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Palavras aos leitores e às leitoras
Esta edição de nossa querida Revista Barbante encerra as publicações de 2021,
com uma versão mais reduzida por meio da qual expressamos nossos votos de que
o ano de 2022 chegue trazendo esperança e paz. Foi um ano lindo para a Barbante!
Descobrimos novos escritores, fizemos parcerias novamente e trabalhamos muito
para chegarmos ao final deste ano com a nossa última edição cheia de textos
belíssimos para você, leitor.
Mais um ano difícil com a fome retornando às mesas dos brasileiros, desemprego
em alta e o aumento cada vez mais das desigualdades sociais. Um ano em que
continuamos usando máscaras, mas com a esperança de que a ciência possa vencer
tanto o vírus do ódio como o vírus da Covid-19. Estamos vacinados e isso é
importante para que continuemos vivos(as) e lindos(as)!
Queremos agradecer aos nossos colunistas fixos pelo empenho, dedicação e carinho
à Barbante: Ailezz Silva, Araceli Otamendi, Bernardete Bielinski, Ítalo de Melo
Ramalho e Márcia Batista Ramos, que certamente assinam conosco os votos aqui
expressos de um lindo final de ano para todos vocês! Suas colunas estarão de volta
na edição de janeiro.
Agradecemos, de coração, aos colaboradores do site Recanto das Letras que ao
longo do ano nos mandaram poemas, contos, crônicas e de forma carinhosa fizeram
lindas homenagens a revista.
Confiram a nossa Barbantinha que traz ilustrações de crianças do Rio Grande do
Norte e do Piauí. Como também um conto de um garoto muito especial que vem lá
do Uzbequistão, Abdulloh Abdumominov.
No ano de 2022 comemoraremos 10 anos de Barbante! Convidamos você para
fazer parte desta edição maravilhosa que será publicado em março.
Um feliz Natal e próspero Ano Novo a todos e a todas!
As editoras.
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LOS DEVENIRES EN LA SIRVIENTA Y EL LUCHADOR

Adso Eduardo Gutiérrez Espinoza1
Ángeles María del Rosario Pérez Bernal2
Claudia Liliana González Núñez3

Resumen. El autor expone la problemática del devenir en La sirvienta y el luchador. Para ello, examina la obra a partir
de sus hilos narrativos y las conexiones existentes. Después, a partir del esquizoanálisis o cartografía literaria, modelo
descriptivo y epistemológico propuesto por Gilles Deleuze y Félix Guattari, analiza las conexiones y las ordena de
acuerdo con las tres líneas, molar, molecular y de fuga. Propone la lectura del devenir, a partir de la violencia como
paradoja, a fin de establecer otra interpretación de la novela de Horacio Castellanos Moya.
Palabras claves. La sirvienta y el luchador, Esquizoanálisis, Devenir, violencia, Guerra Civil salvadoreña.

Para comenzar, La sirvienta y el luchador pertenece a un proyecto literario más amplio, la saga familiar de los Aragón.
En ésta, Horacio Castellanos Moya desarrolla los distintos dramas que padecen cada uno de los miembros de los Aragón,
a la manera de los grandes dramas familiares decimonónicos; así como explora la historia reciente de El Salvador,
parte de este proyecto se centra en la Guerra Civil (1979-1992) y los años de posguerra. Este conflicto armado ha sido
polémico y en los últimos años ha generado un interés por abordarlo en la literatura y los trabajos académicos. Esta
saga, que aún no ha sido concluida por su autor, está conformada de momento por estas novelas: Donde no estén ustedes
(2003), Tirana memoria (2008), Desmoronamiento (2006), La sirvienta y el luchador (2011), El sueño del retorno
(2013) y Moronga (2018).
Las causas de la Guerra Civil salvadoreña son diversas: las continuas crisis políticas que surgieron debido a la
Independencia de dicho país en 1821, los distintos gobiernos militares que estuvieron presentes desde 1931, luego del
derrocamiento de Arturo Araujo, y las distintas tensiones durante la década de 19704.

