. Eu estava preocu-
pado com o transporte e os impostos na alfândega, embora fosse 
produto sem equivalente na produção nacional.

Deus quis que ao meu lado, no avião, estivesse sentado um 
contrabandista. Confiei a ele minha preocupação como quem se 
confessa. Ele me disse que poderia me providenciar o traslado, 
driblando a alfândega e me entregando o piano no térreo do meu 
prédio pelo preço de seis dólares o quilo. Aceitei a proposta. Con-
fiei nele. Se não fosse confiar em contrabandista, em quem mais 
poderia confiar? Como estava frio, emprestei-lhe um blusão, que 
ele me devolveu quando chegamos a Viracopos. Vi que podia con-
fiar. Despediu-se antes do pouso, dizendo que teria de pegar várias 
malas grandes e tinha um esquema para passar na aduana. Esta-
vam cheias de aparelhos cirúrgicos. Ele ajudava assim mais aos 
doentes do que as leis que tornavam proibitivas as importações de 
instrumentos melhores.

A caminho de casa, passei pelo banco e fiz a transferência do 
dinheiro. Quando contei para a minha esposa, ela fechou a cara: 
preferiria viajar. O que para mim era trabalho, para ela seria diver-
são, mas eu não sabia o que isso despertava nela.

Um mês e meio depois recebi um telefonema de Santos, dizen-
do que o piano tinha chegado e que eu poderia ir apanhá-lo, assim 
que pagasse o transporte na conta que me seria indicada. Eu disse 
que faria o depósito, mas que o combinado era que o instrumento 
seria entregue ao pé do meu prédio. Quem me telefonava disse que 
iria retornar a ligação em quinze minutos, após conversar com 
o meu parceiro em Miami. Quinze minutos depois recebi a con-
firmação de que o piano seria entregue no térreo do meu prédio. 
Deus estava certo, era preciso confiar em contrabandista. Só tive 
de providenciar oito homens para subir o piano por dez lances de 
escada.

Três meses depois, meu trabalho me levou a Berlim e decidi 
visitar no centro uma grande loja de pianos, perto da Universi-
dade Técnica. Numa sala grande havia cinco pianos modelo B. 
Toquei em cada um a frase inicial de uma valsa de Brahms e duas 
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tríades de Liszt. Com o pedal baixado, deixei o som ressoar até se 
extinguir. Vendo o olhar atento do funcionário, eu disse meio na 
brincadeira, apontando:

– Número 5 – 4 – 3 – 2 – 1. Este 2 equivale ao meu, o 1 é me-
lhor, é de Hamburgo.

   O funcionário me olhou como se o dito fizesse sentido e disse:
– Vou lhe mostrar uma coisa que raramente mostramos. Espe-

re, vou buscar a chave.
Ele voltou com uma chave na mão e me conduziu até uma sala 

no outro lado do prédio. Abriu uma sala grande, na qual havia 
apenas um Steinway de cauda completa:

– Nenhum bom instrumento é igual a outro. Este instrumen-
to é daqueles que acontecem de tempos em tempos e que, de tão 
bons, nem são colocados à venda. Este tem agora seis anos, o que 
é pouco para um piano, levou quase dois anos para amadurecer, ele 
só é usado para gravações e para preparar concertos na Filarmô-
nica. O aluguel dele custa trinta dólares a hora. Para nós, ele já se 
pagou. Agora estamos dispostos a vendê-lo para alguém especial. 
O senhor pode ficar com ele por trinta mil dólares.

Eu sabia que o preço mínimo estava por volta de cento e trinta 
mil dólares. Eu me assentei na banqueta e comecei a dedilhar o 
teclado. Ele tocava sozinho. Nunca eu havia tocado num piano tão 
equilibrado, com tantas ressonâncias e tanta sonoridade. Fiquei 
encantado. Graves lindos, agudos sem som de lata, centro melo-
dioso. Era o piano que nem em sonhos eu ousara imaginar.

Tive de dizer ao funcionário que, no entanto, por mais que qui-
sesse ficar com o piano, já tinha gastado esse dinheiro na aquisição 
de um modelo B, um bom instrumento, mas que não se equiparava 
a este. Eu não dispunha mais do dinheiro. Saí com raiva de mim 
mesmo. Odiei o que tinha feito com tanta alegria. Fiquei com rai-
va de não poder adquirir este e depois revender o B. Os pianistas 
que eu conhecia no Brasil não tinham em geral dinheiro suficiente 
para comprar um instrumento de primeira qualidade. Tanto mais 
tentei amar o B que estava comigo.

Dois anos depois, ao voltar de uma viagem, encontrei minha 
casa vazia, sem os móveis, sem o piano, sem minha esposa e sem 
minha filha. Minha esposa tinha levado tudo para ir viver com um 
dentista que tinha o dobro da idade dela. Embora eu viajasse mui-
to, nunca havia traído minha esposa. Eu adorava seus olhos verdes 
e seu cabelo ruivo. Ela só não tinha levado as paredes porque não 
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cabiam na mala. Enquanto eu estava fora, havia me acusado de 
crueldade e obtido permissão judicial para se afastar do lar. Mais 
me doeu ver nossa filha acompanhar a mãe. Com isto se construiu 
uma barreira entre nós que nunca mais iríamos transpor. Tive de 
aceitar a distância. Doeu, mas tive de assumir.

Tentei conversar com minha esposa, para entender o que havia 
acontecido. Eu tinha amado uma fantasia que havia construído 
em torno dela, com ajuda dela, sem ver quem ela realmente era, 
o que se passava nela. Fiquei assustado com o ódio que ela sentia 
por mim, pois eu não sentia isso por ela, embora várias vezes já 
tivesse ficado chateado. Ela queria me ver bem morto, mas queria 
também que eu ressuscitasse ao terceiro dia (para fazer picadinho 
de mim novamente). Eu não sabia de onde vinha tanto horror, 
prazer em odiar. Parece que eu era o obstáculo entre ela e a feli-
cidade. Talvez ela não amasse tanto o dentista quanto me odiava. 
Havia ódio no seu amor. Eu precisava ser eliminado. Tive sorte de 
sair vivo.

Quando ocorreu a audiência na Justiça, a primeira frase que 
ouvi do juiz foi “eu vou lhe tirar o seu piano”: e acrescentou um 
sorriso de superioridade, como se estivesse exercendo justiça e 
protegendo uma pobre mulher. Tentei argumentar que ela não 
tocava uma nota, mas ele disse que isso não interessava. Eu devia 
optar entre o apartamento e o piano. Se não entregasse o piano, 
perderia a moradia. Daí ouvi minha esposa dizer ainda:

– Eu quero lhe tirar o piano porque sei que você gosta muito 
dele.

O juiz se divertiu com o meu drama. Não importava que eu 
tivesse posto o meu dinheiro no instrumento: como eu havia feito 
a bobagem de me casar em comunhão de bens, sem receber nada 
da parceira, tive de aceitar ficar sem nada. Tive de me conformar 
com a perda do piano. Entrei em longo luto. Depois lutei contra o 
luto, mas nunca mais toquei uma nota. A harmonia da música me 
fazia sentir ainda mais a desarmonia que se esconde no que parece 
amor, coleguismo, amizade.

Não me casei de novo, uma vez já era demais. Fui processado 
para que pagasse pensão até minha filha se formar. Não me per-
guntaram se eu queria ou não ajudar. Apenas me processaram. Eu 
paguei como quem paga um erro que cometeu. Quando eu partir, 
me livro das duas e de tudo.

Deus sabe o que faz, acho, tento achar. Serve para atribuir ra-
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zão ao que não entendemos. Se eu tivesse ficado com o maravi-
lhoso piano de Berlim, talvez tivesse me suicidado. Assim, tentei 
sobreviver a pessoas que não valiam minhas lágrimas, mas acho 
que naquela época já começou em mim a doença que tem me to-
mado. Demorou anos a aparecer. Quanto melhor fosse o piano, 
mais depressa apareceria, menos tempo eu teria. Mesmo o câncer 
foi uma bênção divina, por me permitir me afastar cada vez mais 
de tudo e de todos, para adentrar em breve o reino infinito do nada 
ou uma eternidade em que o nosso tempo não conta.
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Gil Kipper

Segredos da Gruta

Um vento quente soprou a copa das árvores nesta ma-
nhã de verão, o que poderia ser visto através da janela 

aberta do quarto de Jacson, que acorda subitamente. O latir do 
cãozinho Pingo na casa do seu vizinho Keko torna-se incessante e 
perturbador aos ouvidos sensíveis do jovem artista.

Jacson ocupa boa parte do seu tempo tocando violão e crian-
do suas próprias composições, a maioria delas inspiradas na sua 
musa, Betinha. Uma menina levada, colega de escola, na qual tam-
bém estudam Keko e seus melhores amigos.

Novamente o vento soprou forte, levando folhas e sacudindo 
as cortinas da janela. Jacson pulou da cama e correu para a ja-
nela, suspeitando que o tempo fosse trazer chuva, o que poderia 
prejudicar a trilha programada para este dia nas matas do parque 
“Gruta dos Índios”.

Diante da janela, atento às manifestações do tempo, percebeu 
que, apesar do vento, o céu estava limpo e o sol despontava radian-
te, prometendo muito calor durante o dia. Estava perfeito para o 
passeio; porém, ao sentir o vento repentino em seu rosto, percebeu 
um súbito arrepio e um pressentimento misterioso que o deixou 
confuso. Mas balançou a cabeça e fechou a janela.

Minutos mais tarde, Keko já berrava do outro lado do muro, 
chamando o amigo, acompanhado dos latidos do seu cão insepa-
rável. 

– Você está pretendendo levar este viralata no Parque da Gru-
ta? – perguntou Jacson do outro lado do muro. 

O cãozinho percebeu a rejeição do vizinho e tratou de rosnar, 
mostrando os dentes. 

– É claro que ele vai! – respondeu. – Se você se perder no mato 
é ele que vai encontrá-lo, pelo seu “mau cheiro”! – debochou.

– Deixe de besteira e vamos logo. O professor Jorge já deve 
estar esperando para partir. – disse Jacson, colocando a mochila 
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nas costas e se dirigindo para o portão.
A saída do grupo será na escola, onde Jorge os aguarda com 

seu automóvel.
Lá estava o professor Jorge, Beti, Eliaser e Katiana. Logo che-

garam Jacson com seu violão e Keko com seu cão Pingo. Ambos 
ansiosos para partir. 

Ao chegarem ao parque, o cãozinho foi o primeiro a saltar do 
veículo, latindo e correndo sem rumo. Keko foi o próximo.

– Volte aqui, Pingo!
– Eu disse para não trazer o seu viralata! – comentou Jacson, 

saindo calmamente do veículo com seu inseparável violão. 
– Vamos lá, turma – convocou o professor Jorge. – Não vamos 

perder nosso precioso tempo brincado com cachorro e muito me-
nos tocando violão. – concluiu, apontando para o Jacson, que não 
gostou da observação. 

– É isso aí, professor – disse Katiana, enfezada. – Vamos direto 
para a trilha, temos muito para pesquisar.

– Estamos aqui para isso – completou Beti. – Adoro pesquisar 
a natureza.

– Eu adoro uma aventura no mato! – disse Eliaser, esfregando 
as mãos.

– É! O mato combina com você – falou Jacson em tom de brin-
cadeira, levando o seu violão de volta para o automóvel. 

– Por que não leva o seu violão, Jacson? – perguntou o jovem 
negro. – Talvez você goste da “Gruta dos Índios” e fique por lá!

Enquanto Jacson pensava em uma resposta à altura, o profes-
sor Jorge chamou impaciente:

– O que está havendo? Estamos esperando!
Eliaser sorriu e correu ao encontro do grupo.

A mata encobria o grupo que penetrava pela trilha, que parecia 
uma serpente formando curvas, interrompidas por troncos caídos 
e grandes pedras. Mas estes obstáculos faziam parte do passeio, 
promovendo uma sensação de aventura. 

Movido pela curiosidade, Keko se afastava da trilha subindo 
em árvores ou sobre grandes pedras para ver o que havia na volta. 

As meninas se incumbiram de pesquisar flores silvestres e pe-
quenos insetos da floresta, em especial as borboletas.

Beti fotografava tudo, enquanto Katiana anotava as observa-
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ções do professor.
Jacson aproveitou o momento para sentar em uma pedra e de-

dilhar o seu violão, cantarolando para as borboletas da floresta, 
coloridas e reluzentes, que voavam de um lado para outro.

Toquinho ficou eufórico, latindo muito ao farejar uma toca que 
penetrava por baixo de uma grande pedra. A abertura era estreita 
e profunda, mas sua insistência fez com que colocasse a cabeça no 
orifício, até que algo mordeu seu focinho. 

Latindo e chorando muito, Toquinho disparou pelo mato até 
alcançar o colo de seu dono.

– Eu disse para você não meter o focinho onde não foi chamado 
– disse Keko.

Logo alcançaram um riacho que cortava a trilha. A água corria 
sinuosa e cristalina por entre as pedras e os troncos de árvores ca-
ídas. O cãozinho, muito eufórico e sedento, foi logo até a margem 
beber água.

– Também podemos beber desta água? – perguntou Katiana.
– Aparentemente sim – respondeu o professor. – Mesmo apa-

rentando ser limpa e cristalina, pode haver alguma contaminação 
por resíduos de algum animal morto ou por agrotóxicos aplicados 
nas plantações costeiras que existem do outro lado da floresta. É 
comum o veneno das lavouras ser levado pela chuva para dentro 
dos córregos. Apesar de que no curso das águas ocorre um pro-
cesso de purificação e filtragem por entre pedras, cascatas e terra.

– Hum! Prefiro meu refrigerante – disse Beti, retirando uma 
garrafa térmica da mochila.

– Posso tomar um pouquinho? – pediu Katiana, desistindo da 
água do riacho.

Os meninos atravessaram as corredeiras pisando cuidadosa-
mente sobre as pedras, seguindo a trilha que subia por uma ele-
vada íngreme dentro da mata. Jorge tomou a frente do grupo, tão 
logo todos tinham atravessado. 

A trilha ficou cada vez mais acidentada e a subida mais difí-
cil devido aos obstáculos formados por grandes pedras, troncos e 
raízes. Mas nada que tirasse a disposição da turma e a adrenalina 
em prosseguir a exploração e a busca pela gruta oculta na floresta, 
quase no topo do morro. 

– Que tal um pequeno descanso – sugeriu Jacson, sentando em 
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uma grande raiz de árvore. – Já estou todo suado.
– O gordinho já cansou? – brincou Keko, que ainda estava dis-

posto a prosseguir.
– É melhor não parar. Eu e a Beti vamos em frente – afirmou 

Katiana. 
– Ta vendo, gordinho? As meninas não cansaram – disse Keko.
Eliaser apenas ria da situação, e o professor esperava paciente-

mente adiantado na trilha.
– Pessoal, mais um pouco de esforço e chegaremos à gruta – 

disse o professor.
As meninas e o cãozinho do Keko foram os primeiros a chegar 

ao topo de um grande rochedo, diante da abertura de uma grande 
gruta, denominada de “Gruta dos Índios”.

Quando todos estavam diante da gruta, professor Jorge orien-
tou:

– Bem, meus queridos alunos, eis a misteriosa e surpreendente 
gruta. Aqui começa nossa pesquisa para decifrarmos a origem de 
sua formação e se realmente foi habitada por índios em um passa-
do distante.

– Hum! – calculou Jacson. – Algo me diz que os únicos habitan-
tes desta gruta foram os morcegos. Quem iria morar em um lugar 
horrível e frio como este.

– Pois é! Não tem luz elétrica e ar-condicionado – brincou Keko.
– Mas poderia ter sido um ambiente muito romântico – opinou 

Katiana, observando a primeira e grande sala cercada por paredes 
rochosas.

Todos se entreolharam e pensaram: “romântico?”
– Claro, seus bobos – completou a amiga Beti. – Imaginem 

passar a noite sentados diante do calor da fogueira, contemplando 
as chamas, pensando no namorado...

– He, he! – gracejou Eliaser. - Pensando se o namorado índio 
foi realmente pescar, ou...     

– Fogueira, é o que vamos providenciar agora – disse o profes-
sor. – Quero ver os meninos buscando lenha no mato, enquanto as 
meninas organizam o acampamento. Vamos passar o dia por aqui!

Keko, muito curioso, pegou uma lanterna e entrou na gruta, 
penetrando na segunda galeria, seguido pelo seu cão, que farejava 
todos os cantos. Jorge, Jacson e Eliaser seguiram pala lateral da 
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gruta na direção da mata, sem perceber a falta do Keko.
Apesar da escuridão, Pingo farejou algo que o fez espirrar in-

cessantemente. 
– O que foi, Pingo? Está pegando um resfriado? – perguntou o 

seu dono, focando a luz em sua direção. Keko percebeu que havia 
no chão um objeto colorido, cheio de penas.

O menino se aproximou e pegou o objeto. Impressionado, con-
cluiu:

– Isto parece um colar indígena! 
– Venha, Toquinho. Vamos mostrar para a turma.
Keko apareceu diante das meninas com o colar no pescoço.
– Que susto! – disse Beti, com um sobressalto. 
– Você não deveria estar lá fora recolhendo lenha com os ou-

tros? – perguntou Katiana.
– Enquanto os bobões vão catar lenha, eu e o meu cachorrinho 

já fizemos uma descoberta no fundo da gruta – afirmou o menino, 
mostrando o colar.

– Que legal este colar. De quem você ganhou? – perguntou 
Katiana.

– Foi o Pingo que encontrou na gruta – respondeu Keko. – 
Como dá para perceber, é um colar indígena. Significa que tem 
índio morando lá dentro.

Beti deu uma bela risada e disse:
– Você que é um grande bobão. Acredita nesta história!
Keko retirou o colar e repôs no pescoço da Katiana.
– Fica bem em você, morena missioneira. – Katiana é natural 

da região missioneira do Rio Grande do Sul, onde até hoje vivem 
índios Guaranis.

– Obrigada, Keko. Este colar é lindo!
– Hum! – resmungou Beti, com uma pontinha de ciúmes. – 

Você vai usar esta coisa ridícula?
Nisso, Jacson, Eliaser e professor Jorge chegavam com a lenha. 
– As meninas vão preparar o carreteiro – disse o professor.

Quase duas horas depois, a turma já havia almoçado, o material 
recolhido nas mochilas, e o assunto que predominava ainda era o 
tal colar encontrado por Keko e seu cão.

– Mas isso não significa que existam índios aí dentro! – insistiu 
a Beti, desacreditando nesta possibilidade. Na verdade, a menina 
tinha receio do susto que levaria se fosse surpreendida por ele-
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mentos estranhos vindos da escuridão da gruta. Mas não havia 
motivo para pânico, pois estavam programados para partirem do 
parque antes do por-do-sol. Esta história de índios nesta gruta 
sabia ela que não passava de lenda.

As conversações do grupo em torno do colar e da busca de 
novos vestígios primitivos foram novamente interrompidas pelo 
latir frenético de Pingo, que estava oculto na escuridão da gruta.

– Toquinho, volte aqui! – ordenou Keko, sem ser obedecido.
– Vamos ver o que este viralatas encontrou – disse o professor. 

– Peguem as lanternas.
Logo, os latidos cessaram, sem qualquer retorno do cãozinho.
– O que aconteceu com o Pingo? – perguntou Katiana.
– Acho que vai virar churrasquinho de índio – brincou Eliaser.
Keko, furioso, focou a lanterna no rosto do companheiro e res-

pondeu:  
– E você vai ser a sobremesa!
Logo se ouviram os gritos das duas meninas, que despencaram 

em um buraco arenoso. Seguiram rolando no interior de um túnel 
com muita areia e limo úmido, até que foram projetadas para fora 
de um paredão rochoso, caindo nas águas rasas e cristalinas de um 
riacho, cercado de muita mata. 