1
Maestro en Humanidades: Estudilos Literarios por la Facultad de Humanidades de la Universidad
Autónoma del Estado de México. Actualmente, estudia el Doctorado en Literatura Hispanoamericana por la
Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dirige la plataforma cultural Fuego de Luka. Se interesa por: estudios culturales y sociales sobre la risa y la sátira, la cultura popular y
la cultura letrada de la Nueva España, la enfermedad mental y la figura del homosexual en el cine latinoamericano y la migración.
2
Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en Humanidades por la Facultad de Humanidades en la Universidad
Autónoma del Estado de México, donde actualmente labora como profesora e investigadora de tiempo completo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I. Posdoctorado en Literatura y Filosofía por la
Universidad de París 1 Panthéon Sorbonne. Sus líneas de investigación abordan la ética, tecnociencia, epistemología y sustentabilidad.
3
Doctora en Estudios Novohispanos por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se interesa por los
estudios de la mujer latinoamericana y la interpretación en la Nueva España.
4
Para profundizar sobre las causas, el desarrollo y el impacto social de la Guerra Civil, véase Betancour, Figuereo Planchart y Buergenthal (1992-1993).
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En efecto, la violencia es uno de los temas de La sirvienta y el luchador. Ésta puede ser estudiada a partir
de sus elementos integrantes, tales como el nivel de la fuerza, la agresión en sí misma, los actores involucrados, las
relaciones de poder y resistencia y los espacios en donde ocurre, sus objetivos o funciones, su legitimidad o su cualidad
tangible (golpes físicos), intangible (verbal) o simbólica. Tal amplitud de estudios se debe, principalmente, a que la
violencia es polisémica (Celorio 18) y, en consecuencia, las definiciones no suelen cubrir en su totalidad las partes o las
características.
La guerra es un auténtico ejemplo de la violencia, física y simbólica, y las relaciones de poder. En términos
generales, la guerra es un acto de fuerza para imponer una voluntad sobre un adversario, a partir de acciones militares
cuyo fin, en principio, es desarmar al enemigo (Clausewitz 9-11). En ella hay una autentica medición de fuerzas entre
los beligerantes, evidenciada en sus medios, sus acciones de ataque y defensa, la capacidad para financiarla y, no menos
importante, su voluntad. Por supuesto, la guerra no surge de un momento a otro, sino ha sido la culminación de distintos
factores, que han originado desacuerdos y tensiones entre las facciones.
Dentro de la tipología, la guerra civil es un enfrentamiento entre distintos grupos, con ideas e intereses distintos,
en un mismo estado o país. Por lo regular, ésta tiene un cariz de secesión o sucesión. La Guerra Civil salvadoreña (19791992) ilustra cómo distintas fuerzas se hicieron con armas para defender sus causas. Se denunciaba que el Gobierno era
oligarca y reprimía con suma violencia a los civiles; así como las desigualdades sociales, generadas por los gobiernos
militares.
En las próximas páginas, se estudiará la novela La sirvienta y el luchador, esto con el fin de identificar y
comprender los devenires. Para ello, primero, se identificarán los arcos narrativos, así como los personajes claves de la
novela. Esto va a permitir la comprensión de la estructura de este texto literario. Después, se aplicará el esquizoanálisis
o cartografía literaria, el modelo propuesto por los filósofos franceses Gilles Deleuze (1925-1995) y Félix Guattari
(1930-1992).

LOS ARCOS NARRATIVOS

En principio, La sirvienta y el luchador se ocupa de la investigación en torno a la desaparición de Albertico Aragón y
su esposa Ana Brita. Este hecho se menciona varias veces en otras novelas de la saga. Albertico Aragón es nieto del
patriarca de los Aragón, el periodista Pericles, y la mujer es una danesa que conoció cuando él vivía en el extranjero.
En esta novela, no solo se aborda el hecho, sino se informa que la pareja fue ejecutada y sus cuerpos enterrados en una
fosa clandestina.
La novela consta de cuatro partes, que a su vez están divididos en capítulos breves, y un epílogo. A pesar de
que la historia es lineal, salvo el epílogo que es una digresión que narra la sepultura de Albertico Aragón y Ana Brita en
una fosa común, cada una de las partes se enfocan en personajes particulares. La primera parte se enfoca en el Vikingo,
un viejo y enfermo policía que siempre habla de sus glorias pasadas como luchador. Además, el Vikingo trabajó para la
familia Aragón. Fue guardaespaldas de Pericles y su hijo Clemente. En esta parte, se trata el operativo para secuestrar
a la pareja, así como la enfermedad del Vikingo y sus relaciones con otros miembros internos y externos de la policía y
un tiroteo. En la segunda parte, el personaje central es María Elena Hernández. Ella fue empleada doméstica en la casa
de los Aragón y, luego de no haber trabajado por años, decide volver como sirvienta, pero esta vez para la Albertico y su
esposa. En su primer día de trabajo, ella nota la desaparición de sus empleadores y comienza a investigar.
En la tercera parte, la más extensa y compleja de sus partes, funciona como una ópera en el que el foco de
atención se centra en la familia de María Elena, conformada por su hija Belka y su nieto Joselito. Belka es enfermera y
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trabaja como suplente de supervisión en el Hospital Diagnóstico, aunque pronto se integrará al Hospital Militar como
supervisora. Joselo, hijo de la enfermera, es un estudiante que se une a la guerrilla y, junto con su equipo, ataca el convoy
en donde iba su madre. En la cuarta parte, el foco cambia y regresa a María Elena y el Vikingo. En esta parte, se narra
la última reunión que tienen estos dos personajes, la cual se realiza en el hospital en donde ambos se recuperan de sus
respectivos ataques. En esta reunión, el Vikingo señala que hay una alta probabilidad de que Albertico y su mujer fueron
ejecutados. El viejo policía también habla de su pasado y confiesa tres hechos. Primero, él deseaba a María Elena y se
pregunta cómo habría sido su vida al lado de la mujer. Segundo, sabe que el padre de Belka fue Clemente, aunque el
Vikingo desconoce la naturaleza de la relación que la sirvienta mantuvo con Clemente. Y tercero, el Vikingo se enteró
quién es el asesino de Clemente5, aunque el Vikingo es bastante escueto e impreciso con la información.
Finalmente, el epílogo narra brevemente la sepultura de los cuerpos de Albertico y su mujer en una fosa
clandestina. Con este episodio no solo cierra la novela, sino uno de los misterios que se han señalado en otras novelas
de la saga, pero en ninguna de ellas se detalla los hechos. Por tanto, esta novela cierra algunos argumentos que la saga
ha abordado.
Ahora bien, el esbozo de estas partes ofrece una lectura superficial de la propia novela, así como algunas de
sus conexiones con otros textos de la saga de los Aragón. Además, indica los personajes claves para la novela, que
justamente aparecen en otros textos. Sin embargo, el esbozo no evidencia la complejidad del armado del texto literario.
Para describir su armado, es importante detenerse en los arcos narrativos o argumentales6 de ciertos personajes.
En efecto, el crimen contra Albertico Aragón y Ana Brita no es significativo para esta novela. Más bien, la
investigación de éste, que es realizada por María Elena, es importante, ya que se descubren secretos y se evidencian
las distintas relaciones familiares de los personajes. Por tanto, el crimen es el estímulo para que estos secretos sean
revelados.
La sirvienta y el luchador presenta un primer arco, que es el del Vikingo. A grandes rasgos, en éste se describe
los últimos hechos del exluchador en la policía: su participación en el secuestro de Albertico y Ana, las relaciones con
sus compañeros de trabajo, los tiroteos en los que participó y sus encuentros con María Elena. A pesar de ser breve, este
arco es significativo, porque es un puente entre distintos acontecimientos pasados y presentes. Por un lado, se conecta
con un pasado en el que los Aragón no dejan de estar presentes, a pesar de que su papel sea reducido, mas no deja de ser
significativo. Este regreso al pasado resuelve dos misterios pasados, como ya se mencionó.
Por otro lado, el presente en el que el Vikingo participa en actividades de seguridad pública y ejecuciones
extrajudiciales, estas últimas han sido ordenadas por altos mandos. Este presente evidencia la mirada de las autoridades
militares en torno a la Guerra Civil, que ya se ha extendido por poco más de una década. Además, es un panorama duro
de la violencia armada, la ejecución y las diferentes violaciones a los derechos humanos. Este panorama poco alentador
es la forma con que se presenta la guerra y las diferencias, aunque éste se replica incluso en lugares en donde no hay una
guerra como tal declarada.