Na escuridão da gruta, os meninos e o professor ficaram an-
gustiados com o desaparecimento das meninas, mas logo percebe-
ram a cavidade estreita e escorregadia.

– Elas devem ter caído dentro deste buraco – disse Keko. – E 
meu cachorro também!

– Beti, Katiana! – gritou o professor Jorge.
– Vamos chamar o resgate – sugeriu Jacson.
– Espere – alertou Eliaser, espalmando as mãos em torno do 

buraco. – Tem uma corda no canto do buraco.
– E pelo ar que vem deve haver uma abertura no fundo do 

poço.
– Vou descer pela corda – disse o professor. – Fiquem atentos; 

se houver problemas, chamem socorro pelo celular.
– Tem certeza de que não é perigoso? – perguntou Jacson.
– Temos de ariscar! As meninas estão lá. Vamos resgatá-las!
– E o meu cachorro também está lá! – completou Keko.
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Beti e Katiana estavam deslumbradas com a beleza natural do 
local. Logo ouviram latidos.

– É Pingo! – disse Beti. – Como veio parar aqui?
– Da mesma forma como nós – completou Katiana.
O cãozinho correu ao encontro das meninas, latindo e pulando 

muito, como se tentasse transmitir alguma coisa. Foi quando per-
ceberam que estavam sendo observadas de vários pontos da flo-
resta. Eram homens, mulheres e crianças. Todos quase nus, com 
muitos enfeites na cabeça e no corpo. 

– Aiii!!! – assustou-se Beti. – Quem são estes pelados? Vamos 
sair daqui! Cadê o professor?

Pingo latia muito em direção dos índios, que pareciam ainda 
mais assustados. Mas a curiosidade os mantinha parados, de olho 
nas meninas e no cãozinho.

– Calma, Beti – disse Katiana, percebendo a reação dos estra-
nhos. – Eles não vão nos atacar. Olha como estão assustados!

– Hei! Meninas! – ouviu-se um chamado do alto da gruta. – 
Estou aqui!

– É o professor – disse Beti, com um certo alívio.
– Sim, está nos procurando! – concluiu Katiana.
Nisso os índios correram para o interior da floresta, assustados 

com os gritos do professor Jorge.
Beti e o cãozinho retornaram, enquanto Katiana permane-

cia estática com os olhos na floresta, com a curiosidade aguçada. 
Quem seriam aqueles elementos na floresta, que pareciam índios 
de aspecto bastante primitivos? Logo lembrou do colar indígena 
que estava em seu pescoço.

Na encosta que leva ao interior da misteriosa gruta, Keco 
apontava, descendo pela corda.

– Porque você desceu? – perguntou o professor. – Você deveria 
ter permanecido com os outros!

Mas Keko deu atenção ao seu cão, que pulou em seu colo.
– Este lugar é perigoso – disse a assustada menina. – Está 

cheio de índios feios e malvados. Devem ser canibais.
– Não exagere, Beti! – disse Jorge. – Vamos ter de retornar.
– Tem uma corda que ajuda a subir pelas pedras – sugeriu Keko. 
– Mas lá está muito escuro! – preocupou-se Beti.
– Tenho comigo uma lanterna – disse Jorge. – E lá em cima 

estão Jacson e Eliaser.
Logo ouviu-se um chamado do alto da gruta:
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– Hei, pessoal, está tudo bem aí embaixo?
– Tudo certo – respondeu o professor. – Já vamos subir.
– Cadê a Katiana? – perguntou Keko.
– Ora, está ali... – apontou Beti para o vazio. – A Katiana sumiu!
– Enquanto vocês retornam, eu e Pingo vamos buscar a Katia-

na – afirmou Keko.
Cheio de coragem e determinação, Keko correu mato adentro 

atrás da menina pela qual tinha uma certa simpatia especial. Pingo 
mal pôde acompanhá-lo, em meio à vegetação e aos cipós. 

Mais à frente, Katiana percebeu uma clareira que interrompia 
a densa mata escurecida pelas copas das árvores. Continuou an-
dando pela trilha estreita, porém bastante limpa, o que indicava 
uso frequente por pessoas e animais.

Logo a menina se surpreendeu com uma visão inesperada. Es-
tava diante de uma grande aldeia indígena, com muitas ocas e ín-
dios transitando de um lado para o outro em seus hábitos naturais. 

Extasiada com o que via, Katiana não percebeu a aproximação 
de um elemento que a surpreendeu pelas costas.

– Quem é você, estranha? – perguntou uma voz assustadora, 
provocando em Katiana um susto que a fez girar o corpo num 
sobressalto.

Estava diante da menina um homem indígena alto e corpulen-
to. Sua pele morena reluzia com a luz do sol, contrastando com 
alguns adereços e pinturas no corpo. Os cabelos lisos e negros 
cobriam parte dos ombros com franjas que quase escondiam os 
olhos, que pareciam de um felino.

Katiana estremeceu e nada respondeu. Apenas lembrou da bes-
teira que fez ao se afastar de seu grupo. 

Ainda percorrendo a floresta, Keko e seu cão alcançaram um 
ponto da trilha onde a mesma se dividia em duas direções.

– Pingo, use seu faro. Precisamos seguir pela trilha certa, por 
onde Katiana passou.

Pingo latia muito e, eufórico, seguiu por qualquer trilha. Keko 
acreditou na sensibilidade de seu cão e o seguiu, sem perceber que 
estava na trilha errada.

– Desculpe, seu índio. Acho que me perdi dos meus amigos! – 
tentou se justificar a jovem, assustada. Mas a atenção do índio se 
voltou ao objeto que Katiana usava no pescoço.
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Professor Jorge, Jacson, Eliaser e Beti já estavam de volta ao 
acampamento, na abertura da gruta.

– Keko e Katiana estão demorando! – preocupou-se Beti.
– Eu vou voltar – disse o professor. – Fiquem todos aqui, não 

vou demorar.
Enquanto isso, no lado oposto da gruta, Katiana permanecia 

imóvel, com os olhos fixos nos movimentos do índio, que se apro-
ximava atento ao seu colar. 

– Colar sagrado – disse o índio, apontando para o pescoço de 
Katiana. – Pertence ao filho do chefe. Você roubou?...

– Claro que não, seu índio! – respondeu, demonstrando nervo-
sismo. – Eu ganhei este colar!

– Conga não daria seu colar sagrado a uma mulher branca!... 
Você roubou! – insistiu.

– Não foi esse Conga! Foi Keko que me presenteou – justificou 
Katiana. – Ele encontrou na gruta.

Logo outros índios da aldeia perceberam a presença da menina 
estranha e se aproximaram curiosos.  

– Esta mulher está usando o colar sagrado de Conga – disse 
o índio, dirigindo-se aos outros, mas sem tirar o olho de Katiana.

– Eu não roubei! – insistiu a menina, quase em pânico. – Eu 
ganhei o colar de um amigo, que o encontrou na gruta. Mas não 
se preocupem, eu devolvo para vocês! – completou, retirando o 
colar do pescoço.

No interior da mata, Keko percebeu que seguia pela trilha er-
rada, pois o caminho estava tomado pela mata, dando a entender 
que ninguém havia passado por ali há um bom tempo. Retornou, 
resmungando, fazendo críticas ao faro incerto de seu cão. Agora 
sim, correndo ofegante e seguido por Pingo, Keko retomou a tri-
lha correta.

Já na passagem secreta da gruta, o professor Jorge retornou 
para a floresta secreta chamando por Keco e Katiana, mas sem 
resposta.

Diante dos índios, Katiana ofereceu o colar ao líder do grupo. 
Neste exato momento, alguém gritou do interior da mata:

– Não faça isso, Katiana. Este colar é seu! – bradou Keko, co-
rajosamente. Até mesmo Pingo se achou no direito de latir, como 
quem desafia seus adversários. 
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Houve uma correria desorientada entre os índios, alguns as-
sustados, outros curiosos com a aparição de mais um estranho 
branco vindo da mata.

O grito enfurecido do menino constrangeu até mesmo o forte 
homem da floresta, que exigia a devolução do colar.

Katiana aproveitou a confusão para correr na direção da flores-
ta, embrenhando-se na mata, ainda com o colar em uma das mãos. 
Mas logo foi alcançada por um jovem índio.

– Calma – disse o jovem, gesticulando com as duas mãos. – Sou 
Conga, o dono do colar sagrado. Vou ajudar você a sair daqui. 
Siga-me, conheço um caminho secreto que leva para o outro lado 
do vale secreto.

A menina logo percebeu que as intenções de Conga eram con-
fiáveis.

Keko, percebendo que Katiana estava livre dos índios no inte-
rior da mata, correu ao seu encontro, sem perceber a presença do 
jovem índio.

– Katiana, espere! – chamou.
No sentido contrário surgiu o professor Jorge, estranhando a 

movimentação. Conga se assustou com a chegada repentina dos 
dois elementos e de um cão gritalhão. Seu instinto súbito fez com 
que subisse em uma árvore, como quem fugisse da ameaça de ani-
mais ferozes.

– Quem é esse cara! – perguntou Keko.
– É Conga – respondeu a menina. – Ele quer ajudar!
– Vocês estão bem? – perguntou Jorge, ao se aproximar. – Que 

gritaria foi essa?
– Não dá para explicar – respondeu Katiana. Temos de sair 

daqui! 
– E esse tal de Conga, que trepou na árvore como um macaco?
– Ele vai nos levar para o outro lado da gruta por um caminho 

secreto – comentou Katiana.

A movimentação dos índios começou a avançar na mata em di-
reção à cavidade que leva ao topo da gruta, sem perceber que seus 
fugitivos estavam em outra extremidade da mata.

Finalmente, Conga adquiriu confiança e desceu da árvore, mas 
evitando se aproximar de Pingo, que não parava de rosnar, mos-
trando os dentes para o índio.

– Afinal, quem é este menino? – perguntou o professor, sem 
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entender a situação.
– Agora não é hora de explicações – afirmou a menina. – Te-

mos de dar o fora daqui!
– Mas por que essa pressa? – insistiu o professor Jorge. – E por 

que essa gritaria?
Sem dar resposta, ambos correram pela mata atrás de Conga, 

que entrou em uma trilha muito estreita e quase totalmente co-
berta pela vegetação. 

– Isto aqui parece um túnel verde – observou Keko.
– Por isso é secreto – comentou Katiana, sem parar de seguir 

o jovem índio.
A trilha cortava a mata fechada fazendo curvas, contornando 

pedras e grandes árvores, até alcançar um estreito riacho. 
– Agora vamos seguir pelo riacho, até a cascata – disse o jovem 

índio.
– Cuidado para não escorregarem – alertou o professor. – Tem 

muito musgo nas pedras úmidas. Se for preciso, passem pela água.
Katiana preferiu caminhar pelas águas rasas, mas reclamou:
– Está gelada!
Keko acomodou seu cãozinho no colo e seguiu pelas pedras, 

imitando os passos do guia.
Logo, todos estavam no topo da cascata, oportunizando uma 

visão privilegiada da floresta.
– Esta é a cascata da gruta! – disse Jorge, surpreso. – Estamos 

bem perto do centro do parque da gruta.
– Legal! – disse Katiana.
– Só tem um detalhe, pessoal! – alertou Keko. – Como vamos 

descer?
Conga deu um sorriso irônico e disse:
– Saltando.
– Como? – surpreendeu-se Katiana.
– Vocês irão pular na água que está lá embaixo. Sabem nadar? 
– Nosso amiguinho está brincando – disse o professor. – Existe 

uma trilha que desce pela lateral da cascata. É uma passagem difí-
cil, mas com calma chegaremos lá.

– Só que os homens de minha tribo já perceberam que estamos 
aqui e vão alcançá-los no final da trilha.

Nisso já podiam ouvir o barulho dos índios se aproximando.
– O índio tem razão! – afirmou o professor. – Não podemos 

perder tempo. Vamos saltar! 
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– Pingo, meu fiel amigo – disse Keko para seu cão. – Mante-
nha-se calmo e não se agite, vamos dar um rápido mergulho.

Segurando o cão no colo, Keko foi o primeiro a saltar, gritando 
para criar coragem:

– Lá vou eu!
Katiana olhou para trás e percebeu a movimentação se aproxi-

mando na floresta. Retirou novamente o colar do pescoço e ofere-
ceu a Conga, seu verdadeiro dono. Respirou fundo, tapou o nariz e 
se jogou do alto da cascata, caindo nas águas profundas e geladas 
do riacho.

O último a saltar foi o professor Jorge.
Do topo da cascata, sobre uma grande pedra, Conga gritou as 

últimas instruções aos novos amigos:
– Deixem que a água leve vocês até a saída do túnel!
– Túnel? Que túnel? 
A pergunta de Katiana não teve resposta. Logo se viu envol-

vida pela escuridão que os engolia por entre paredões de rocha 
muito lisa. A corrente de água levava ambos ao interior de uma 
gruta desconhecida.

Os gritos de medo da menina ecoavam na escuridão.
– Vamos manter a calma e confiar nas palavras de Conga.
– Acho que aquele índio nos enganou – disse Keko, indignado. 

– Isto parece uma armadilha!
Nisso a corrente ficou ainda mais forte e a esperada luz no final 

do túnel foi avistada. 
Logo ambos foram projetados para fora da escuridão do túnel, 

onde as águas do ribeirão tornaram-se mais calmas e profundas.  
– Todos sabem nadar? – perguntou o professor, preocupado.
– Até o Pingo sabe – afirmou o Keko, largando o seu cão, que 

nadou para a margem.
Ao saírem da água, tremendo de frio e envolvidos pelo pânico, 

perceberam que estavam em local conhecido. Finalmente livres do 
mistério da Gruta dos Índios.

– Hei! Professor! – gritou Eliaser, eufórico, ao avistá-los no 
interior da mata. 

– Aqui pessoal! – chamou Jacson, que já estava nervoso, à pro-
cura dos colegas.

– Finalmente! – suspirou Beti. – Por onde andaram?
– Fomos perseguidos pelos índios – disse Katiana, naturalmente.
– Que índios? – perguntou Jacson.
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– Os índios que vivem no fundo da gruta – respondeu Keko.
– Que história estranha é essa? –  perguntou Eliaser.
– Esta façanha vamos explicar durante a viagem de retorno 

– complementou o professor. – Mas, antes, vamos trocar a nossa 
roupa molhada.

Beti ainda não esquecera sua ponta de ciúme. Lembrou do co-
lar que Katiana havia ganho de Keko.

– Cadê o colar? – perguntou.
Katiana respondeu prontamente:
– Devolvi para o verdadeiro dono. Conga, o filho do chefe da 

tribo dos índios da gruta.

Posfácio

Quem teve a oportunidade de ler este conto, de Gil Kipper, 
certamente se sente recompensado. O autor, num texto ágil, em 
ritmo de aventura, nos levou a participar de um passeio cheio de 
mistério e suspense. Cada página nos transporta, junto com um 
grupo de amigos, cuidadosamente escolhidos e representativos de 
nossas comunidades, para os labirintos de  um esconderijo que nos 
reserva inesperadas sensações.

A Gruta dos Índios existe de verdade. Ela fica em algum recanto 
ainda não investigado de nossas cidades e campos. Gil Kipper nos 
conduz a sua descoberta.

A trilha que nos levou à gruta, além da aventura em si, nos 
proporcionou vivenciar a natureza, trazendo de volta um espírito, 
hoje já muito raro: o espírito da observação. Quantas vezes repe-
timos os mesmos caminhos, sem nos darmos conta de quanto de 
desconhecido e inovador existe por ali? Os grandes pensadores e 
descobridores sempre souberam observar bem o que estava em 
seu entorno, e dali brotaram suas grandes obras e realizações.

Quem sabe a Gruta dos Índios possa ser a sua largada, prezado 
leitor, para descobertas antes não imaginadas? Vamos juntos na 
aventura, conduzidos pela mão artística e criativa de Gil Kipper.

    José Alberto Wenzel
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José Alberto Wenzel

Vinho para dona Maria
 

NNão acredito que vais fazer isso!
Movida pelo ímpeto da resposta imediata, Maria, 

tomou fôlego. Absorveu o ar quase rarefeito que a subida íngreme  
confiscava. “Ainda bem que não me precipitei”, pensou. Qualquer 
resposta, naquele momento, poderia soar como uma brincadeira 
ou algo ainda pior. Sem dúvida não seria nada bom que fosse mal 
interpretada. A responder preferiu perguntar: “Falta muito?”

Foi a vez de Madalena, sua irmã, não responder. Desde a in-
fância, ou dos tempos de que ainda guardava lembranças, Maria 
seguia os conselhos e as atitudes da sua irmã. Madalena sempre 
fora ponderada; melhor, ajuizada. Era assim que os vizinhos a re-
conheciam. Enquanto os pais estivessem a fazer a feira na cidade, 
Madalena dedicava-se aos zelos e afazeres da casa. Muito mais do 
que uma moradia, a casa significava propriedade, esta duramente 
adquirida de um senhor de falas estranhas que se fora de há muito 
para os lados da serra. Pouco se sabia dele, o suficiente apenas 
para apostar em suas terras, que ele considerava “tabatinguentas”, 
duras demais para um cultivo digno de um esforço compensador. 
Contavam ainda, e isso a boca pequena, que o antigo proprietá-
rio se indispusera com um vizinho e fora jurado de morte. Sem 
provas, mas a conversa era de que o homem mudara os marcos 
das divisas dos fundos. Tudo porque um demarcador teria de-
monstrado num “mapa” que as 500 braças de comprimento iriam 
bem além da sanga, tradicionalmente considerada divisa. Naque-
les tempos, mesmo uma braça valendo os mesmos 2,20 metros de 
hoje, os alinhamentos eram medidos por corrente que se dobrava 
em descidas e subidas. Medida a terra com o auxílio de uma trena 
e teodolito, a extensão indicaria 78 metros além da margem da 
sanga dos fundos. Fora uma guerra. Não que a margem de 78 me-
tros fosse mudar a vida de alguém, mas, como se dizia, “não quero 
nada que não seja meu, mas o que é meu, é meu!”, qualquer palmo 
de terra implicava em posse e na honra de mantê-la. A questão 
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da divisa invadira conversas caseiras e chegara ao pavilhão co-
munitário. Bem que o padre tentara intervir, apaziguando. Diz-
-se que sugerira dividirem a metragem. Nada resolveu. Tudo se 
precipitara quando o vizinho, num domingo, após a missa mensal, 
resolvera ir até os fundos de sua propriedade e encontrara marcos 
de pedra cravados antes da margem da sanga, ou seja, “dentro da 
sua propriedade”. Dali em diante, o que parecia uma querela de vi-
zinhança transformou-se em ameaça de proporções e alcance im-
previsíveis. Se foi nesta situação que os pais adquiriram a terra ou 
não, já pouco importava. Seus pais nunca contestaram a divisa dos 
fundos. Respeitavam a sanga. A paz voltara para a localidade. Por 
que discutir se havia que se retirar o sustento familiar da terra? 

“Não sei por que, lembrei da história do homem de quem nossa 
família comprou as terras”, comentou Maria, entre um passo e 
outro. “Será que o homem morreu mesmo?”, acrescentou a mana 
Madalena. Por certo lhes veio à mente a história de que seu corpo 
nunca fora encontrado. Até existe uma laje num cemitério antigo, 
quase nas nascentes de um pequeno arroio, conhecido por alguns 
como da “Caveira”. Ali teria sido sepultado o antigo proprietário.  
Todavia, por ocasião de uma limpeza no cemitério, a lápide teria 
sido erguida, e sob ela nada havia, sequer um túmulo vazio. “Va-
mos falar de outra coisa”, emendou Maria. 