5
El asesinato de Clemente Aragón, hijo mayor del periodista Pericles, se narra con mayor precisión en
Desmoronamiento.
6
En el cine y la televisión, el arco narrativo es relevante para presentar el desarrollo de distintas historias o personajes, a partir de su presentación episódica. Es decir, es una historia que se divide en fragmentos
o capítulos y se presentan como episodios. Ciertamente, cada uno de estos fragmentos ilustra el proceso de
cambio que ocurren en todo el producto cinematográfico y televisivo. Su función, por un lado, es ilustrar la
movilidad de un personaje o una situación, que se encamina a los cambios de escenario. Por el otro, es una
forma de narración que permite enganchar al auditorio.
En cambio, en esta investigación se entiende por arco narrativo las distintas historias que atraviesan la novela,
que ilustran los diversos cambios que atraviesan los personajes, a partir de situaciones que muchas veces los
comprometen. Por supuesto, cada arco tiene su inicio, desarrollo y conclusión.
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El segundo arco es el de la sirvienta María Elena. Si bien en éste se relata la investigación7 sobre la desaparición
de sus nuevos empleadores, María Elena reconoce su propio pasado y el aprecio que tiene por la familia Aragón,
así como desconoce a Belka y a su nieto Joselo. En este arco, va desde los primeros encuentros de la mujer con sus
empleadores —éstos aparecen a manera de recuerdos— y concluye con otra reunión con el Vikingo.
El tercer arco se enfoca en Belka. Este inicia con el interés de la mujer por mejorar su situación económica,
pues se muestra que ella ya está fastidiada con ser suplente de supervisión en el Hospital de Diagnóstico. Por tanto,
Belka se postula a la vacante de supervisión en el Hospital Militar. Su postulación es apoyada por su amante el doctor
Barrientos, quien recientemente fue nombrado subdirector de dicho instituto. Beika sabe que este tipo de relaciones
entre los supervisores y los subalternos es frecuenta y ella se beneficia de la suya, aunque no se precisa si la naturaleza
de esta relación es amorosa o solo sexual.
Además, en este arco el lector se entera que Belka no está de acuerdo con que su madre vuelva a trabajar para los
Aragón, a pesar de que María Elena haya obtenido con este trabajo los ingresos necesarios para financiar la carrera de su
hija. Este arco concluye con la muerte de la enfermera, quien viajaba en un convoy que fue atacado por los guerrilleros.
El cuarto arco corresponde al de Joselo, el hijo de Belka. Al igual que su madre, él no conoce la identidad de su
padre, pero al parecer este desconocimiento es intrascendental para el desarrollo del personaje8. Este arco narra desde
la asistencia de Joselo a los mítines políticos de corte marxista y comunista hasta las distintas acciones que tomó ya
perteneciendo a la guerrilla. La más importante es el ataque al convoy militar, en donde viajaba su madre.