Continuaram subindo. Num patamar da rocha, que nas chu-
varadas alisava perigosamente, pararam. “Vamos descansar um 
pouco”, falaram as duas ao mesmo tempo. Dizer coisas iguais ao 
mesmo tempo não era incomum entre as duas irmãs. Haviam se 
criado juntas. Ainda que Maria se acostumara com a postura de 
Madalena sempre puxando a frente, também dela herdara roupas 
e sapatos. “Tens o que para a gente comer?”, perguntou Maria. 
Perguntara antes o que sabia que Madalena faria. Dividiram um 
sanduíche. A sede se achegou. “Tens alguma coisa para a gente 
beber?, perguntou Madalena. Maria estranhou o olhar fixo em 
sua direção. A questão não era a pergunta, mas o olhar direto à sa-
cola. Como Maria abriria aquela sacola? “Puxa, mana, perdão. Sei 
que deveria ter trazido água. Esqueci”. Ambas deram o assunto 
por vencido. Encontrariam uma fonte por certo. Maria, aliviada, 
deu um passo à frente. Pela vez primeira era ela que pontearia 
a caminhada. Sim, ela podia fazer isso. Chegara a oportunidade 
de mostrar sua liderança, tantas vezes negada pela pronta pro-
eminência da irmã. Nem sempre o protagonismo de Madalena a 
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incomodara. Quantas vezes não a salvara de situações incômo-
das, pois os mais velhos são quase sempre os primeiros apontados, 
mesmo que não culpados, por qualquer ocorrência fora de hora 
ou até inadequada. Maria lembrou da família com maior proximi-
dade. Família honesta, dedicada, de aplicadas tarefas e eventuais 
pequenas alegrias. Alegrias como as do pão saído do forno, da 
cuca de “streusel”, da linguiça pendurada no quartinho de defu-
mação. Às alegrias cotidianas somavam-se as expectativas, como 
por ocasião de nascimentos e casamentos. Havia momentos es-
peciais, como os encontros no pavilhão comunitário, quando se 
comia pastel com gasosa. Alegrias, e também dores: dos vizinhos 
que mudavam para longe, do valor recebido pelo que produziam 
sempre a menor daquele que pagavam ao comprar qualquer coisa, 
da queda de alguma vaca numa vala, da falta de água nos períodos 
de estiagem e das chuvas exageradas que levavam a “terra boa” 
embora. As secas doíam mais. “Te lembra como a gente sonhava 
com água correndo pela torneira?”, murmurou Maria. Seus pais 
haviam conseguido que fosse cavoucado um poço. Poço raso, de 
pouca água, mas que aguentava um certo tempo, a ponto de os 
vizinhos ali se abastecerem quando a seca apertava. “O primeiro 
poço deu seco”, emendou Madalena. Teria continuado, mas a lem-
brança de ter sido encontrado um crânio no fundo do primeiro 
poço a impediu de seguir com a conversa. Incontinenti, apalpou 
o tercinho de 59 contas marrom-escuras, desgastadas, feitas de 
sementes especiais, que sempre levava no bolso. Haviam lhe as-
segurado que o crucifixo do terço fora bento pelo Papa. Crucifixo 
incomum. Destes pequenos, de metal, imitando dois galhos de ár-
vore cruzados às costas do corpo retorcido. Para Maria, havia algo 
dolorosamente em comum entre a cruz e o crucificado: a natureza 
vilipendiada e a humanidade sacrificada.

Terço que era obrigatório antes do adormecer. Ninguém pode-
ria ir dormir sem rezar ao menos uma dezena de ave-marias. “Va-
mos rezar para acharmos logo uma aguinha”, pensou Madelena.

Dez minutos depois, encontraram uma fonte. A mesma que 
haviam visitado algumas vezes durante a infância e a adolescência. 
Destas que amparam a água que brota do arenito. A água empo-
ça em limpidez e frescor, como só as ravinas conseguem abrigar. 
“Pena que a gente esqueceu de trazer uma garrafa”, lamentou Ma-
dalena. Maria novamente se pôs em guarda. Por que a irmã volta-
ra olhos curiosos para sua sacola?
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Seguiram. Dali a quinze minutos chegaram ao cemitério. Abri-
ram sem esforço o portão de ferro. Destes pequenos, enferrujados, 
quase desnecessários. Pouco asseguram. Garantem, todavia, a so-
lenidade dos cemitérios, quase escondidos pelo tempo que escorre 
inclemente. “Fica ali, depois da cruz, na última fila”, lembrou Ma-
dalena. As duas se aproximaram do sepulcro. Do silêncio inicial 
avançaram pela operosidade que o momento exigia. Uma torneira 
no canto esquerda da entrada já não  abastecia. Enferrujara como 
o portão. Apanharam um maço de folhas que enfeixaram como 
uma palma e “varreram” a lápide. Ajeitaram com a mão a letra M 
de Maria, que se inclinara para um lado. “Vamos rezar por nossa 
mãezinha”, sussurrou Maria. “Antes, coloque as flores que trouxe-
mos”, emendou Madalena. Chegara a hora! 

Maria desfivelou a sacola. “Tomara que não tenham amassa-
do”, pensou Madalena. Não, não eram flores. Maria retirou da sa-
cola uma garrafa. De vinho. Tinto. Sem rótulo. Madalena a olhou 
surpresa: “Por isso te achei estranha quando subíamos. Esqueces-
te as flores”. “Não esqueci, não. Trouxe o que a mãe mais queria. 
Lembra que, já bem doente, perguntamos o que ela gostaria de co-
mer ou o que nós poderíamos ainda fazer por ela?”; “Sim, ela falou 
que estava com vontade de tomar um copo de vinho, como faziam 
nos dias de domingo ao meio-dia”, emocionou-se Madalena.

As duas, abraçadas, brindaram à mãe. Maria buscou na sacola 
três copinhos. Abriu a garrafa, destas pequenas, de menos de meio 
litro, e abasteceu os copinhos. Madalena  e Maria fizeram um brin-
de à melhor mãe que poderiam ter tido. Secaram mutuamente as 
lágrimas e ofereceram o primeiro copo à mãe. Beberam juntas. 
Vagarosamente, como se degusta o melhor de todos os vinhos. 
Gota a gota, como se nunca fosse acabar. Não entenderam como 
o copo da mãe se esvaziava aos poucos no ritmo em que as duas 
também bebiam.

Antes de saírem, observaram uma laje com uma inscrição es-
tranha junto ao muro de pedras, destas amontoadas em encaixe 
precário. As duas se olharam. Seria do homem que vendera a terra 
a seus pais? Não foi possível ler o que estava escrito, o que não im-
pediu que erguessem a laje. No chão abriu-se um buraco. Estava 
oco, vazio. “Como é estranho um túmulo vazio”, pensou Maria. “É 
como olhar para dentro de si mesmo e nada encontrar”.

Retornaram de alma plena. Desceram do alto do Cinturão Ver-
de que contorna a cidade, onde hoje moram. Sua mãe as recebera 
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e completara. Olharam para dentro de si mesmas. Ainda cabia o 
universo, pois a mãe as preenchera.

Já quase em casa, Madalena voltou-se e disse:
– Obrigado por teres feito aquilo. Não trocaste flores por vinho, 

nem as esqueceste. Alegraste a mãe. De agora em diante, sempre 
que bebermos uma gota que seja, o faremos não apenas em memó-
ria dela, mas com ela. Que bom que és Maria como foi nossa mãe.

    Abril de 2020.
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Léla Mayer

C(o)rônica do abraço

Existem livros e certas histórias que parecem fazer parte 
da gente, como se nos constituíssem. Cada pessoa tem 

um tipo de leitura que lhe agrada mais, aquela que lhe apetece 
quando deitada numa rede, ou esticada no sofá, ou embaixo de 
uma árvore, acompanhada por um gole de café, uma xícara de chá 
ou uma cuia de chimarrão. Há, também, quem diga que nenhuma 
leitura lhe agrada. Mas, estes, provavelmente não estarão a parti-
lhar comigo as linhas dessa “c(o)rônica”. 

Você leu certo. C(o)-rô-ni-ca. Uma crônica escrita em tempo 
de Covid-19. Uma crônica para fazer pensar, deixar lembrar, aca-
rinhar o coração, que anda apertadinho, como andamos nós, espre-
midos numa rotina fora da rotina, de um tempo que nem o tempo 
sabe que tempo tem. Uma crônica de cuidado, para não deixar que 
esse tal corona, que inspira essa c(o)rônica, sinta-se muito à von-
tade entre nós, pois ele é um bichinho bem espaçoso. 

O fato é que andamos a ter que aprender todos os dias novos 
modos de viver. Usar máscara para sair na rua, ficar mais tempo 
em casa, reinventar novos modos de trabalhar, respeitar distâncias, 
aprender com os filhos as lições esquecidas de matemática, quími-
ca, física e geografia. Higienizar as compras, quando chegamos em 
casa, deixar os calçados na porta, lavar as mãos infinitas vezes ao 
dia, colocar as roupas ao sol, encontrar amigos na rua e demonstrar 
o quanto gostamos deles, apenas com um aceno de mão. 

Esse bichinho tem muito a ensinar. É prudente que estejamos 
abertos a aprender. Os dispostos ao aprendizado, estão a descobrir, 
entre outras possibilidades, novos modos de estar com a família 
durante a quarentena. Foi preciso ensinar ao coelhinho da Páscoa 
como entrar em casa, sem trazer o vírus nas patinhas. E também 
como estar junto estando longe, no tempo da Páscoa. Que a dispo-
sição para o cuidado de si e do outro nos permita encontrar novos 
modos de estar com nossos familiares e, ao mesmo tempo, cuidar 
deles, durante o período da quarentena. 
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No meio desse tempo de cuidado, além da Páscoa, celebrare-
mos também o Dia das Mães. Dia de cartões, flores, presentes e 
abraços. O poeta João Doederlein diz que o abraço é a melhor 
forma de salvar alguém da tristeza. A impossibilidade do abraço, 
neste momento, o torna ainda mais desejado. O abraço é um afe-
to. Um abraço duro nos afeta. Um abraço caloroso também nos 
afeta. O abraço é o afeto demonstrado pelo sentido do tato. Desde 
crianças, porém, aprendemos que temos cinco sentidos: tato, olfa-
to, paladar, visão e audição. 

Faz um bom tempo que defendo a tese de que podemos abraçar 
as pessoas queridas por outras vias do sentido, quando o tato não 
é possível. Se ainda não aprendemos, agora é o momento perfeito 
para descobrirmos como abraçar e sermos abraçados pelos bons 
afetos que nos chegam através dos olhos e dos ouvidos. 

Escreva, transcreva, leia, narre um poema, uma história, uma 
canção. Escreva aquele cartão. Se quiser escrevê-lo a punho, es-
creva, desenhe e depois tire uma foto. Grave um vídeo, dê um te-
lefonema, faça uma montagem de fotos, invente um vale presente, 
mande o vídeo de uma canção de que você gosta, ou de uma histó-
ria recheada de memórias afetivas. Seja criativo, invente um abra-
ço que seja só seu, que seja quentinho, como um abraço de urso. 

Dizem que o abraço, para ser terapêutico, para produzir bem-
-estar, para ser potencialmente curador, deve durar mais de 20 
segundos. Então, aproveite que uma história narrada, a leitura de 
um poema, a escrita de uma dedicatória, uma canção partilhada, 
duram mais que vinte segundos e espalhe abraços virtualmente 
terapêuticos por aí. 

O tempo investido, pensando num modo de abraçar quem você 
ama, durante a quarentena, também será maior que vinte segun-
dos. Este tempo investido é presença de afeto, presença que se fará 
presente para mães, avós, pais e todos aqueles que se dedicam a 
cuidar do outro. Neste momento, cuidar de si é cuidar do outro. 
Que essa c(o)rônica faça-se abraço em você. 
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Lissi Bender

Santa Cruz – um lugar  
para iluminar a vida

Era uma vez um lugar (isto há quase 200 anos) que fi-
cava muito, muito distante; difícil de se chegar lá. Al-

guém sabe onde fica o fim do mundo? Talvez este lugar ficasse lá. 
Naquele tempo muitos pensavam efetivamente ser este o lugar 
onde a Lebre e o Graxaim se dão boa noite. Era pouco habitado. 
Imensas campinas ao sul e densas florestas e vidas silvestres ao 
centro e norte. Terra cobiçada por portugueses e espanhóis. Lutas 
eram travadas, fortes foram elevados, reduções religiosas ergui-
das, para a conquista desse lugar que formava a ponta sul de um 
grande continente, no hemisfério sul. Por obra de um governo e 
seus emissários enviados a terras alemãs, pessoas por lá ficaram 
sabendo de uma Kolonie, denominada Santa Cruz, nos longínquos 
rincões de Rio Pardo, recém-instaurada, para nela serem assenta-
dos famílias de língua alemã. Publicações em jornais e por diferen-
tes meios falavam desse lugar, exaltando seu clima, seu solo pro-
digioso, como se fosse a terra prometida. Nos textos estava-lhes 
sendo apresentada uma outra Heimat, onde poderiam vivenciar 
seu anseio por liberdade, reproduzindo livremente seu sustento 
em terras fecundas que seriam suas. O lugar assim descrito evo-
cava a Schlarraffenland que somente existia em seus contos – a 
terra onde leite e mel fluem em abundância e onde o mundo está 
em ordem. Para os italianos, que também cultivavam o sonho de 
um paraíso terrestre, era a Cuccagna, ou seja, a terra da cocanha.

Anseio este que se nutrira na vivência em meio a um mundo em 
grandes mudanças. Do país vizinho haviam tomado conhecimento 
das lutas por ideais de liberdade, de fraternidade e de igualdade. 
Na distante Schlarraffenland estariam livres do crescente domí-
nio promovido pela industrialização, pela mecanização do traba-
lho. Lá poderiam trabalhar livres, sem o domínio das máquinas 
inglesas de fiar que lhes haviam subtraído das mãos o sustento; lá 
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não havia invasões Napoleônicas com a intenção de domínio, nem 
guerras, nem fome. Para muitos, sem poder fazer uma ideia con-
creta desse lugar, aceitar o convite significava ir ao fim do mundo, 
soava como assinar uma condenação ao degredo. Para outros, os 
famintos, os sonhadores, os idealistas, os curiosos, aquilo que para 
muitos era o fim para eles era a oportunidade para alcançar uma 
vida mais livre, mais iluminada. São seres humanos como eles os 
impulsionadores de mudanças, que ampliam horizontes e o conhe-
cimento de mundo, a Weltanschauung.

Esta sorte de pessoas já havia conhecido o fantástico mundo 
dos trópicos muito antes da imigração alemã promovida de forma 
organizada. Os primeiros alemães vieram junto com Pedro Álva-
res de Cabral em 1500. Meister Johann – seu sobrenome parece 
que era Emmerich – compunha a tripulação como conselheiro 
náutico e médico de Cabral, e Johannes Varnhagen como astrô-
nomo. Igualmente 34 alemães faziam parte do grupo de proteção, 
e até mesmo um cozinheiro de Cabral era alemão. A ligação de 
alemães com o Brasil não parou por aí. Muitos pesquisadores ale-
mães colaboraram para a identificação de plantas e animais, para o 
conhecimento deste vasto mundo novo. 

Para os sonhadores, os curiosos, os famintos, os idealistas, o 
fim do mundo era na verdade um mundo novo. Significava pers-
crutar o desconhecido, vestir a alma com novas roupas. Viver a 
sonhada liberdade. Em Santa Cruz seriam livres, seriam reis em 
terras suas, esta era a promessa. 

 Diferente da terra alemã, onde a terra produz somente uma 
colheita por ano, lá no fim do mundo a terra era pródiga; o clima 
ameno lhes possibilitaria cultivar e colher três colheitas ao ano. Lá 
no fim do mundo estariam livres, livres de perseguição religiosa, 
livres de uma terra alemã em luta por unificação. Muitos viam ali 
seu sonho de uma Alemanha unificada frustrada na Märzrevolu-
tion dos anos 1848/1849. Naquele tempo ainda não havia uma 
Alemanha, como hoje a conhecemos. Havia o Deutsche Bund, que 
reunia Estados como a Áustria, a Prússia e a Baviera.

Muitos aceitaram o convite do governo da Província de São 
Pedro do Rio Grande do Sul. Venderam seus pertences e embar-
caram no sonho de uma outra vida. Entre os poucos pertences 
que trouxeram consigo, havia a roca de fiar. Em 1878, em cada 
segunda moradia havia uma roca. Com ela produziam fios de al-
godão e de linho. Muitos outros pertences trouxeram para Santa 
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Cruz e que não cabiam em suas malas. Com eles chegou à Kolonie 
um mundo de saberes, de tradições, de preceitos de vida, como as 
de Martin Luther; acompanhou-os a língua alemã, a religiosidade, 
o valor da educação – muitas pequenas escolas foram criadas por 
eles, por toda a Kolonie. Escola para eles era mais do que um lugar 
para aprender operações matemáticas, a ler e escrever. Era espaço 
para o aprendizado da vida, da cultura, dos valores éticos de vi-
vência em comunidade e do idioma alemão.

O tempo foi passando e as vidas prosperando, atraindo novas 
vidas, também de outras paragens, e juntos fizeram a região pros-
perar. Prosperava a vida pública, majoritariamente exercida por 
lusos e seus descendentes. Os alemães trouxeram profissões e ofí-
cios, conhecimentos e saberes, que puseram em prática e impulsio-
naram o surgimento do comércio e da indústria, gerando progres-
so econômico. Mais vidas foram se agregando, igrejas, hospitais, 
associações culturais e recreativas, cooperativas, escolas, imprensa 
foram formatando a vida na nova terra.

O tempo, ah, o tempo; lá longe, a Alemanha havia enfim con-
seguido sua sonhada unificação, mas continuava latente em di-
ferentes países europeus o velho desejo de domínio sobre terras 
europeias. Durante muito tempo, potências europeias haviam se 
armado militarmente. Dizem que um atentado a um casal de no-
bres austríacos, que foram mortos em Sarajevo, teria sido o início 
para o conflito que culminou na Primeira Guerra Mundial. Mas 
parece que esta foi apenas a centelha para o incêndio na Euro-
pa. Nações poderosas estavam há tempo se armando belicamente, 
para medirem força e conquistarem poder sobre o continente.

As consequências para a Alemanha, todos sabem, foi destrui-
ção, fome, miséria grassando solta. O país encolheu geografica-
mente, a inflação atingiu patamares nunca antes vistos. Dinheiro 
havia perdido valor. Ao final de um dia de trabalho precisava-se 
trocar o salário rapidamente por alimento. No dia seguinte, este 
dinheiro já não era mais suficiente para o pão. Vivia em meio a 
essa carestia um jovem; seu nome era Hannes Teufel. Sua família 
mal conseguia o suficiente para silenciar a fome, fome que fazia 
doer o corpo. Havia noites em que as crianças choravam de fome. 

A guerra subtraiu da família de Hannes o pai; teve de abando-
ná-la e ir ao front. Um dia em que o céu ardeu em chamas, também 
lhe foi subtraída a esperança do retorno do pai ao lar. Tempos 
depois a guerra transformou a casa da família em escombros e 
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cinzas. Mãe e cinco filhos foram levados a um lugar onde não 
conheciam ninguém. Uma pequena aldeia ignorada pela guerra. 
Um único cômodo passou a ser abrigo para todos. A fome, esta 
indigente das gentes, os acompanhou. Para as crianças, guerra 
é uma vivência especialmente penosa; não a compreendem, mas 
sentem as suas consequências. Uma delas é a fome. O que as salva 
é sua imaginação enquanto brincam. Em meio ao mundo mágico 
da imaginação, por vezes, até mesmo, é possível esquecer a fome.

 Estranho, como em meio à guerra quem mais sofre suas con-
sequências são as gentes inocentes, que nada têm a ver com os 
interesses de nações. E sempre há quem vive protegido dela, em 
meio à opulência. Naquele novo lugar de viver havia casas gran-
des, jardins bem cuidados, pomares e hortas. A fome, ah, a fome; 
Hannes via pelas vizinhanças canteiros prenhes de viçosas hor-
taliças. Certa vez, quando a fome começou a revirar o estômago 
em câimbras, começou a delirar. Em seu delírio, as verduras se 
ofereciam, convidavam-no. A fome, ah, a fome; naquele dia, mal 
conseguiu esperar pelo anoitecer, deitou-se sobre a terra nua, pas-
sou o braço por baixo da cerca e o espichou, espichou o mais que 
pôde, até suas mãos alcançarem uma gorda couve rábano – eine 
dicke Kohlrabi. Não houve tempo para espanar a terra do legume, 
eis que um braço forte o derrubou sobre a terra e o encheu de bo-
fetadas, para aprender a não roubar, e ainda arrancou o rábano das 
mãos famintas. Naquele dia, teve de voltar para casa sujo e com es-
tômago, corpo e alma doloridos. Em casa, teve de contar o havido 
e levou uma surra extra, para nunca mais pegar o que não é seu. 

Pouco depois findou a guerra, mas o tempo de penúria não 
havia cessado. Hannes, então com 14 anos, saiu de casa para ser 
aprendiz e auxiliar em uma oficina de relógios Kuckuck, no Schwar-
zwald - na Floresta Negra. Trabalhava 16 horas por dia. Com dedi-
cação e afinco, havia se tornado um exímio relojoeiro. Prosperou e, 
com a parcimônia típica das gentes suábias, havia conseguido fazer 
uma bela poupança. Também a mãe pôde voltar a trabalhar; forma-
da em Ethnologie, havia conseguido trabalho num Museu para Alte 
Kulturen, em Tübingen, uma pequena cidade medieval que sobre-
vivera ilesa à barbárie. Poetas do Romantismo, filósofos, famosos 
pesquisadores e teólogos estavam intimamente ligados à história 
da cidade, bem como sua universidade, tão antiga quanto o Brasil.  

Um dos irmãos de Hans, Heinrich, que contava então 12 anos, 
cuidava dos 3 irmãos pequenos.  Levava-os consigo ao Marktplatz 
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em frente ao Rathaus, a prefeitura, onde ajudava idosos a levar as 
compras feitas na feira. Em recompensa, sempre recebia algumas 
frutas ou legumes ou nozes. Os irmãos pequenos iam junto; feli-
zes, repartiam as doações e ninguém precisava mais passar fome.  

Os tempos mais difíceis haviam cessado, mas para Hannes aque-
la lembrança da dor e da humilhação sofrida havia deixado marcas. 
Sabia que seu gesto não havia sido correto, mas a falta de Mitgefühl, 
de empatia, para com uma criança faminta, persistia, como ferida 
que não cicatrizara e doía, sempre reavivada pela memória. 

Certo dia, quando já contava 22 anos, seu amigo Karl-Friedri-
ch apresentou-lhe cartas recebidas de parentes residentes em San-
ta Cruz, cartas que falavam de vida próspera, falavam de um lugar 
em que havia espaço para prosperar, para quem havia desenvol-
vido algum aprendizado e disposição para o trabalho. Foi aí que 
teve uma ideia iluminada; convidou seu amigo para se mudarem 
para Santa Cruz. A família e os demais amigos, quando souberam 
do plano de Hannes, abanavam a cabeça; mudar-se para o extremo 
sul do Brasil era se mudar para fim do mundo. Ainda mais logo 
agora que sua vida prosperava economicamente em solo alemão. 

Mas não basta a vida estar materialmente confortável quando 
a alma guarda feridas. E não eram somente cicatrizes deixadas 
pela guerra. Havia também um amor frustrado. Hannes havia se 
apaixonado por uma linda moça de nome Hannelore. Era um amor 
platônico; na verdade não passava do cultivo de amizade. Ele era 
muito tímido para se declarar. Durante as poucas horas de folga, 
em que se encontravam, liam poemas de Uhland e de Hölderlin, 
filosofavam sobre o sentido da existência e sua transcendência. 
Certa vez, num tremendo esforço para driblar a timidez, pôs-se 
a escrever uma longa carta em que vertera todo o seu amor por 
Hannelore. Oh, timidez atroz! Como ela reagiria, quando soubesse 
que ele a amava? Melhor continuar a cultivar um sonho do que 
se deparar com a indiferença em seu olhar. Assim, decidiu não 
assinar a declaração de seu amor. Também não tivera coragem 
de lhe entregar pessoalmente a missiva. Pediu a um conhecido de 
ambos para que o fizesse. O amor vertido em prosa e verso cativou 
o coração da moça, que se apaixonou pelo entregador da carta, 
pensando ser ele o autor. Nova dor dilacera a alma de Hannes, 
quando Hannelore lhe fala desse seu amor pelo homem que havia 
lhe entregue uma divina carta em que lhe declarava seu profundo 
amor por ela. 
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Não passa muito tempo e a amada se casa com aquele que acre-
ditava ser o emissor da carta de amor. Para superar as dores que o 
mundo lhe infligira, Hannes ia remoendo a possibilidade de seguir 
o rumo vislumbrado pelas cartas dos parentes de Karl-Friedrich, 
que prosperavam em Santa Cruz. Até chegar o dia da partida, ten-
tou apaziguar o desalento de sua mãe e dos irmãos. Afinal, mesmo 
muito distante, estaria indo ao encontro de uma nova vida. Com 
suas economias e seus conhecimentos em relojoaria, poderia cons-
truir vida próspera e, quem sabe, poderia, mais tarde, financiar 
uma viagem para todos o visitarem. E, mesmo ele, certamente 
voltaria a visitá-los. 

A despedida foi penosa. Em lágrimas, a mãe reuniu, em uma 
mala à parte, diversos pertences de valor afetivo, para que, por 
meio deles, continuassem um pouco juntos, e para que os objetos 
lhe fizessem companhia naquela terra distante. A despedida foi 
longa e difícil. A mãe lhe fez mil recomendações para que se cui-
dasse e jamais desonrasse sua vida, nem a sua procedência. Em 
suas mãos depositou um rosário, para o proteger e para que nunca, 
em momento algum, abandonasse sua fé no Altíssimo. Finalmente 
os dois amigos tomaram o rumo de Hamburg, onde embarcaram 
no navio Galícia. Depois de longa viagem, chegaram ao Rio de 
Janeiro. O encontro com aquela paisagem fantástica os fez senti-
rem o desejo de permanecer por lá. No entanto, bem mais ao sul 
havia parentes que os esperavam e as passagens para continuar a 
viagem estavam compradas. Por duas semanas, puderam viven-
ciar um pouco aquele lugar que lhes parecia ser a Schlarraffenland 
existente em seu mundo imaginário. O tempo em solo carioca foi 
o suficiente para fortificarem a esperança no futuro numa outra 
terra. Lá tomaram outro navio, que os conduziu até Porto Alegre. 
Na capital, permaneceram apenas o tempo necessário para o de-
sembarque e o reembarque no trem que os levaria até Rio Pardo, 
onde tomaram a locomotiva última que os trouxe a Santa Cruz.

Chegaram em dia ensolarado, ameno, de final de verão. Já na 
estação foram recebidos pelos parentes de Karl-Friedrich, os As-
smann. Família que lhes oferecera acolhimento na Alte Pikade, até 
darem rumo à nova vida. 

Logo nos primeiros dias Hannes e o amigo resolveram fazer 
um passeio pelas cercanias. Acostumados à prática de Wandern 
– fazer longas caminhadas em meio à natureza –, caminharam ho-
ras. Em certo momento, pararam, tomados pela magia daquele 
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lugar em meio à natureza exuberante e desconhecida. Embeve-
cidos diante da vista fantástica, em meio a uma floresta repleta 
de árvores diferentes das antigas companheiras de caminhadas na 
Floresta Negra, ficaram encantados com o suave silêncio, apenas 
permeado pelo canto desconhecido de aves nunca antes vistas e 
ouvidas e pelo canto de cigarras. Sentiram-se como que transpor-
tados para um conto de Fadas dos irmãos Grimm, mas diferente, 
novo, inebriante. 

Impressionados e contagiados por este mundo novo, tomaram 
o rumo de volta à casa de seus hospedeiros. No meio do caminho, 
já quase ao final da floresta, passaram por um riacho de águas 
límpidas. Havia mais um ruído, além do marulhar da água sobre as 
pedras; seguiram o som e se depararam com uma moça enchendo 
dois baldes de água. Com a chegada dos forasteiros, ela levantou 
dois lindos olhos medrosos, lindamente azuis. Sobre seus cabelos 
claros pousavam alguns raios de um sol curioso por entre a rama-
gem das árvores, conferindo ouro aos cabelos que lhe caíam sobre 
os ombros. 

Os dois cavalheiros ainda tentaram entabular uma conversa 
com a moça. Não houve tempo. Mais célere do que um servo as-
sustado, sumiu por entre as ramagens. Teria sido um ser humano 
de verdade, uma fada, uma miragem? 

As primeiras vivências daquele dia haviam semeado na alma 
de Hannes um sentimento de inefável leveza, a sensação de que 
em terras santa-cruzenses havia, enfim, encontrado um lugar para 
iluminar sua vida. Sentia-se feliz, tomado de uma felicidade plena, 
assim como a personagem principal do conto dos irmãos Grimm 
– Hans in Glück. Voltaria a aquele lugar outro dia, todos os dias, 
até reencontrar naquela floresta, naquele riacho, aquele ser que 
tanto o fascinara.
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Marli Silveira

Basta-me ontem 

Sempre achei que Clarice Lispector tinha razão quando 
dizia que sabia muito pouco, mas tinha a seu favor tudo 

o que não sabia. No caso, ausentam-se os preconceitos quando se 
ingressa em campos pouco ou nada conhecidos. É como estar libe-
rado da carga de determinações, medidas e sentidos ditados pelas 
incursões partilháveis cotidianamente. 

Guardadas as diferenças estilísticas, Sócrates (ou aquele a 
quem lhe deu identidade) posicionou sua filosofia sobre o vérti-
ce da ignorância antecipativa, se assim podemos dizer. Partir da 
premissa de que nada se sabe conduz aquele que julga não saber a 
saber mais. Contrariamente, o que parte do lugar do pleno saber 
tende a desprezar o fluxo do tempo, a transitoriedade dos concei-
tos e nuances nem sempre compreendidas a partir de uma única 
interpretação. Arroga-se o pleno conhecimento, sendo capaz de 
arvorar-se em desprezo pelo saber alheio, ensimesmando-se no 
topos da mediocridade. 

Levei anos para entender que a melhor parte de mim é aquela 
que não se sabe, pois é com ela que posso me propor ao devaneio 
criativo. Entre mim e mim mesma é que se abre um espaço capaz 
de criação. Quanto mais permanecemos habitando este lócus exis-
tencial, esticados na tensão de nós mesmos, mais podemos insinu-
ar, modificar. O que em mim cria está em aberto, pois é justamente 
a sinuosidade de uma mesmidade que não está dada que permite 
que nos lancemos na direção de nós e do mundo, podendo revisi-
tar nosso próprio modo e as implicações da agência criativa.

Quem poderia se propor a rasgar a matéria do tempo, rompen-
do um segundo existencial no instante do acontecimento? Somen-
te aquele que experiencia a dramaticidade da própria vida que não 
pode ser parada, interrompida. Há que se criar outra vida, articula-
da aos sentidos abertos pelos tônus da própria insinuação temporal.
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Isaura, que nunca fora escritora e nem filósofa, ensinou-me que 
podemos ser livres mesmo em ambientes inóspitos. O olhar qua-
driculado daquele que experimenta a prisão pode compor linhas e 
nuances para além das paredes, dos muros. No percurso na dire-
ção da rua, que podemos aludir ao mesmo traçado entre o “dentro” 
(mente) e o “fora” (mundo), abrem-se possibilidades vigorosas para 
o começar. 

A prisão não segura a liberdade que se requisita continuamen-
te. É vertida para um modo de vivê-la em que outros sentidos 
lhe sugam as beiradas. Deixa de ser o único tom que veste tantos 
corpos, irrompendo enquanto paleta de cores diversas. A questão 
não é superficializar a dinâmica da prisão e os seus efeitos per-
versos, tampouco ignorar sua performatividade no cômputo da 
racionalidade normalizadora e normatizada. O que se insurge é 
a possibilidade de se alargar a compreensão da condição humana 
dada a partir de experiências-limite, como é o caso da detenção.

Winnicott, para citar apenas um entre tantos que procura-
ram compor uma teoria do desenvolvimento humano, antevia que 
mesmo a pessoa que deseja morrer no fundo não deseja a morte, 
mas começar uma nova vida. Por outro caminho, Heidegger irá 
nos apontar pelo fato da morte, a finitude humana, a condição para 
uma vida autêntica. A situação-limite exige de nós um movimen-
to, seja na direção da aceitação do que está dado, seja na direção da 
rearticulação cuidadosa para conosco mesmos.

A experiência do abismo é exemplar. Disse-me Isaura:
Têm dias e dias. Em alguns a gente acorda e nem sabe mui-

to bem para onde vão; outros sabemos, mas não podemos seguir. 
Mas há dias em que sabemos, não podemos, mas imaginamos. São 
os dias que me interessam.

Quem se recusa a perceber que sua vida está esticada sobre o 
abismo existencial recusa a possibilidade da criação de si, inclusi-
ve, quem sabe, de imaginar o mundo. Não precisamos de adensa-
mentos que se aprofundam para uma interioridade domesticada; 
precisamos soerguer o lastro que precisa ser rompido na direção 
do fora. É nesta tensão entre o “dentro” e o “fora” que a vida acon-
tece, a vida que vala e pena ser vivida.

Há uma proximidade entre a experiência-limite que se arvora 
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requisitar a liberdade e a escrita enquanto emergência artística. 
Naquela, lançada na direção de si, condição aberta pela ausência 
de todo o ser, todo o sentido, deseja assumir a si mesmo, apesar 
das dores e das agruras da responsabilidade. Verga o próprio ser 
e desnuda-se nas dobras do seu acontecer na iminência do instan-
te acontecimental. Nesta, insurge-se dos ruídos das telas, cenas 
e páginas apagadas, pois um bom artista precisa primeiro zerar 
o tempo para que possa insinuar o inaudito na tessitura de um 
mundo já experimentado. 

A vida inventada não pode negar o passado e nem esmore-
cer diante do tempo que fixa um mínimo de presentidade. Uma 
perspectiva irrefreavelmente lançada admoesta bons sonhadores. 
A vida que se inventa eclode no maravilhamento do instante. É 
quando o tempo resvala da sua cronologia e instala-se como po-
tência de si na exatidão de qualquer coisa que acontece liberta.

O presente é o tempo no qual estamos todos enfiados. Entra-
mos em uma espécie de espiral, em que o agora se move em fluxo 
absoluto, entregues a êxtases que nos atiram contínua e ininter-
ruptamente mais longe, para cercanias que nos perdem. Quanto 
mais nos lançamos para distâncias irreconhecíveis, mais pautamos 
nossos passos por novos sentires, cada vez menos sentidos. Senti-
dos breves, demoras insignificantes, vidas atravessadas pela cap-
ciosa fruição das vivências que não tardam. 

É preciso entardecer o tempo, senti-lo penetrando em nossas 
entranhas com a mesma dor e intensidade que são próprias das 
experiências que nos deixam atônitos, pois para buscar-se a si ne-
cessariamente o ser humano precisa se sentir perdido. Como ocor-
re nas situações-limite, em que o indivíduo se sente expulso dos 
lugares-comuns e corre na direção de si, embora compreendendo 
que não se trata de uma nova vida, de nova uma existência, mas de 
uma articulação temporal a partir do seu eu acontecendo. Trata-
-se da mesmidade possível.

Em diversas ocasiões encontrava Isaura presa às grades, segu-
ra ao cheiro da prisão, rente ao seu corpo impregnado de regras e 
aderente à modulação de uma racionalidade objetificante. Corpo 
vergado pela melancolia de um passado distante, impossível de ser 
retomado, ou mesmo de um futuro reduzido a pouco mais do que 
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sobreviver sem ser percebida por tantos outros corpos largados 
à ladainha das vidas expiadas. Por mais pouco provável, Isaura 
também me aparecia livre todas as vezes que aceitava seu destino. 
Destino não como fatalidade, outro era seu modo: somente pode 
assumir seu destino aquele que se decide pelo próprio ser.

A existência que se estende no contínuo afastamento das re-
lações, ensimesmando-se nas ambiências absorvidas do peso do 
mundo, não pode ser livre. É impensável uma liberdade eterna-
mente livre. A liberdade se abre no encalço de um contínuo requi-
sitar-se, ou seja, se consuma quando se consome. Nesse sentido, 
a liberdade experimentada pela situação-limite não diz respeito a 
um ponto de chegada ou qualidade de ser. Diz das reiteradas ten-
tativas de apresentar-se, mas sempre esfumada pela precariedade 
do alcançado. 

Difícil precisar desde quando, mas são longos séculos que deci-
dimos olhar para frente, depositar no futuro toda a carga das rea-
lizações. Quisera que a esperança não tivesse inaugurado a solidão 
da escolha última, restando só na caixa de Pandora. Não tenho 
nada contra o futuro e as perspectivas alçadas pela vista estendida 
ao longe. A questão é que nos esquecemos de viver a entrega, de 
deixarmo-nos tocar pela desforra das horas entardecidas, voltados 
de costas para o amanhã.

O ontem não é avesso ao futuro quando vivido pelas brechas 
de um tempo que se alarga para tolerar o dia que se levanta. Nos-
sos melhores sonhos, no fundo, não dizem respeito à realização 
de algo inesperado, mas a reabilitação de alguma coisa que ficou 
inconclusa no ontem de nossas vidas.  

Alargar as horas, prezar o dia entardecido. Precisamos de um 
pouco mais de demoras, entretidos com as muitas voltas não con-
tadas pela medição do tempo. Não somos o resultado dos anos que 
se somam, mas da intensidade dos instantes que nos sobram. Quan-
do conto minha história, não desteço o calendário da minha vida, 
debulhando dia após dia. Conto sobre o que resta, sobre o que se 
dobra enquanto evento esgueirado entre as horas enfileiradas. 

O lastro esticado na direção do ontem não deve ser compreen-
dido como uma tentativa de colocar-se a si mesmo como objeto e 
perscrutar possíveis labirintos abertos no tensionamento, mas de 
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acompanhar-se. Acompanhar a mim na solidão do que me aconte-
ce, pedagogia da demora vespertina, na realização apropriativa do 
momento oportuno.

Por que devoramos o tempo amarrados à escravidão da expec-
tativa? Por que não aprendemos a soletrar a modulação da exis-
tência aos afetos que sentem cada descompasso vivido?

Quanto mais nos implicamos pela distância originária, lança-
dos sob o abismo da própria existência, mais podemos nos apro-
ximar da própria condição e movimento de fundar nosso mundo, 
que é sempre transitório e marcado pela errância da própria his-
tória. Quanto mais sabemos lidar com os sentidos desta estranha 
impermanência acontecida por cada um, mais suportaremos suas 
implicações. 