LA DINÁMICA DE LOS ARCOS NARRATIVOS

Ahora bien, estos cuatro arcos aparecen en las partes y los episodios que conforman La sirvienta y el luchador. La
dinámica de la novela y la aparición de estos arcos parece ser complejo, pero en realidad es sencilla y comprensible.
En la primera parte, el narrador presenta un pedazo importante del arco narrativo del Vikingo, que funciona como una
presentación y los principales caminos de la novela. De tal modo, el lector ya se le introduce a que el secuestro de dos
personas altas y flacas, “él, trigueño, de gafas y el cabello afro; ella rubia, con los pantalones ceñidos”. Estos individuos
son Albertico Aragón y su esposa danesa. Por otro lado, este ofrecimiento introduce al lector en el contexto de la Guerra
Civil salvadoreña, aunque en la novela jamás se menciona esta nomenclatura.
En las demás partes, los distintos arcos narrativos se intercalan. Conforme avanza el texto, el lector comprende
que estos arcos ocurren al mismo tiempo y hay puntos en los que éstos se relacionan y crean conexiones sólidas. En
efecto, esta propuesta narrativa exige de un lector activo, que sea partícipe en la construcción de las relaciones.
El arco narrativo del Vikingo se conecta con el de María Elena a partir de tres encuentros. El primero se realiza
en el mesón en donde el Vikingo vive. Ella solicita su ayuda para saber el paradero de sus empleadores, pero él le
advierte que no es tan fácil, pues hay muchos desaparecidos. En este primer encuentro, el lector se entera del pasado
de los personajes, el deseo del Vikingo por la mujer y la persistencia de la mujer por no exponer quién es el padre de su
hija. Asimismo, advierte la condición de salud del Vikingo, quien se niega a recibir ayuda médica. Esta reunión fue un
fracaso para la mujer, ya que no obtuvo información.

7
Esta investigación tiene momentos cruciales: la entrevista con Dolores, la joven empleada de la tienda,
y la segunda reunión con el Vikingo. El día de la firma de contrato, María Elena vio un jeep estacionado con
hombres desconocidos y puso particular atención en un gordo y en la entrevista con la joven confirma que uno
de los involucrados es tal sujeto. Más adelante se abordarán las reuniones entre la sirvienta y el luchador.
8
En Moronga, el protagonista es un Joselo, quien vive en Estados Unidos, ha adoptado otro nombre y
vive alejado ya de la guerrilla.
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El segundo encuentro no se concreta, pues el Vikingo es emboscado en el mesón por un grupo de guerrilleros.
En éste, uno de los compañeros del Vikingo, el gordo Silva, culpa a la mujer de ayudar a los guerrilleros y la golpea. Si
bien esta reunión no se concretó, es el punto en el que los arcos del Vikingo, María Elena y Joselo se encuentran9.
Como se menciona en otro apartado, la tercera reunión entre María Elena y el Vikingo ocurre en el hospital, en
donde ambos se recuperan de sus respectivas heridas. En la reunión, el Vikingo advierte que hay una alta probabilidad
de que Albertico y su mujer hayan sido ejecutados. Por otro lado, confiesa que sabe la identidad del asesino de Clemente
Aragón, quien indirectamente vengó a la mujer. Sin embargo, el Vikingo no conoce la naturaleza de la relación entre la
sirviente y Clemente:
María Elena nunca le contó a nadie, ni le explicará al Vikingo, que su dolor viene del rechazo, que Clemen
después de satisfacer su deseo nunca volvió a tratarla de la misma manera, sino que con el mayor de los
desprecios, ignorándola, como si ella fuera una basura, algo corrompido, y que pocos días después de poseerla
él se comprometió con la novia que tenía en ese entonces, la tal Mila. Por eso María Elena ocultó su embarazo
hasta donde fue posible, y cuando sus patrones se enteraron y le preguntaron sobre el hombre que la había
embarazado, ella guardó el más férreo mutismo y nunca les dijo que el padre era su primogénito, Clemen, y
que la criatura sería nieta de ellos. Y su silencio fue tan absoluto, su terquedad tan férrea, que ni siquiera a sus
propios padres les reveló su secreto (250).