A vida como obra de arte não tem a ver com uma permuta de 
domicílio existencial, pois, a bem da verdade, viver é devolver ao 
tempo aquilo que ao tempo mesmo não falta. Não jogamos com o 
tempo, mas no tempo. Não é à toa que o domínio do seu transcur-
so somente pode ser experimentado como sensação exaurida de 
uma pressa encurtada. Ou estendemos nosso modo, emprestando 
certa permanência sentida de nós mesmos, ou somos devorados 
pela insistência das horas.

Arrisco, mas com medo de errar, que a maneira mais adequada 
de compor com o mundo é lançar-se na direção do futuro acon-
tecido. Com isso não perdemos de vista a novidade, retroativa de 
si mesma, pois é neste instante que a noite já não é noite, mas um 
repertório de possibilidades que amanhecem sempre.





73

Mauro Klafke

Uma estátua para o prefeito
                                  
                                   

“Ser pessimista é fácil. O otimismo é uma construção 
custosa e, no entanto, absolutamente necessária.” 
                                                   Ferreira Gullar

“Hoje, já não se sabe mais contar histórias.”
                                                     Eric Rohmer

E stava tudo preparado para o evento em que se perpe-
tuaria a vaidade do prefeito desta cidadezinha, quando 

o inusitado ocorreu. Estava suspenso o que estava para acontecer 
por tempo indeterminado. O prefeito ainda perguntou ao secre-
tário de confiança, que era quem realmente governava o que não 
tinha como ser governado. É assim mesmo? Não há dúvidas? - 
ponderou o prefeito. O secretário afirmou que era necessário que 
se cumprisse o decreto federal, bem claro: isolamento social. O 
secretário a seguir explicou com todas as letras: não tem jeito. 
O decreto tem de ser cumprido, com todas as letras. O secretário 
explicou de novo. Sabia que o prefeito era um autista. Era de en-
tendimento lento, muito lento. Cabia a ele, o secretário, conduzir o 
prefeito como se fosse um marionete. E como marionete represen-
tava seu papel no teatro do ridículo. A inauguração, com banda, 
multidão, aplausos, foguetório e tudo o mais, estava suspensa.

Quando começou tudo isso? Na verdade há bastante tempo, 
quase no instante em que iniciava a administração, ou quem sabe 
antes. O prefeito queria marcar seu nome na memória da comuna e 
nada melhor do que a forma que lhe ocorreu. Não sabia bem como.  
Descobriu como se uma luz atingisse seu cérebro comprometido 
e o fizesse se reabilitar por um instante. É isso. Viu, na primeira 
viagem até a capital do estado, uma estátua numa praça por onde 
passou. Não sabia da praça, nem da personagem homenageada na 
estátua. Era isso que procurava. Era por isso que tinha sonhado. 
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Uma estátua a ser exposta na sua cidadezinha para que seus mu-
nícipes a vissem para sempre, e daí em frente se lembrassem de 
quem era o prefeito eternizado em bronze, não como um engano 
eterno, mas como a afirmação da glória. Bem, logo deu ciência ao 
secretário do seu anseio. Queria uma igual para que sua adminis-
tração seja lembrada pelos tempos que hão de vir. O secretário 
recebeu a ordem de dar andamento ao que desejava tão ardente-
mente. Apenas observou: mas uma estátua, prefeito? Os eleitores 
podiam reclamar. E a oposição incapaz, o que diria? Cumpra-se 
e pronto, fez-se ouvir o prefeito, num linguajar protocolar. Nem 
um pouco menor que esta, e apontou para onde devia apontar. O 
secretário entendeu direito, compre-se.

O secretário que era quem governava, ou melhor, que era 
quem conduzia a administração de forma autárquica, pelas vias 
duvidosas do proveito de poucos, sabia fazer tudo de forma que 
não ficassem rastros. Aliás, foi assim que chegou à pequena comu-
na e se apresentou ao prefeito quando era um candidato imprová-
vel, com um eleitorado mais improvável ainda. Mas o secretário 
via nele alguém que pudesse ganhar as eleições por uma intuição 
lá dele. E foi isso o que aconteceu. O candidato improvável foi 
eleito, e, como seu primeiro pronunciamento, disse a ele ao pé do 
ouvido: e agora, o que faço? Deixe comigo, que será feito, do jeito 
que deve ser. E o jeito que devia ser não é preciso explicar, que 
qualquer um sabe. Ele foi elevado a secretário geral da comuna e 
assumiu a coordenação completa do mandato do prefeito, que se 
tranquilizou; seria tudo conforme a sua vontade e a estratégia do 
secretário. Assim é que devia ser. Não teria problemas para tirar 
o máximo de proveito do seu cargo. Claro que não. O secretário 
disse que era especialista nestes mistérios da administração pú-
blica, com mais de 20 anos de experiência; sempre atuou assim, 
com as mesmas manhas, e nunca teve problema algum. E assim 
agiu e assim ele fez. O prefeito não saberia como o secretário agia, 
e nem queria saber. O prefeito lhe ditou seus sonhos privados e 
ao secretário cabia torná-los públicos, sem manchas ou rastros, 
comprometedores. O prefeito não sabia, e jamais descobriria a má-
gica do secretário, que isso ele não revelava. Nem queria saber, 
interessavam os resultados, talvez nem tivesse alcance para saber 
o modo de operar do secretário. Só o preocupava a conta bancária 
e as cifras que acumulou em espécie no recôndito de seu coração.

Algum tempo se passou mais para a vida e para esta narrativa. 
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O secretário, quando achou que era o momento já, fez o prefeito 
ver que a confecção da tão ansiada estátua exigia uma soma fora 
de qualquer propósito. Inviável. Para o prefeito nada era inviável 
quando envolvia seu nome. O secretário disse a ele: prefeito, nem 
os faraós ousariam algo assim. O prefeito não entendeu e se em-
burrou. Quando não entendia algo, ficava amuado. O assunto em 
poucos dias ficaria encerrado, supôs o secretário, porque o prefeito 
não ia se lembrar do sonho, dos desejos, do dia anterior. Logo 
começaria a sonhar diferente, com outras maneiras para engran-
decer o seu nome.

Então é hora de se perguntar: por que o sonho voltou à bai-
la? Poucas pessoas sabiam que na capital do estado existe um de-
pósito de objetos públicos que perderam validade e importância, 
e foram descartados e abandonados no olvido. Tipos de objetos 
inacreditáveis, que aí são depositados para que fiquem jogados 
ao longo das vias normais do esquecimento. São ali depositados 
para que não atrapalhem a vida normal. Por um acaso, o prefei-
to e o secretário foram dar neste depósito do passado, de objetos 
e intenções, para ali encontrarem de tudo. Mas quando alguma 
coisa é dada para acontecer, acontece. Não há como evitar. Assim, 
o prefeito deu de olhos numa estátua de alguma figura histórica 
que caiu em desgraça e foi assim abandonada ali. Não podia saber 
do que se tratava por dois motivos: seu conhecimento histórico 
nulo e a ferrugem que, recobrindo o metal, escondia a fisionomia 
do herói. O que fazem com estes objetos? – pergunta o prefeito. 
Guarda-se, mas pode-se vender – disse o almoxarife. Ato seguinte, 
o prefeito encarregou o secretário para o restante. Que comprasse 
a estátua, que essa lhe servia depois de um restauro para retomar 
o sonho anterior de se perpetuar. A palavra era bruta, mas ele a 
sentiu suave para o que pretendia. 

Para não delongar demais a história, resume-se da seguinte 
forma: a estátua foi limpa e comprada por um preço exorbitan-
te, mais as taxas e competentes propinas, mas tudo ainda dentro 
dos limites da vaidade.  Valeria a pena. A estátua foi transportada 
como um segredo para ser exposta na pequena comuna em festa 
de inauguração que seria inesquecível. Não se tardasse. Haveria de 
ser algo grandioso; nada como outras festas diminutas que por aí 
eram comuns. O secretário ficou encarregado (como tudo o mais) 
para o evento efusivo, definitivo e ruidoso. 

Mas então aconteceu o inesperado.
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O prefeito fez ver ao secretário que seu município estaria imune 
à pandemia que se apregoa. O secretário disse que não. O prefeito 
quis saber do mais baixo de sua sabedoria se o vírus chinês (vírus 
chinês? – perguntou o secretário, para si) só atacava os pobres. 
Os ricos também. Mas os políticos devem estar imunes, claro. O 
secretário disse que não. Qualquer um pode ser infectado. Então? 
A inauguração não podia ser feita com as festividades requeridas 
(pelo prefeito). Não tendo mais nada a fazer, o secretário disse que 
em definitivo não podia acontecer aglomeração, que a população 
não podia comparecer. O prefeito então abriu seu coração ao se-
cretário. Que ele se sentia muito abandonado, da sua amada que 
não se acostumou com seu poder, que reclamou que ele não cum-
pria mais suas funções de homem, mas que isto era calúnia, podia 
ficar certo, e o deixou, abandonado pelos eleitores, pelo destino, 
pelas forças do alto, e pelo secretário? Não, este permaneceria ao 
seu lado. Disse que estava sozinho. O que era intolerável. Já há 
muito sentia a frieza de seus casos ocasionais; de seus eleitores, 
que estavam arredios. Está certo que adotou o hábito de tomar be-
bidas espirituosas. Mas que não lhe fazia mal tomar uns aperitivos. 
Olhou para dentro dos olhos do secretário e não os encontrou. 
Está certo, às vezes exagero. Mas na qualidade de prefeito, eleito 
por voto, isto não me é vedado. Esperou a reação do secretário a 
esta última palavra. Nenhuma reação. Nenhuma palavra. Sinto-
-me muito só. A solidão é uma praga, secretário. O secretário nem 
concordou, nem discordou. O que fazer?

O tempo de isolamento social se arrastava. O que fazer? Espe-
rar que algo aconteça. Nada aconteceu. Nada acontecia. As pesso-
as da cidadezinha deveriam ter pensado que se não continuassem 
reclusas podiam ser colhidas pela desditosa. Nesta cidadezinha se 
acreditava. Enquanto em outras cidades não se acreditou, que a 
pandemia é uma invenção para atingir a economia do país, aqui 
nesta cidadezinha se acreditou. Todos ficaram recolhidos dentro 
de suas casas e de si mesmos. E não iriam à inauguração coisa 
nenhuma.

Dito isso, numa destas manhãs seguintes o prefeito achou que 
devia agir. Chamou o secretário para lhe dizer: hoje vou inaugurar 
a minha estátua na praça. Vou colocar a estátua sobre o pedestal 
da glória, mesmo que esteja sozinho contigo. Que fosse sem audi-
ência. O secretário acrescentou que devia ser em segredo. Como 
proceder à cerimônia neste clima? Esta, afinal, se deu nesta mes-
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ma noite. Não é preciso dizer que não havia ninguém na praça, a 
não ser o prefeito e o secretário. A fotografia oficial seria tirada 
pelo secretário com o celular, sem maiores cuidados. Onde estava 
a população? Onde estavam os eleitores? Recolhidos na sua deso-
lação, nos seus temores. Atrás das cortinas nas janelas deviam es-
tar. Ou talvez não. Havia um silêncio imenso. Por sorte, ninguém 
batia panelas, como acontecia pelo país afora de vez em quando. 
Contaram isso a ele, ao prefeito. Mas ali, ao invés da euforia, ou 
até mesmo da recusa, havia o silêncio sepulcral. O secretário deu 
início à cerimônia inacreditável. Leu as delirantes credenciais do 
prefeito, a razão da homenagem, invocou senhores e senhoras, au-
sentes porém, olhou para o alto e para o baixo. E imediatamente 
disse que o prefeito iria se pronunciar, mas ele disse que não. Não 
iria discursar para o nada, nem para os fantasmas, nem para os 
filhos cujas mães não têm culpa pela canalhice dos filhos. Não, 
não iria discursar. E logo fez o corte da fita, retirando o pano que 
recobria a estátua, e a cerimônia foi encerrada de modo sorrateiro. 
O secretário disse que ia se retirar. Que para ele já bastava. Mas 
para mim ainda não basta, acrescentou num sopro o prefeito. Está 
dispensado, e o secretário se dispensou de imediato.

O prefeito ficou sentado no pequeno banco de frente para si 
mesmo. Pois era a si mesmo que via na estátua. Não lhe ocor-
reram os pensamentos, mesmo porque nunca foi alguém que os 
tivesse, quando mais precisava deles. A noite nesta época devia ser 
fria; estava tépida. A noite devia ser chuvosa nesta época do ano; 
estava limpa. E percebeu que as casas não tinham luzes acesas 
nas janelas; apenas a estátua estava banhada por uma difusa luz 
esverdeada de um refletor. Pode ver. Via a si mesmo ali à frente. 
A representação de uma vida que podia ter sido e não foi. De uma 
história que podia ter sido e também não foi. O que pode levar al-
guém a querer se eternizar num pedaço de ferro? Na estátua, via a 
si mesmo. Era a representação da solidão, mas não se reconhecia. 
A lua apareceu sobre a colina verde e o iluminou, e isto foi ainda 
pior. Jamais tinha se dado conta de quanto estava só.
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Mauro Ulrich

Talvez seja só o carteiro  
(ou Diário da quarentena)

“No diário, a pessoa encontra provas de que viveu, 
olhou em volta e anotou observações mesmo em si-
tuações que hoje parecem intoleráveis, ou seja, pro-
va de que esta mão direita se moveu como hoje.” 
    Franz Kafka

Segunda-feira, 30/03

(10h43)

Acabei dormindo na sala, onde travei uma luta desigual contra 
os mosquitos, sob o calor infernal deste começo de um outono que 
não chega nunca. Pesadelos e um torcicolo. Acordei cedo, a boca 
seca, e ao som dos passarinhos, que são maioria aqui no bairro. Os 
bichinhos parecem alheios a pandemias, pandemônios e notícias 
ruins que nos atacam por todos os lados, todos os dias – nestes 
últimos dias. Passarinhos não estão de quarentena e penso que 
sejam uma espécie de mensagem divina justamente para que te-
nhamos um certo alento e um pouco de alegria nestas manhãs 
apocalípticas. E pensar nisto é a forma que encontrei para acredi-
tar que Deus não nos abandonou, por completo.

(12h20)

Pausa no trabalho. Dei um tempo para o material que elaboro 
para mandar para o escritório e coloquei uma cadeira no pátio. 
Home office tem isso de bom: a gente pode se espreguiçar sob as 
árvores do quintal. Não passa ninguém na rua. Até os passari-
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nhos estão quietos agora. Estou lendo alguns diários, de pesso-
as famosas, o que inclui o do Henfil, o cartunista, já falecido. Ele 
narra as peripécias do tempo em que morou em Nova York por 
conta de um tratamento de saúde, no início dos anos setenta. Era 
hemofílico. Me serve de inspiração. Divertido, mas com alguma 
tristeza. Agora, por exemplo, ele narra a execução do cantor e 
compositor Victor Jara, no Chile. Uma espécie de Geraldo Vandré 
chileno. Preso pela ditadura militar de seu país, foi levado para o 
Estádio Nacional. Amputaram-lhe os dedos, entregaram-lhe um 
violão, e disseram: “Agora canta!” Jara esfregou o violão e cantou: 
“Ay, canto, que mal me sales / Cuando tengo que cantar, espanto / 
Espanto como el que vivo / Como que muero, espanto / De verme 
entre tantos y tantos / Momentos de infinito / En que el silêncio 
y el grito / Son las mentes de este canto.” Não acabou de cantar. 
Foi metralhado no meio. Levanto de minha espreguiçadeira, vou 
até o fundo do pátio e colho dois limões para fazer uma limonada. 
Sem açúcar.

(ontem eu ainda ouvi seus passos na varanda. titubeante. pre-
ciso lembrar de cadear o portão. erguer um muro maior. colocar 
uma cerca elétrica. qualquer coisa que proteja o foco e não me 
desvirtue das coisas banais: o som da colherinha batendo contra 
as paredes da xícara, a descarga d’água no banheiro, as molas en-
ferrujadas da cadeira no quarto... ouvi seus passos na varanda en-
quanto o cão latia e eu tomava o meu chá)

Terça-feira, 31/03

(7h32)

Olho para o céu na esperança de encontrar nuvens. Todos os 
dias, nestes últimos, é a primeira coisa que eu faço. Antes mesmo 
da minha higiene. Esta sensação de seca... A boca seca de novo! 
Hoje o dia até que amanheceu cinza, fresco, mas sem uma gota 
para nos confortar. A grama, esturricada, começa a virar pó. Tri-
lhas de formigas por todos os lados parecem veias de um corpo 
humano gigante estendido no pátio da casa. Plantas murchas no 
jardinzinho de inverno e um maldito vírus a pairar sobre as nossas 
cabeças. Sinto que alguma coisa murcha também dentro de mim.
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(14h36)

Saída rápida para ir até a padaria. Aberta. As mesas estão dis-
postas de uma forma diferente e há um cordão de isolamento, além 
do balcão, que separa os clientes das atendentes. O movimento é 
fraco. Mentalizo o que é que eu fui buscar ali. Pãos, frios, suco... 
Me dou ao luxo de uma ganache de chocolate, que parece delicio-
sa. Uma amiga, na fila, me diz que tem trabalhado mais, agora, em 
casa, do que antes, na normalidade, em seu local de trabalho. Fala 
comigo mantendo uma certa distância, segura. Pede duas fatias 
de torta. Tortas de diferentes sabores. Percebo que não pegou um 
cestinho e vai abraçando tudo o que pede. Dá tchau e se dirige ao 
caixa. Só tem um funcionando, o que é suficiente. O dono da pa-
daria aparece em uma das portas e me acena, de longe. Ele veste 
uma camiseta vermelha, do Led Zeppelin, e mentalmente eu passo 
a cantarolar Starway to Heaven, como se Robert Plant me asso-
prasse o ouvido. Sim, em casa a tal da ganache me leva até o céu.

(21h44)

É uma prática comum, a TV ligada no jornal da noite e seus 
apresentadores engomadinhos. Agora, mais ainda, apesar de as 
notícias não serem nada animadoras. Mas como a cozinha é in-
tegrada com a sala, eu me distraio também, cozinhando alguma 
coisa, bebericando, ouvindo que o número de mortos dobrou, co-
mendo... Embora o risco da indigestão. Depois é ler, ver um filme, 
escrever, ouvir música, ou seja, tudo o que eu já fazia antes. “Ama-
nhã não será outro dia”, ouço Gullar me dizer baixinho, ao ouvido, 
enquanto batuco nas teclas deste computador. É, ultimamente dei 
para ouvir vozes ao pé do ouvido... O cão late lá fora, com insistên-
cia, e de uma forma bem real. Espero que não seja visita.

(as flores que estavam no canteiro, jazem ao lado da pilha de 
tijolos. suas raízes estão secas. esturricadas. e foram arrancadas da 
terra com a precisão de um cirurgião. o cão me olha com medo, 
assustado, como se quisesse se desculpar por uma culpa que não é 
sua. eu sei. pegadas humanas – bem humanas! – cobrem uma boa 
extensão da calçada)
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Quarta-feira, 1º/04

(8h34)

1º de abril. Parece mentira que cheguei aos 51 anos. Quando 
era mais jovem, fazendo certas bobagens próprias da tenra idade, 
me conformava pensando que se eu fosse até os 50 já estava de 
bom tamanho. Um a mais, portanto. Tô no lucro. Mas tinha de ser 
num primeiro de abril? Com tantos outros 364 dias para nascer? 
Bobagem! Conta a lenda que vim ao mundo às onze horas da noite 
e que mamãe até pediu para o meu pai me registrar como sendo do 
dia dois então, mas não adiantou nada. “Nasceu no dia primeiro, 
dia primeiro vai ficar”, fincou pé o velho. Tudo bem, vamos ver o 
que o dia me reserva. Abraços é que não.

(14h43)

Capto a notícia pelo rabo do ouvido, vinda da TV, na sala: “Ca-
sal sírio produz e distribui quentinhas para pessoas idosas que 
não têm condições de sair de casa.” Diz o homem, que é chef  de 
cozinha: “Os brasileiros já fizeram tanto por nós... Chegou a nossa 
vez.” Ele e a esposa vieram para cá fugindo de uma guerra civil 
que já dura anos lá no país deles. Encaro a notícia como um gran-
de, gigantesco presente de aniversário. E choro, um pouquinho. 
Fico sempre muito emotivo nestas ocasiões. 

(um envelope preto passa por debaixo da porta. acordo com o 
som do papel raspando na madeira. um envelope sem remeten-
te, nem destinatário. Um envelope vazio, que é como eu me sinto 
agora)

Quinta-feira, 2/04

(1h40)
São duas situações distintas, com as quais você se depara, joga, 

e imagina estar vivendo neste momento: um seriado pesado, de 
suspense, ou um sonho ruim, um pesadelo infernal. Infelizmente, 
não é nada disso. É a vida real. Como real é também esta dor incô-
moda, entre as costelas.



83

(14h36)

Saída para uma reunião de trabalho presencial com toda a tur-
ma do escritório – e que bom que toda a turma compareceu. Estão 
todos bem, graças a Deus, reiterando com bravura seus compro-
missos com a empresa. Os pedidos continuam entrando diaria-
mente, protocolos fichados e autenticados, entregas em dia e ne-
nhuma notícia de desistência. O chefe agradeceu nosso empenho 
e nos presenteou com máscaras de proteção. Máscaras negras. E 
tapinhas nas costas. Notei que alguns estão mais magros, e com 
olheiras profundas. Mirtes sorriu pra mim. No banheiro, enquan-
to passava o álcool gel, Carlos me confidenciou que viu sangue em 
suas fezes.

(há um silêncio absoluto lá fora. dá para ouvir o som da grama 
quando ela cresce, a respiração pesada do cão, uma pequena fo-
lha que despenca sobre o chão seco, esfarelento, de pura poeria. a 
terra é só um acúmulo de pó. numa das partes internas do muro, 
no fundo do pátio, consigo ver, pela janela, que alguém escreveu a 
palavra “TOLERANCIA” e esqueceu de colocar o acento)

Sábado, 4/04

(19h38)

Hoje chorei. Chorei muito, como há muito tempo não chorava. 
Chorar é bom. De dor, também. O outro motivo – o da alma, de 
ausência, desamor e solidão –, é que não é bom. Mas depois do 
choro dá um certo alívio, como se a gente ficasse meio drogado, 
mais leve. É como saciar uma espécie de sede de que a gente não 
sabe a origem. É bom, mas é ruim. Não sei explicar. Sábado tem 
sido o pior dia da semana e já teve épocas, há muito tempo atrás, 
que era o melhor. Eu me arrumava todo para ir ao baile, tomava 
algumas doses de uísque antes, e saía de casa todo animado, ao 
encontro de algo que eu nunca encontrava. Era bom esta certa 
perspectiva, no ar, misturada ao perfume dos flamboyants.

(o último pé de acácia também foi arrancado. ficaram algumas 
pétalas vermelhas espalhadas pela terra. depois do longo silêncio, 
ouvi um riso, abafado, e um ranger de dentes. e não é o cão. ele 
quase já nem se move mais. quase nem respira mais)
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Domingo, 5/04

(11h17)

Precisei sair para ir ao mercado. Lembrei, por aqui, que desde 
quarta, quando fui na padaria, eu não comia algo. Fraqueza. Tudo 
fechado. Quase ninguém nas ruas. Vi Mirtes, de longe. Ela estava 
com o marido, o Antenor. Ele agarrou a pobre pelo braço e se 
afastaram, com pressa, para os lados do hospital. Nos postes e nos 
muros, a superintendência mandou colar cartazes com as fotos das 
pessoas que já morreram. Milhares de cartazes. Milhares de fotos. 
Milhares de pessoas mortas. Voltei rápido para casa. Comi um pão 
duro, mofado, com as sobras de uma manteiga rançosa. Sequer 
havia limões para a limonada.

(20h15)

Passei a tarde deitado, sem forças para levantar. Tentei ver TV, 
mas as emissoras que não estão fechadas passam só reprises de 
antigas finais de campeonatos. Ouvi algo similar a um trovão, lá 
fora, mas pode ser o meu estômago, também, reclamando algo 
para eu comer. 

(silêncio, risos, silêncio, risos, silêncio, risos, silêncio, guizos)

Quinta-feira, 13/08

(16h20)

Acordei com o barulho de algo muito similar ao som de gotas 
de chuva tamborilando no telhado. Mas foi o cheiro da terra mo-
lhada, após os muitos meses de seca, que me empurrou para fora 
da cama. Consegui chegar em uma das janelas da sala e vi, lá fora, 
o vizinho da casa em frente que, por uma das vidraças quebradas, 
acenava para mim. Não vi o seu corpo todo, mas vi o seu braço, 
como se aquele membro, humano, fosse uma extensão da residên-
cia. Estou confuso, ainda, como fome e frio. A chuva se mistura 
com as poucas lágrimas que ainda me restam e fico ali durante um 
bom tempo, parado, me segurando na cortina. Tempo suficiente 
para ver um dos botões, da roseira, se abrir feito um sol vermelho 
no pátio da minha casa.
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Moina Fairon Rech

Bruna, a menina que queria ler

Bruna era bem pequena quando ganhou um livro de his-
tórias da madrinha. Era um livro grande e gordo, com 

muitas gravuras lindas e coloridas. Tinha princesas, fadas, elfos, 
sapos e nem sei mais o quê. 

Embevecida, olhava as figuras e queria logo saber o que estava 
acontecendo. 

– Mamãe, o que a princesa tá dizendo? 
A mãe pegava o livro e lia. Bruna, sorrindo, escutava.   
   
Às vezes, sua mãe não tinha tempo para ler. Então a menina fo-

lheava as páginas uma a uma, bem devagarzinho. Queria saber por 
que tinha tantos risquinhos debaixo das figuras e a mãe explicava: 

– Os risquinhos são letras e só.  
Por isso, volta e meia perguntava: 
– Quando é que vou descobrir o que dizem esses risquinhos?!  
 – Quando você for para a escola, meu bem! – respondia a mãe.
Bruna ficava impaciente, porque não queria esperar tanto tem-

po. Mas, como conhecia todas as histórias do livro, de cor e saltea-
do, com um olhar sapeca, fazia de conta que já sabia ler. 

                                          
Nunca desgrudava do livro. Levava-o para todo lugar.  
A casa da Bruna ficava ao lado da igreja e, algumas vezes, ela ia 

sozinha. Era tão pertinho, que a mãe nem precisava levar. Num do-
mingo, ela foi um pouco mais cedo e, junto, levou seu querido tesouro.      

Assim que entrou, procurou um bom lugar e sentou. Muitas 
pessoas já estavam lá e esperavam em silêncio. Então ela abriu o 
seu livro e começou a folhear. Foi folheando, folheando e mexendo 
os lábios como se estivesse lendo baixinho. Como viu que nin-
guém prestava atenção, resolveu virar as páginas com mais estar-
dalhaço: flopt, flopt, flopt.

Logo, as pessoas começaram a virar a cabeça, querendo saber 
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o que estava acontecendo. 
A avó do Luizinho, sentada mais à frente, também olhou para 

trás. Ela era uma avó brava e rabugenta. A garotinha tinha medo 
dela. Quando a avó do Luizinho viu que era a Bruna que fazia 
aquela barulheira, lançou-lhe um olhar de bruxa malvada e come-
çou a sacudir a cabeça.

Bruna levou um susto tão grande, que fechou o livro imediata-
mente. Achou melhor parar de fazer de conta que já sabia ler, quan-
do fosse à igreja, principalmente se a avó do Luizinho estivesse por 
perto.  

                                                        
O tempo foi passando e o tão esperado dia de ir para a escola 

chegou.  
– Oba, agora vou aprender a ler de verdade! – disse, toda facei-

ra. E lá se foi ela, de mochila tinindo de nova, lápis, caderno e uma 
borracha branquinha, que era macia e muito cheirosa. 

Logo começou a descobrir o significado dos misteriosos risqui-
nhos e, em pouco tempo, que alegria, já estava lendo! Agora, sim, 
não precisava mais ler de mentirinha. 

Bruna nunca perdia ocasião de se exibir para quem estivesse 
por perto. Lia tudo que via à sua frente. Os nomes das lojas, os 
letreiros e os avisos, e sempre em voz alta, para não deixar dúvida 
de que estava sabendo das coisas! Nada lhe escapava.

No começo, quando ainda lia aos solavancos, Bruna preferia 
os livros cheios de figuras coloridas e de poucas letrinhas. Porém, 
quanto mais lia, mais fácil se tornava o entendimento. Logo se 
deu conta de que bons mesmo eram os livros com histórias mais 
longas. Já nem precisava de tanta figura, pois a sua imaginação 
completava o que não podia ver.  

Na biblioteca da escola, livros não faltavam. Eram estantes cheias 
de livrinhos enfileirados. Vendo isso, ficou muito contente e disse: “Eu 
vou ler todos estes livros!” E sabem que ela quase conseguiu? 

                                             
Além de ler, Bruna também gostava de brincar no quintal de sua 

casa. Um dia, pulando amarelinha, torceu o pé e deu um grito de 
dor. Aos berros, foi levada até o Posto de Saúde. O médico a exami-
nou e, depois de apalpar o pé e o tornozelo, deu um sorriso e falou:

 – Ainda bem que não quebrou nada. Mesmo assim, vou ter de 
enfaixar este pé, bem firme, e você vai ter de ficar de molho por 
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alguns dias, entendeu? 
– Ahhhh...
– Quanto menos você se movimentar, melhor. Com alguns dias 

de cama ou de sofá, o seu pé vai ficar novinho em folha.
A menina, mesmo contrariada, disse que iria fazer tudo, tudinho 

como o doutor estava mandando. Não ia mexer o pé nem uma vez!

Foi para casa no colo do papai. Depois de instalada na cama, a 
mãe afofou os travesseiros e trouxe o ursinho de pelúcia para lhe 
fazer companhia.   

A temporada de repouso forçado passou bem depressa. As 
amiguinhas vinham todos os dias. Como sabiam que Bruna adora-
va ler, sempre davam um jeito de trazer livros. Além deles, ainda 
fazia questão de conferir as revistinhas do Mickey.

Muitas vezes, ficava enroscada no fundo de uma poltrona. 
Mergulhada na leitura, nem via o tempo passar.

– Essa menina não tem jeito – dizia a mãe, enquanto dava um 
suspiro de desalento. – Só o que faz é ler, ler, ler. Não sei como a 
cabeça dela ainda não explodiu. 

Bruna dava risada, pois sabia que cabeça não explodia por cau-
sa da leitura, muito pelo contrário.  

Havia uma coisa que a menina não fazia: deixar uma história 
pela metade. 

Certa noite, estava lendo na cama. Já era tarde e não se ani-
mava a largar o livro. Faltava só um pouquinho para terminar a 
história quando sua mãe entrou no quarto:

– Que é isso, minha filha? – ralhou. – Lendo até agora? É muito 
tarde e amanhã você precisa levantar cedo para ir à escola. 

– Ah, mãe, deixa eu terminar! Falta só o finzinho. Deixa, mãe!
– Sinto muito, minha filhotinha. Já está tarde! Amanhã você ter-

mina. Por hoje chega! Boa-noite, minha queridinha! Durma bem. 
Depois de dar uma bicota na filha, apagou a luz e saiu do quarto.

Bruna, deitada no escuro, estava ardendo de curiosidade para 
saber o final da história. Não podia acender a luz, pois, se o fizesse, 
sua mãe viria correndo.

Ai, ai, não tinha jeito mesmo. Teria de esperar até o dia seguin-
te... Só que ela ainda não estava com sono.  

Notou, então, que nem parecia estar tão escuro assim. A janela 



88

do quarto estava aberta e dava para ver, lá fora, no céu, a lua cheia 
brilhando toda exibida. Tudo tão claro, que parecia ser de dia! 

Levantou-se e foi até a janela para ver melhor. Foi quando teve 
uma luminosa ideia: “Vou poder descobrir o final da história ago-
ra, e é pra já!”.

Pegando o livro, sentou-se no chão, pertinho da janela, e co-
meçou a ler... 

Bruna foi crescendo e todos os dias dava um jeito de ler mais 
uma história. Com isso, o seu gosto pela leitura evoluiu.

No dia em que foi à Biblioteca Municipal pela primeira vez, 
sentiu-se a descobridora da caverna dos tesouros do Ali Babá. Ao 
invés de ouro e joias preciosas, havia prateleiras atulhadas de li-
vros. De todos os tamanhos, grossuras, estilos e feitios.    

Cheia de emoção, lembrou-se da antiga promessa de querer ler 
tudo e disse: “Estes quero ler todos, se conseguir”.      

Logo fez a sua ficha de inscrição e, a partir daquele dia, come-
çou a retirar os livros de sua preferência. 

Enquanto lia, viajava com a imaginação. Sem se dar conta, ia 
acumulando conhecimentos. Já conhecia histórias de tudo que era 
lugar. Quando ouvia o nome de um país, logo dava um relatório 
sobre ele. Imagine só! Na verdade, até parecia que ela sabia de 
tudo um pouco.

                                                            
Os anos foram passando. Bruna tornou-se adulta e continuava 

lendo bastante.  
Volta e meia se lembrava daquela ideia maluca que tivera quan-

do pequena, que era de ler todos os livros do mundo. Agora, com 
um sorriso e um olhar sonhador, diz para si mesma: 

– Ler todos os livros do mundo não consegui não, mas bem 
que tentei.  Hoje eu sei que é impossível, porém não pretendo pa-
rar, muito pelo contrário.                    

RECADO
       
Ainda existe muita coisa boa para se ler e disso eu não abro 

mão! Por isso continuo sempre sugerindo: “Se alguém quiser me 
dar um presentão de Natal ou de aniversário, ou por qualquer ou-
tro motivo, que seja um livro.”
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Osvino Toillier

Cuida de teu nome
 

A vida de todos nós está marcada por frases marcantes, 
como esta do título desta crônica, ouvida do meu pai 

quando me deixou no internato do Colégio Mauá, em 1959, para 
o casal Nelson e Iria Bender: “Cuida do teu nome, filho”. 

Embora talvez nem entendesse bem o sentido destas palavras 
naquela ocasião, elas ecoaram nos meus ouvidos vida a fora, quan-
do outros interesses tentavam me levar para caminhos mais atra-
entes.

“Cuida do teu nome, filho” e a voz do meu pai e da mãe, me 
conduzindo nas travessias mais difíceis, para que eu não envere-
dasse por veredas tortas ou de algum risco. E quanta vez senti a 
mão de Deus sobre mim, protegendo-me e levando-me nos braços 
amorosos como criança pequena. 

Eu acho que é preciso deixar-se levar vida a fora pelos braços 
amorosos e muitas vezes desconhecidos para as travessias dos ria-
chos, rios, pontes, enfim, alcançar a outra margem. Quantas vezes 
estamos expostos a perigos e só ficamos sabendo depois. Na roça, 
indo para o trabalho, ou voltando, descendo o cerro em companhia 
da mãe – trabalhadora guerreira, porque o pai era muito doente 
– nós cantávamos canções que estão guardadas na memória como 
pérolas preciosas. 

Com certeza, o Anjo da Guarda estava conosco, e nem cobras 
venenosas nos faziam mal, porque estávamos protegidos. Até ani-
mais ferozes que ainda existiam naquelas florestas não se atre-
viam a aproximar-se, porque os “anjos do Senhor acampam ao 
redor dos que O temem”. 

Vivíamos no rio – meu pai era exímio pescador – e todos os 
domingos de manhã amanhecíamos a bordo da canoa, em algum 
poço, quando ainda não enxergávamos a rolha, e só percebíamos 
quando algum peixe pegara a isca, e o caniço dava sinal. Às vezes 
o rio estava com bastante água, e a correnteza era forte, mas nossa 
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canoa deslizava pelas corredeiras, e o pai conduzia nossa embar-
cação, habilmente desviando das rochas e levando-nos para o pró-
ximo poço, onde os lambaris, pintados e jundiás nos aguardavam.

Foi assim que, vivendo as agruras do dia a dia, aprendemos os 
sagrados valores da vida em companhia dos amorosos e zelosos 
pais, que nos ensinaram os caminhos da vida, com o exemplo de 
suas próprias vidas, a partir das vivências concretas de que “o que 
torna o rio poderoso são suas margens”, lição do velho Heráclito. 
Foi nos barrancos do Rio Pardinho que aprendi isso, e fui confir-
mando vida a fora.

O meu olhar para trás vai identificando lições encantadoras 
nas palavras do pai e da mãe, que continuam ecoando em nossos 
ouvidos, acompanhados do olhar amoroso de quem será eterno 
em suas lições. Por isso, toda vez que vou a minha terra, uma das 
visitas é ao túmulo deles para lhes levar flores, porque até isso nos 
ensinaram: levar flores para a sepultura dos avós.
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Romar Rudolfo Beling

Paraíso
 

Abri a porta e em dois passos já me encontrava na cal-
çada defronte ao prédio. Uma estranha lufada de vento 

quente bafejou-me na manhã, que, de resto, se apresentava fria, 
apesar do intenso brilho de um céu de outono, por entre os galhos 
ainda escuros das tipuanas. Quase ninguém nas ruas. Estávamos 
em tempos de quarentena, e o vírus certamente seguia por aí, em 
algum lugar, à espreita de incautos.

Meu olhar foi atraído para vultos à minha direita, metros 
adiante, na esquina da Rua Júlio de Castilhos com a Marechal 
Floriano. Duas figuras absolutamente estranhas, paradas junto ao 
meio-fio da via principal, na altura da rampa de cadeirantes, que 
miravam. Inquieto, segui na direção deles, disposto a enveredar 
pela faixa de segurança à esquerda, no rumo do Quiosque. Com 
minha aproximação, um se virou e o outro logo o imitou. Dois 
homens, que, salvo engano, eu nunca vira. Permaneceram num 
silêncio assustado ou constrangido. 

Uma vez que nos víamos os três naquele ambiente (não me es-
capou na ocasião a coincidência do absoluto silêncio e da ausência 
de mais pessoas na área central, sempre tão barulhenta a qualquer 
hora do dia e inclusive noite adentro), e à luz da manhã, não deixa-
ria de cumprimentá-los, ainda que com um leve meneio de cabeça. 
Sem ser expansivo, desejei-lhes um “Bom dia!”. “Bom dia!”, ambos 
me responderam, quase em uníssono, com tonalidades de voz ou so-
taques evidentemente díspares. Depois permaneceram quietos. Os 
dois aparentavam ter 70 anos, ou mais. Um alto e magro, com bar-
ba. O outro baixo, atarracado, embora não obeso, sem barba. Algo 
em instantâneo me levou a emitir, num impulso: “Posso ajudar? 
Vi que estavam com o olhar fixo no chão. Procuram por algo?”.
Entreolharam-se. Hesitaram. Eu próprio hesitei. Foi o mais baixo 
deles quem respondeu: “Achamos estranha essa superfície incli-
nada. Para que serve? E essas faixas?”. Disse isso em um tom de 
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tal forma espontâneo, e sem qualquer acento de ironia, que senti 
um calafrio. De onde, afinal, teriam saído, numa manhã de sol de 
abril de 2020, esses dois indivíduos tão incomuns? Antes mesmo 
de formular uma explicação, de relance reparei nas vestimentas e 
nos calçados. Não eram, definitivamente, peças que se encontras-
sem no comércio local. Muito menos em lojas ou departamentos 
de vestimentas gaúchas. Gente de fora, portanto, de algum outro 
país. Teriam quem sabe vindo à cidade para negociar tabaco junto 
a alguma das indústrias? Muito provavelmente.