En otro orden de ideas, los arcos narrativos de María Elena, Belka y Josela presentan mayor cercanía entre sí,
debido a la existencia de relaciones familiares y afectivos. En términos cronológicos, los arcos de María Elena y Belka
se reúnen cuando las mujeres se encuentran en el hospital, posterior a la agresión del gordo Silva a María Elena. La
sirvienta y su nieto se encuentran varias veces, dos veces en la calle y una en el hospital. En el primer caso, los encuentros
fueron casuales: uno en la toma de dos autobuses por los guerrilleros (89-98) y el otro en el mesón, posterior al ataque
al Vikingo (124-127). En el segundo, fue cuando el joven se enteró de la agresión a su abuela y la visita en el hospital.
Entre Belka y Joselito hay secretos. Ella desconoce que se ha involucrado con la guerrilla y él no sabe quién
es su padre ni esta nueva posición, lo cual le generaría un problema ideológico: la madre estaría trabajando para el
enemigo. La mutua ignorancia refleja tanto el desapego familiar —aunque ella la coloque como pretexto— como sus
proyectos personales, que terminan chocando entre sí, cuyo resultado es el ataque a la madre.
Joselo y su equipo planearon tres ataques: en el primero estuvo presente María Elena e identifica a su nieto; el
segundo contra el Vikingo, en donde la mujer llega poco después y es agredida por el gordo Silva (129), creyendo que
ella guió a los atacantes; y el tercero contra el convoy, en donde la enfermera es una víctima colateral. Si bien estos
ataques fueron para desestabilizar al bando oficial, también cumplen otros papeles: estimulan la reunión entre la abuela
y el agente de policía, en el cual se revelaron secretos importantes para la investigación y la propia vida de la mujer;
el nieto y la abuela se reconocen y ella teme por la seguridad de todos, incluso por la del Vikingo —razón por la cual
insiste en reunirse con el policía—; y desestabilizan a la familia, a partir del secreto y la muerte de la enfermera. En
otras palabras, los ataques cumplen las funciones de desestabilización y (re)unión de ciertos personajes, aunque ésta sea
a partir de los secretos y la violencia.
En conclusión, la estructura de La sirvienta y el luchador se compone de cuatro arcos narrativos, que se intercalan
a lo largo de la novela. La dinámica de estos arcos se construye mediante los encuentros o conexiones que se crean entre
sí.

9
Tanto el primer encuentro como el ataque al Vikingo se narran en la segunda parte de la novela. En
ningún momento de esta parte se indica la identidad de los agresores. El lector sabe quiénes son los atacantes
hasta la tercera parte.
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LOS ESPACIOS Y LOS PERSONAJES