Achei por bem explicar, de forma sóbria e compreensiva. “A 
rampa é para facilitar o acesso de cadeiras de rodas, para o caso 
de alguém que dependa desse meio de locomoção”, frisei. “Nos 
moldes das rampas que existem em todas as esquinas e junto às 
demais faixas de segurança. E estas, claro, são para a passagem 
preferencial de pedestres, quando o sinal está verde, aberto, para 
eles”, completei. “Não é assim que se adota na cidade de vocês? 
São de onde?”, aproveitei a oportunidade para inquirir. Nesses ins-
tantes de interação, uma vez mais me apercebi de que nem uma 
única pessoa, sequer um carro, em um dia de semana, havia circu-
lado até então. O pessoal levara realmente a sério a determinação 
da quarentena, ao menos naquela manhã.

Entreolharam-se novamente, e pude sentir neles uma tensão, 
uma certa angústia ou inquietação. O de menor estatura respon-
deu: “Eu sou da Gália”. E o mais alto: “E eu de Florença”. Exul-
tei: “Ah, italianos! Que prazer! E que boa surpresa encontrá-los 
aqui em Santa Cruz! Moram muitos descendentes de italianos 
por aqui, uma comunidade muito conhecida. Ali mesmo, poucos 
metros adiante, mora o seu Trentin. Estão a passeio? Em visita 
a familiares ou amigos? Ou em virtude de algum negócio?”. E 
entendi como de bom-tom apresentar-me a eles: “Sou jornalista, 
moro aqui ao lado e estava indo para meu ambiente de trabalho”. 

O mais alto logo retribuiu: “Chamo-me Virgílio”, disse. E o 
outro: “E eu sou Dante”. E, um tanto inseguro, acrescentou: “Na 
verdade, temos de admitir, a cidade nos parece de todo estranha. 
Quando clareou, nos descobrimos no meio daquela praça, ali per-
to, onde tem um chafariz”. E apontaram na direção da Praça Ge-
túlio Vargas. Desconfortável com essa informação, de que ambos 
haviam, ao que tudo indica, passado a noite na praça, tentei obter 
mais informações ou elementos. “Desde que momento vocês esta-
vam na praça? E em virtude de que estavam por lá?” O que disse 
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chamar-se Virgílio é que respondeu. “Na verdade, nós não fomos 
para essa praça. E bem dizer nem estávamos lá. Quando clareou, 
nós nos damos conta de que estávamos ali. Estávamos caminhan-
do por uma alameda ainda ontem à noite, um caminho pavimen-
tado bem estreito, e no que começou a clarear descobrimos que 
caminhávamos em um dos corredores daquela praça. Não enten-
demos o que ocorreu. E ainda não conseguimos concluir que cida-
de é esta. Em que região da Itália estamos?”

Nesse ponto é que uma sensação de vertigem, com calafrio, to-
mou conta de mim. Demorei-me, olhei para todos os lados, espiei 
pela Rua Marechal Floriano, com as copas das tipuanas fechando 
o túnel por sobre nossas cabeças, e então me concentrei nos raios 
do sol espalhando-se pela Júlio e por sobre a praça. “Isto aqui não 
é a Itália”, frisei. “Vocês estão no Brasil. Esta cidade chama-se San-
ta Cruz do Sul, e fica no estado mais ao Sul do Brasil, há uns 12 
mil quilômetros da Itália”. “Não pode ser!”, emitiu o que se disse 
Dante. “Não pode ser!”. E voltou-se para o companheiro: “Virgí-
lio! Em algum momento, em nossas divagações, a gente pegou a 
estradinha errada ontem! Era para a gente já ter saído direto no 
Paraíso!”. O outro completou com um “Porca miséria!”.

Já desconfiando de que tivesse sido abduzido ou aspirado para 
dentro de um enredo ficcional, disposto a me beliscar para me des-
cobrir em meio a um pesadelo (vá lá, um sonho), ainda deitado na 
cama lá no alto, junto dos galhos das tipuanas, caí num riso solto. 
“Paraíso? (risos). Eu sou de Agudo. E Paraíso fica logo do outro 
lado da estrada na propriedade dos meus pais! (risos)”. Olharam-
-me sem emitir um único sinal, sem pestanejar. Sérios. Apenas a 
respiração ofegante de ambos traía sua inquietação. 

Foi Dante quem perguntou: “Aqui por perto, nesta cidade, en-
contra-se alguma banca, alguma livraria? Estávamos ontem em-
penhados, eu e o Virgílio, em busca de um local no qual pudésse-
mos encontrar alguns livros.” Até que enfim um tema em comum: 
livros! Apontei: “Aqui tudo é perto. Ali, cinquenta metros adiante, 
naquela placa, fica a Banca, que deve estar aberta. Ali vendem li-
vros e revistas. Já ali”, apontei para trás, na própria Rua Júlio de 
Castilhos, “fica uma livraria, que é também papelaria, e tem ao 
lado um café, onde se pode sentar a uma mesa para ler enquanto se 
beberica alguma coisa. E ali”, apontei pela Rua Marechal Floriano, 
“duas quadras adiante, exatamente na esquina, como se fosse aqui, 
mas duas quadras adiante, fica outra livraria, esta com um acervo 



94

bem maior, e com livros de todos os gêneros”, detalhei. Eles acom-
panhavam meus gestos ao apontar nas diversas direções, e ouviam 
atentamente o que eu dizia.

“E...”, emitiu Virgílio. “Em algum desses três lugares será que 
encontramos algum exemplar de um livro chamado... (reparei que 
hesitou) Eneida?”

Eu próprio fiquei estático. Eneida? “A Eneida de Virgílio?” E 
então a intuição abriu-me os olhos: Virgílio!

“Esta!” (era visível seu entusiasmo) “Esta, sim!”
Considerei: “Em algum dos três lugares certamente encontra-

rão, talvez em edição de formato pocket, mas acho que encontra-
rão”, informei. “Aliás, eu próprio tenho várias edições diferentes 
desse belíssimo livro, inclusive em capa dura. Está aí um livro que 
não pode faltar numa biblioteca que se preze”.

O que se chamava Virgílio voltou-se, visivelmente feliz e rela-
xado, para o outro, e sorriu, com um brilho de satisfação no rosto.

Então foi a vez de Dante perguntar. “E A Divina Comédia, será 
que encontramos ali?”, pronunciou, com ênfase. E já em um tom 
mais soturno: “Se não, será uma verdadeira tragédia!” – acentuou 
isso como se dissesse para si próprio.

Assegurei-lhes: “Certamente sim! Vocês vão encontrar, sim, 
em algum dos três lugares. Se não tiverem à pronta-entrega, vocês 
poderiam encomendar e em poucos dias os providenciariam para 
vocês. E, outra vez, eu próprio tenho várias edições desse clássico.”

Dante reagiu: “Você disse... clássico? O que isso significa?”
“Significa que é um livro que todos deveriam ler. A Eneida e A 

Divina Comédia são, ambos, clássicos, porque se firmaram, as duas 
obras, ao longo do tempo no imaginário dos leitores”.

“Que bonito isso que tu dizes...”, reagiu Virgílio. E virou-se 
para Dante. “Conterrâneo, reparaste? Ele disse clássicos!”

Dante voltou-se para mim: “Amigo, que bela notícia nos dás. 
Então temos onde encontrar esses dois livros! Pois vamos, Virgí-
lio, vamos! Por mais estranho que tudo isso seja, vamos por esse 
caminho, coberto por essas copas bonitas dessas árvores, a ver se 
encontramos exemplares. Vamos, sem demora!”.

Davam os primeiros passos pela calçada da Rua Marechal Flo-
riano, supostamente em direção à Banca, ou adiante, quando ainda 
solicitei a atenção de ambos. “Mas, e depois, vocês pretendem ficar 
mais tempo na cidade? Precisam de alguma indicação de hotel? 
Ou têm como seguir viagem?”, frisei.
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Entreolharam-se, enquanto hesitavam sobre o que dizer.
“Ainda não sabemos”, respondeu Virgílio, enquanto remexia 

com as mãos.
“É, ainda não sabemos”, reforçou Dante.
“Tudo vai depender do que mais encontrarmos para ler”, 

acrescentou o primeiro.
“É, ainda há muita coisa que desconhecemos”, disse o segundo.
Só me cabia responder uma única coisa.
Foi o que fiz.
“Pois eu também!”, brinquei, com um sorriso.
Sorriram. E então se voltaram e seguiram, animados, a passos 

rápidos e firmes, seu caminho pela calçada na descida da Floriano.

Olhei-os por um tempo enquanto se afastavam, personagens 
que pareciam materialização de uma outra época, do passado ou 
talvez do futuro. 

Finalmente, virei-me e segui, pela faixa de segurança, em dire-
ção ao Quiosque.

Mal havia chegado na calçada, na esquina, quando ouvi: os pri-
meiros acordes da gaita do Pedro Muniz começaram a soar, junto 
à sólida parede da Casa das Artes Regina Simonis.

Tudo estava em seu lugar.
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Roni Ferreira Nunes

A última matinê 
do Cine Apollo

“As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma 
da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, 
essas ficarão”.

    Carlos Drummond de Andrade
                        “A Palavra Mágica”

Agora eu não tenho bem certeza do ano em que o Cine 
Apollo de Santa Cruz do Sul encerrou suas ativida-

des. Alguma coisa me diz que foi no ano de 1980, mais ou menos 
por aí. 

Recordo da última matinê do Cine Apollo...
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Naqueles tempos, eu era aluno da Escola Goiás e tínhamos 
uma colega muito bonita. Dizem que a família teria vindo de um 
país vizinho. Carmén, era sua graça; Carmencita, em meus so-
nhos! Seu pai era um homem extremamente grande que dirigia 
um caminhão FNM e sua mãe, uma brasileira do Mato Grosso, 
que tomava mate de tererê o dia inteiro. 

Na sexta série, Carmén veio estudar comigo e bastou eu co-
locar os olhos nela para açucarar o coração. No primeiro dia de 
aula, ela disse seu nome e de onde teria vindo: PA-RA-GUAI. 
Foi assim que recitou as sílabas, de forma separada. De pronto 
escrevi seu nome com caneta na palma da minha mão e a fechei 
rapidamente para: ora ninguém saber da minha nova paixão, ora 
simbolicamente guardá-la comigo. 

Foi apenas um ano que Carmén morou em Santa Cruz, pelo 
que lembro. Poucas vezes tive a oportunidade de conversar com 
ela. Certa vez lhe dei a mão numa dança na festa junina. Era tão 
macia e linda que tive a impressão de que estava de mãos dadas 
com as nuvens. 

Porém, em meados daquele ano, recebemos na mesma semana 
duas péssimas notícias: a primeira, que Carmén e sua família vol-
tariam ao Paraguai; e a outra, que nosso estimado Cine Apollo 
iria fechar. Hoje, ao certo não sei qual das duas notícias me aba-
lou mais naquele momento: a partida da minha Carmencita ou 
o fechamento do Apollo. Para mim, o mundo estava prestes a 
acabar com a partida de Carmencita. E do fim do Cine Apollo 
também!

Tão logo circulou a notícia de que a colega Carmén iria voltar 
ao Paraguai, os colegas passaram a planejar inúmeras atividades 
para se despedir de nossa “colega estrangeira”. Uns queriam ir 
na Docelândia num sábado à tarde, e outros fazer uma “vaquinha” 
para comprar um presente especial. Em meio a discussão, lancei a 
ideia de nos juntarmos e irmos todos assistir a última matinê no 
Cine Apollo. Seria uma dupla despedida ao mesmo tempo!

Alguns ficaram boquiabertos quando falei e dei a sugestão: 
uns porque sabiam que eu quase não falava em aula, e outros 
por eu ter dado uma sugestão inteligente... Como se eu não fosse 
capaz de dar uma sugestão inteligente, ora bolas. 
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Sugestão aceita por todos, ficamos o resto da semana plane-
jando os mínimos detalhes. Mas me parece que fui deixado meio 
de lado nas demais decisões do grupo. Confesso ainda que não 
me lembro mais do filme em cartaz. Foi a época em que os jovens 
passaram a usar massivamente calças de brim da marca Lee. Na-
queles tempos, todos diziam calça de brim; hoje, é o jeans.

O que eu tenho certeza é que fiquei três dias escrevendo uma 
carta de amor à Carmencita. Eu queria muito que ela lesse e 
soubesse da minha paixão. E, quem sabe, desistisse da viagem e 
ficasse comigo em Santa Cruz. 

Minha irmã tinha uma coleção de livros intitulados “Sabrina”, 
e eu fiz uma pesquisa com palavras e frases “bonitas” para colo-
car na carta de amor e impressionar Carmén. Recordo que pela 
primeira vez tive contato com a palavra INDELÉVEL: Adjetivo. 
Que não pode ser apagado: tinta indelével. No sentido figurado: 
que o tempo não corrói; permanente: recordação indelével.

Para deixar a carta num aspecto ainda mais romântico, fui 
na antiga Panlidisc e comprei um envelope rosado feito de papel 
reciclado. Peguei - escondido! – um talco perfumado que minha 
mãe havia ganhado de meu pai e coloquei um pouquinho de pó 
dentro no envelope. Um suave frescor perfumou minhas doces 
palavras na carta. 

Então, finalmente, chegou a tão esperada última sessão de 
matiné. E a despedida da “minha” Carmencita. Os garotos ha-
viam combinado de todos esperarem meia hora antes na esquina 
dos Correios, a cerca de 50 metros do cinema, na mesma rua 
Júlio de Castilhos. E as garotas, todas elas chegaram em cima da 
hora, vindas da direção do centro; e adentraram o Cine Apollo, 
sem acenar para nós. 

Propositalmente, deixei o grupo de meninos avançar cinema 
adentro e me distanciei dos demais. Era uma estratégia minha 
para não ser pego pelos colegas em meio aos meus planos. Cer-
ta vez, uma professora me disse que eu tinha olhar de pessoa 
com pensamento analítico. Na hora eu não sabia se era elogio, ou 
mais uma pedrada. Na dúvida, guardei a frase nos escaninhos da 
memória, e hoje sei que foram palavras de enaltecimento.

Antes de sentar próximo a Carmén, numa carreira de pol-
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tronas atrás de minha amada, comprei “uma mão cheia” de balas 
Jumbo. Coqueluche da época, balas Jumbo traziam em sua lo-
gomarca um simpático elefantinho. Mas eram duras, impiedosa-
mente duras! Para ajudar a descer as balas, comprei uma garrafi-
nha de guaraná Frisante Polar bem gelada. 

Sentei-me cerca de um metro atrás de Carmén. 
Desta distância, conseguia sentir o perfume de seu cabelo, 

que era negro e parecia a crina de um cavalo. Deus-me-livre de 
ela ter ficado sabendo desta comparação! O cheiro era de um 
achocolatado. E eu adorava seu perfume. Ainda passei a mão 
esquerda no bolso da jaqueta e a carta de amor estava inerte, 
aguardando por minha coragem. E aí que residia o grande pro-
blema: falta de coragem!

Para não atropelar a situação, comecei a assistir um pouco do 
filme e achei melhor entregar a carta depois da volta do interva-
lo. Sim, naqueles tempos ainda havia um breve intervalo no meio 
do filme para o público ir ao banheiro e fazer umas comprinhas 
na bombonière na entrada do cinema. 

O filme até que era interessante: num verão qualquer, numa 
cidadezinha interiorana de um país da Europa, um jovem se in-
teressa por uma mulher bem mais velha do que ele. E ela era 
casada. A película se passava num vilarejo, talvez nos anos 40 ou 
50, e esta senhora era de outro local. Tinha muita dificuldade de 
se relacionar com as vizinhas por ser “de fora”. O jovem passava 
a seguir a bela mulher e começava a imaginar como seria o ro-
mance proibido. 

E eu me identifiquei com a figura do jovem: Carmén era a 
senhora, dona do amor proibido, e eu o jovem que vigiava sua 
caça até o momento certo de dar o bote. Ou melhor, de se decla-
rar. Nisso me vejo andando pela cidade com uma antiga bicicleta 
Barra-Forte, apreciando a beleza da balzaquiana. Até que um dia 
vou à casa de minha amada e falo de meu amor. Ela se derrete 
toda para mim. Passamos a nos beijar. A noite avança rapida-
mente, quando somos surpreendidos por um barulho e uma forte 
luz apontada para nossos rostos.

De repente, várias imagens vêm simultaneamente a minha 
mente: ora aparece a senhora do filme preocupada que seu mari-
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do estava chegando e iria descobrir nosso romance secreto; ora o 
pai de Carmén, com a luz forte de seu caminhão FNM querendo 
pôr fim a nossa fulminante paixão.

– O que é isso, meu rapaz! Você está bem? – perguntou-me o 
lanterninha, vendo que eu estava deitado na poltrona em forma 
de “S”. Embaraçado pela luz forte da lanterna em meu rosto, me 
recompus.

Acordei do agradável sonho em meio à risada de meus cole-
gas da turma.

Tinha dormido. E nem tive notícias do intervalo. Notei que 
algum espertalhão deu fim às minhas balas Jumbo e ao restinho 
de meu guaraná. 

Mas isso não era nada: não percebi que Carmén havia saído 
mais cedo, antes de terminar o filme. Carmencita foi embora sem 
saber da minha paixão. 

Voltei para casa com a carta de amor no bolso e com a pecha 
de dorminhoco!

Nunca mais soube qualquer coisa de Carmén. E o Cine Apollo 
deu lugar a uma grande loja de departamentos. 

Minha turma permaneceu junto por mais dois anos, até nos 
formarmos no ensino fundamental. Passados, agora, quase 40 
anos dos fatos, ninguém mais se recorda de Carmén. Apenas eu, 
que posteriormente virei poeta, e mantenho ainda intacta a carta 
de amor. Aliás, a indelével carta de amor! 
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Valesca de Assis

A herança do tio Henrique
 

Nós, Comissário de Polícia da Sorbonne, certifica-
mos que o Senhor Henrique Fischer (...) entregou-
-nos, hoje, um broche de metal amarelo formado de 
três folhas de trevo, ornadas, cada uma, de uma péro-
la branca; que ele declarou ter encontrado a 2 de ju-
nho de 1921, às 18h30’, no Boulevard Saint Germain, 
em frente ao número 90 (...). Este objeto, em caso de 
não reclamação por um eventual proprietário, será 
devolvido ao Sr. Fischer, no prazo de um ano a contar 
de hoje, mediante requerimento que ele deverá apre-
sentar, por Correio, ao Sr. Chefe de Polícia, anexando 
o presente registro. Paris, 4 de junho de 1921. 

Faz pouco, recebi de uma prima fotos, objetos e papéis 
pertencentes ao meu bisavô paterno, o Dr. Christiano 

Fischer, imigrante avulso que, por muitos anos, exerceu a medi-
cina em Ponche Verde, na região de Dom Pedrito. Examinando 
aos poucos o precioso legado, encontrei o documento acima, que 
livremente traduzi. Henrique Fischer era filho do vovô Christiano 
e foi estudar medicina em Paris. Rezava a maledicência familiar 
que, gostando da boemia, o curso estendeu-se por uma eternida-
de, e acabou sendo completado em Porto Alegre. Porém, junto 
ao material que recebi há muitas fotos desse tio junto a doentes, 
feridos de guerra, enfermeiros, enfim em dezenas de situações mé-
dicas. Há, também, diplomas de reconhecimento e uma braçadei-
ra da Cruz Vermelha manchada de sangue. Ao menos durante a 
Primeira Grande Guerra, podemos comprovar que tio Henrique 
estudou, praticando. 
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Mas, como já percebeu o leitor, o que me valeu, dessa herança, 
foi o gesto do tio Henrique. Ele poderia ter colocado o broche no 
bolso e dado a ele qualquer outro destino: vender, enviar para a 
mãe, oferecer a uma namorada. Não o fez: entregou-o à Polícia. 
Dirá alguém: e os dois dias entre o achamento (2 de junho) e a 
entrega ao Comissário (4 de junho), o que significam? Também 
pensei nisso: pode ter havido um fim de semana no meio, ou, quem 
sabe, uma indecisão de meu tio. A última possibilidade, se verda-
deira, valoriza o gesto, porque foi na solidão de seu quarto de ar-
rabalde que ele, estudante sempre falto de dinheiro, terá decidido, 
sem qualquer ordem senão a da consciência, a entregar o objeto 
às autoridades. 

Outro detalhe: a garantia de que após um ano sem aparecer o 
dono da joia meu tio poderia requerê-la mostrou um Estado igual-
mente honesto e capaz de assegurar, sem a menor dúvida, que 
todo objeto entregue a um funcionário, estaria, passado o tempo 
que passasse, guardado na Chefatura de Polícia. 

Houve, naquela Paris de 1921, uma rede de honestidades: meu 
tio não ficou com o broche encontrado na rua; haveria de saber 
que, através da Polícia, aquele bem tinha chance de voltar à ver-
dadeira dona. E descobriu, talvez com surpresa, que, passado um 

Na foto, tio Henrique é o da direita, meio de lado
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ano sem encontrar-se a real proprietária, o objeto estaria esperan-
do por ele. Quanta segurança isso inspira a um cidadão! 

A propósito, ninguém sabe se tio Henrique reivindicou a joia. 
Não importa: ficamos com a herança de uma honestidade que ul-
trapassou-lhe a vida, e que devemos honrar. E de que nos lembra-
mos, de crise em crise, de tentação em tentação.
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Valquíria Ayres Garcia

 O sapo zen

Depois de concluir seu curso de língua alemã, o sapo 
Sapofe até coaxava em alemão... Sentia-se realizado!

Tinha-se tornado, finalmente, um sapo intelectual. Também 
aprendera várias danças alemãs. Publicava livros e proferia pales-
tras. Porém, um dia, ele cansou. E cansou muito!

Sentou-se para repousar e pensar na vida. Foi quando ele sen-
tiu que não estava só... 

– Sapofe, você precisa meditar! Você precisa conectar-se com 
o seu Eu sapal!

– Eu sapal? Credo! Pensei que eu só tinha um Eu, euzinho...
– Sente-se com perninhas de índio!
– Tudo bem, dona voz!
– Repita comigo: ahummmmmm...
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 – Ahummmmmm... 
– Agora, imagine um gramado enorme, bem verdinho... Isso 

mesmo, Sapofe! Você está se saindo muito bem. Preste atenção, 
levante o pé direito... Muito bem! Agora, o esquerdo... Pense na 
sua mãe! Mas não esqueça do seu pai... Pronto... 

A voz percebeu que o sapo Sapofe estava bem concentrado e 
continuou: 

– Levante o braço direito! Agora, o esquerdo! Balance a cabeça 
para a frente... e para trás... Repita comigo: trinta e três!

– Trinta e três! 
– Feito! Pode abrir os olhos bem devagar e correr para a vida! 
Mas o sapo continuou sentado e de olhos bem fechados.
– Sapofe, levante-se para a vida!
Ele nem piscava!
– Minha nossa! Será que ele não vai mais voltar?
Muitas pessoas reuniram-se em sua volta, e a voz misteriosa 

implorou:
– Preciso de ajuda! Vamos chamar juntos pelo Sapofe!  
– SAPOOOOFE!
... E nada!
– SAPOOOOFE!
Foi então que, bem lentamente, ele abriu os olhos, olhou ao 

redor e falou:   
– Buenas tardes! Que tal? Ops... vou ter que fazer um curso de 

língua espanhola também? 
– Como você está, meu amigo? – perguntou a voz.
– Muy bien! Agora sou outro homem! Ops... outro sapo...
     
Chegando a sua casa, arrumou a mala e foi viajar. Precisava 

descansar um pouco. 
Ele nunca tinha sido um sapo acomodado. Sempre procurou 

realizar seus sonhos, um a um.
Agora iria conhecer a capital, um desejo antigo, desde os tem-

pos das aulas de alemão.
No ônibus, a ansiedade era grande. Tinha muitos planos. Que-

ria fazer de tudo e em pouco tempo.
         
Da rodoviária, rumou rápido até o parque.
Logo encontrou malabaristas com suas bolinhas, peruanos a
tocar, palhaços de pernas-de-pau... Ah!... e as meninas índias, 
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com seus cantares, também estavam lá.
Aproveitou a oportunidade para tirar uma foto com a bran-

ca estátua viva, vestida de anjo. Aquele fotógrafo, com a cabeça 
escondida num saco preto, era o último lambe-lambe da cidade, 
contando a história através dos tempos.

Sapofe andou, sem pressa, banca por banca, curtindo à beça!     
Fotos ao lado dos brinquedos de madeira... Um clique fazendo um 
lanchinho na banca da Maria... Outro clique junto às antiguidades 
da Marlene e do Victor... O casal desdobrava-se em atenção ao 
simpático sapo. 

Em um dado momento, um espelho, que pertencera à dona Ju-
rubeba, refletiu um rosto ou uma cara... lindíssima, experimentan-
do uns brincos!

Quando Sapofe virou-se para procurar a dona de tanta beleza, 
tropeçou e quase caiu sobre um acarajé, que, por sinal, parecia 
delicioso. “Acho que estou delirando. Preciso mesmo de um lanche 
e repouso...” 

AQUI, ACARAJÉ – dizia a placa bem à sua frente. 
– Oxe mãinha, aqui é a Bahia?
– Te aprochega, guri sapo! Queres com pimenta ou só no bafo?
– Antes me diga... os camarões não são daqueles que um grita 

e o outro não ouve, não é?
Sapofe provou e aprovou.
Depois voltou para a banca de antiguidades e conheceu as vizi-

nhas da banca ao lado. Tia Graça perguntou: 
– Viu que sapa linda você perdeu?
E tia Marilene confirmou:
– Acho que ela apaixonou-se...
– Não acredito! E eu querendo uma namorada há um tempão!     
E saiu aos pulos, pelo meio do pessoal, para ver se ainda a al-

cançava. 
Com o coração na boca, cansado de procurar, eis que se depa-

rou com um montão de gente deitada no chão.
– Que se passa, pessoal? 
– Nada, guri sapo! Te deita aqui com a gente!
 – Mas que coisa estranha é essa?
– É NADISMO, vivente! – alguém informou, em altos brados.  
E o sapo deitou-se no gramado. Tinha gente pra todo lado. 
Então resolveu também não fazer nada... Deitado, de olhos 

para o alto, quis saber, encucado:
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– Como podem vocês morar engavetados nessas enormes cai-
xas cimentadas?

– PSSSSSSSIU! 
           
Saindo do NADISMO, bem descansado, Sapofe rumou para o 

último passeio do dia na capital.
Entrou no barco, um pouco apavorado. Era muita água para 

um pequeno sapo.
Logo alguém interrompeu seus pensamentos: 
 – Senhoras e senhores, aqui à direita, a ilha tal; à esquerda, a 

casa amarela...
E assim, o sapo admirava o belo passeio e o que restou do sol 

sobre as águas do estuário – um pôr do sol encantador! 
Mas, surpresa! Logo ali, bem à sua frente, quem é que se fazia 

de indiferente? A sapa Samanta!
– Você é a sapa linda do espelho?
– Claro que sou. E você é o sapo desastrado?
– É... sou...
E o barco deslizou como um cisne até o anoitecer. Um suco de 

bergamota uniu ainda mais os pombinhos...
Sapofe não perdeu a oportunidade: convidou a sapa para a 

maior festa da sua cidade.



Prometendo que iria, ela o levou até a rodoviária e a despedida 
foi tri legal!

– Tchau, Sapofe! Até a Oktoberfest! Vou ensaiar uns passos. 
Adorei te conhecer!

Pela janela do ônibus, ele atirou uma linda tiara, saída não sei 
de onde, direto nas mãos da Samanta. Estava selado o compromis-
so do novo encontro.



112

os autores

Benno Bernardo Kist:
Natural de Linha Eugênia, no distrito de Monte Alverne, em Santa 
Cruz do Sul, desde a adolescência reside na cidade de Santa Cruz. É 
jornalista na Editora Gazeta e escritor, formado em Direito, tendo 
atuado ainda na área pública, como vereador e secretário municipal. 
Publicou vários livros de memórias e de reportagens.
E-mail: benno@editoragazeta.com.br

Demétrio de Azeredo Soster:
Natural de Porto Alegre e radicado em Santa Cruz do Sul, é forma-
do em Jornalismo, mestre em Comunicação e Informação e doutor 
em Ciências da Comunicação. Professor de Pós-Graduação em Le-
tras – Mestrado e Doutorado, é poeta, ensaísta e escritor de litera-
tura de viagens, com inúmeros livros publicados.
E-mail: deazeredososter@gmail.com

Dogival Duarte:
Escritor, poeta, jornalista e mestre em Desenvolvimento Regional 
pela Unisc, é natural de Lago da Pedra, no Maranhão, mas está 
radicado no Rio Grande do Sul desde a década de 1980, já ao final 
daquela década fixando-se em Santa Cruz do Sul. É autor, dentre 
outros, de Elegia & apologia, Pedra angular e Sortilégios.
E-mail: dogival@radiosantacruz.com.br 

Edison Botelho:
Professor universitário, poeta e escritor, Edison Botelho da Silva 
Junior é natural do Rio de Janeiro e está radicado em Santa Cruz do 
Sul. É mestre em Direito e idealizador e presidente da Associação 
Santa-Cruzense de Escritores (Asce). É autor, dentre outros, dos 
livros Reflorir, A vida na ponta do dedo e Um quarto de lua.
E-mail: edisonbsj@gmail.com



113

Elenor José Schneider:
Professor universitário aposentado após cinco décadas de atuação em 
sala de aula, Elenor José Schneider é natural de Cruzeiro do Sul e 
está radicado em Santa Cruz do Sul desde o final dos anos 60. Mestre 
em Educação, há mais de 20 anos coordena o Seminário Estadual de 
Língua Portuguesa e Literatura Rio-Grandense de Rio Pardo.
E-mail: elenorjschneider@gmail.com 

Flávio R. Kothe:
Professor universitário, ensaísta e escritor, Flávio Renê Kothe é natu-
ral de Santa Cruz do Sul e está radicado em Brasília, onde atua junto 
à Universidade de Brasília (UnB). Dentre dezenas de obras, é autor 
de relevantes estudos acerca da literatura brasileira, a exemplo de O 
cânone colonial, O cânone imperial e O cânone republicano.
E-mail: frkothe@unb.br

Gil Kipper:
Desenhista, ilustrador, escritor e editor, Gilberto Kipper, o Gil Kipper, 
é natural de Santa Cruz do Sul, cidade na qual permanece morando. 
Criou e coordena a editora Zum, com a qual edita uma série de pu-
blicações voltadas a público infantil e infanto-juvenil. Além disso, tem 
atuação destacada junto a feiras do livro em todo o Estado.
E-mail: zumeditora@hotmail.com

José Alberto Wenzel:
Geólogo, ambientalista e escritor, José Alberto Wenzel é natural de 
Cerro Largo (RS) e está radicado há muitos anos em Santa Cruz do 
Sul. Hoje se divide entre esta cidade e Porto Alegre, onde atua junto 
à Fepam. Já foi prefeito e igualmente atuou no governo estadual. Pos-
sui vários livros publicados, entre eles a novela Cheguei, posso partir.
E-mail: josealbertowenzel@gmail.com

Léla Mayer:
Professora, escritora e contadora de histórias, Valéria Mayer, a Léla 
Mayer, é também fisioterapeuta, pedagoga e mestre em Desenvolvi-
mento Regional e Educação. Natural de General Câmara (RS), está 
radicada em Santa Cruz do Sul, onde atua como professora. Tem vá-
rios livros publicados e é contadora de histórias em eventos literários.
E-mail: lelaludens@gmail.com



114

Lissi Bender:
Professora universitária aposentada, Lissi Bender é natural de San-
ta Cruz do Sul e hoje reside em Linha Santa Cruz, a Alte Pikade, local 
de fixação dos primeiros imigrantes alemães. Doutora em Ciências 
Sociais, desenvolveu diversos projetos e tem livros publicados sobre 
o resgate da língua, da cultura e da memória da imigração alemã.
E-mail: lissi.bender@gmail.com

Marli Silveira:
Natural de Santa Cruz do Sul, Marli Silveira é mestre em Filosofia 
e doutoranda em Educação. Poeta e escritora, tem vários livros pu-
blicados, tanto de poesia quanto de ensaios. É organizadora de obras 
coletivas, tendo atuado como secretária de Cultura em sua terra natal 
e ainda em Vera Cruz. Também coordena eventos literários.
E-mail: marli19silveira@gmail.com

Mauro Klafke:
Natural de Santa Cruz do Sul e radicado em Gramado Xavier (RS), 
Mauro Klafke é professor aposentado de Geografia, área na qual é 
mestre. Como romancista, contista e poeta, tem cerca de duas de-
zenas de livros publicados, entre eles A guardiã do fogo (romance), 
Jacarandás de novembro (poesia) e Uma história não oficial (contos). 
E-mail: mauroklafke@gmail.com

Mauro Ulrich:
Natural de São Leopoldo (RS) e radicado em Santa Cruz do Sul, 
Mauro Ulrich é jornalista, poeta e escritor. Há quase três décadas é 
editor de Cultura e Variedades no jornal Gazeta do Sul, e participa 
com frequência de eventos literários. Como poeta, é autor de Cello-
phane flowers e de Sleeping bag, além de várias outras obras.
E-mail: mauro@gazetadosul.com.br

Moina Mary Fairon Rech:
Natural de Santa Cruz do Sul, cidade na qual reside, Moina Mary 
Fairon Rech é professora aposentada, artista plástica, contadora de 
histórias e escritora. Tem obras publicadas tanto em literatura infan-
til e infanto-juvenil quanto adulta. É autora, dentre outros, de Uma 
janela para o passado, Uma aventura na Amazônia e A casa sobre rodas.
E-mail: momafair@yahoo.com.br



115

Osvino Toillier:
Natural de Santa Cruz do Sul e radicado em Novo Hamburgo (RS), 
Osvino Toillier é professor aposentado. Formado em Letras, com 
especialização em Administração Escolar e pós-graduação em Ges-
tão de Qualidade, é cronista e colunista em jornais e atuou junto a 
entidade representativa de professores de escolas particulares.
E-mail: osvino@osvinotoillier.com.br

Romar Rudolfo Beling:
Natural de Agudo (RS) e radicado em Santa Cruz do Sul desde o final 
dos anos de 1980, Romar Rudolfo Beling é jornalista, escritor, poeta e 
editor. Atualmente, é gestor de Conteúdo Multimídia na Gazeta, jun-
to à qual atua há 32 anos. Como escritor, tem vários livros publicados, 
entre eles Noites em chamas e A felicidade de estar vivo.
E-mail: romar@editoragazeta.com.br

Roni Ferreira Nunes:
Natural de Santa Cruz do Sul, cidade na qual reside, Roni Ferreira 
Nunes é formado em Direito, atuando como advogado e em paralelo 
conduzindo a carreira de poeta e escritor. Igualmente integra o mo-
vimento de tradições gaúchas. Como poeta, é autor de O buscador, 
Café com K e O ladrão de visitas, que reúne a sua obra poética.
E-mail: roni_f_nunes@yahoo.com.br

Valesca de Assis:
Natural de Santa Cruz do Sul, está radicada em Porto Alegre (RS). 
Professora, escritora e coordenadora de oficina de desbloqueio para es-
crita criativa, é autora das novelas A valsa da medusa, A colheita dos dias 
e Harmonia das esferas, entre outras. Foi patrona da Feira do Livro de 
Porto Alegre e é uma das principais autoras da atualidade no Estado.
E-mail: valesca45@icloud.com

Valquíria Ayres Garcia:
Professora, escritora e contadora de histórias, Valquíria Ayres Gar-
cia nasceu em Cachoeira do Sul (RS) e está radicada em Santa Cruz 
do Sul. Participa com frequência de eventos literários. Como escrito-
ra, é autora dos livros infantis Noite com medo de escuridão, O sapo Sa-
pofe, Amor de dinos, A vaca amarela e A bruxa Roxilda e a dúvida cruel.
E-mail: walayres@yahoo.com.br





“Vale a pena não dormir para esperar
a cor do mundo mudar.
Já é madrugada,
vem o sol, quero alegria,
que é para esquecer o que eu sofria.
Quem sofre fica acordado
defendendo o coração.
Vamos juntos, multidão,
trabalhar pela alegria,
amanhã é um novo dia.”

  Thiago de Mello
  Faz escuro, mas eu canto



A manhã vai chegar foi composto em tipo Bell 
MT corpo 11/12 e editado como e-book em 
parceria entre a Editora Gazeta Santa Cruz  

e a Academia de Letras de Santa Cruz de Sul,  
em maio de 2020, numa homenagem para o 

Dia das Mães.



Constituída no final de 2017, a Aca-
demia de Letras de Santa Cruz do Sul 
desenvolve, desde então, uma série de 
atividades com o propósito de fomen-
tar a leitura e difundir a literatura na 
região central do Rio Grande do Sul. 
Entre seus propósitos está idealizar 
novos projetos literários, culturais 
e artísticos, por conta própria ou em 
parceria com outras entidades e ins-
tituições. Uma evidência é este livro, 
antologia de textos de prosa elabora-
dos de forma exclusiva para o presen-
te volume. O desafio lançado aos 19 
integrantes da entidade, na ocasião, 
era que, tendo presente o cenário de 
pandemia por causa do coronavírus, 
buscassem inspirar-se e conformar 
enredos em conto, crônica ou novela 
curta. O lançamento do livro, num 
primeiro momento em formato de e-
-book, coincidiu com a véspera do Dia 
das Mães, data sempre emblemática, e 
em 2020 comemorada sob a vigência 
de um forte aparado de prevenção à 
saúde. Tem-se, assim, quase duas de-
zenas de histórias exclusivas, inéditas, 
forjadas na mente de um grupo de 
entusiastas da leitura. Que cada leitor 
possa ser mais um difusor do hábito e 
da importância do ato de ler, em sua 
própria vida ou junto a todos os que 
quer bem. É o que deseja a Academia. 
Porque a manhã, claro, vai chegar.



“Primeiro, a constatação: que eram 
tempos de escuridão, de trevas, de 
profundas dúvidas e incertezas. E 
a reação indispensável, humana e 
autêntica, a esse cenário: cantar, 
enunciar, emitir a voz, como os 
pássaros cantam na floresta mes-
mo quando a ventania a tudo ba-
lança. Porque eles sabem, sentem, 
como força e energia vitais, que 
precisam comunicar sua existência, 
seu sentimento, talvez até mesmo a 
dor e a angústia da ameaça à pró-
pria vida e à sua espécie. E qual a 
razão para que o pássaro (e o ser 
humano) cante, siga cantando? 
Porque tão certo como a tempes-
tade ruge e as trevas tomaram 
conta é que a manhã vai chegar.”
  
  Do Prefácio