La vida del Vikingo se reduce a su espacio laboral, así como a las personas que lo integran. El exluchador se relaciona
con otros compañeros suyos y sus superiores. Destacan su amigo el Chicharrón, su compañero el joven Altamirano, el
gordo Silva y su superior el capitán Villacorta. La dinámica entre estos personajes es peculiar. En general, el Vikingo
siempre narra sus glorias pasadas y la mayoría de sus compañeros y amigos ya está cansada de escuchar lo mismo, salvo
el joven Altamirano. Esta repetición de las mismas anécdotas deportivas perfila al Vikingo como un hombre aislado
en su pasado, que no encaja siempre con su presente. También, ya es un hombre enfermo, que a pesar de sus síntomas
rechaza ir al médico. Estas peculiaridades pertenecen a la metáfora del monstruo enfermo, que pronto se abordará.
El Vikingo tiene una relación de hermandad con el Chicharrón. El segundo se preocupa sinceramente por él, en
particular por la salud de su compañero que cada día se deteriora más: “Debe convencerlo de que vaya al hospital […]
si no se morirá tirado en ese cuartucho y ni cuenta nos daremos” (74). El joven Altamirano admira al Vikingo por su
pasado como luchador. El Vikingo mantiene mayor intimidad con estos dos personajes, porque suelen trabajar juntos y
han participado en operativos y secuestros, como el de Albertico y Ana Brita10. Un tercer personaje es el gordo Silva,
con quien el grado de intimidad es menor, a pesar de que han participado en operativos juntos.
Dentro de ese espacio, hay cinco personajes importantes: tres de ellos son los macheteros, quienes torturan
para obtener confesiones de sus prisioneros y también suele encargarse de sus cuerpos, luego de matarles; el capitán
Villacorta es una de las autoridades en la policía y, por lo mismo, su presencia es esporádica; y la gorda Rita, la dueña
del comedor que frecuentan los policías, incluido el Vikingo. Ella tiene varios hijos y dos de ellos destacan, Leandro y
Marilú: el primero le da el dinero suficiente para establecer su local, a cambio de que le informe sobre sus comensales
y la segunda le ayuda en las actividades diarias y suele ser acosada por los policías. Esto es, Rita y Leandro son
informantes del gobierno y la adolescente no tiene un papel importante, salvo ser el objeto de deseo de los comensales.
María Elena tiene mayor complejidad, ya que sus conexiones son tanto con la familia Aragón y la propia. Con
la primera, se une en un sentido laboral y consanguíneo, al ser la madre de una descendiente no reconocida. Entonces, la
importancia de la familia Aragón es por partida doble: impulsa a la investigación de la mujer, aunque ella no les informa
de manera completa sobre lo recabado; y lo afectivo, pues los años trabajados originaron sentimientos de cariño, en
particular a los patriarcas y a Clemente. En cambio, Belka, ignorante de la identidad de su padre, no le gustaba que su
madre fuera sirvienta, a pesar de que dicho trabajo le permitió formarse como enfermera. Por su parte, Joselo, al ser hijo
de Belka, también se relaciona con los Aragón, de manera consanguínea, siendo él una extensión.
Además, la sirvienta se conecta con el Vikingo y a su espacio por la investigación, el pasado compartido y el
deseo que él sentía por la mujer. Esta conexión le permite resolver los crímenes y conocer la crueldad y los secretos

10
El operativo para secuestrar a Albertico y su mujer ilustra la dinámica social de estos personajes, así
como la estructura jerárquica. El capitán asiste para coordinar y observar el operativo, en el que sus subalternos realizan el trabajo sucio. También, este operativo presenta el panorama de las desapariciones forzadas.
La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
(2010) considera que una desaparición forzada implica la privación de la libertad del individuo (secuestro,
arresto, detención o cualquier otra forma). Ésta es obra de agentes del Estado o por personas o grupos que
actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. La desaparición forzada, que fue frecuenta
en las dictaduras militares y pueden perpetrarse en situaciones de conflicto interno en los países, es una estrategia para infundir miedo y terror en los ciudadanos, así como un modo para reprimir a los oponentes políticos
(2010).
En este caso, la desaparición de Albertico y Ana Brita obedece a intereses políticos, que no son mencionados
en esta novela. No obstante, este hecho se contextualiza en Donde no estén ustedes.
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dentro del cuerpo policiaco.
A diferencia del Vikingo, los espacios de María Elena son más amplios y abiertos, va desde las calles de la capital
hasta las diferentes casas y el hospital. Por tanto, su variedad se debe al propio dinamismo o movilidad del personaje.
Belka se desenvuelve en el hospital, que en cuanto a la atención de pacientes su valor es neutro, pero en el
interior hay otras dinámicas. Al ser suplente de la supervisora, ella tiene que rendirle cuentas a sus jefes Luisa y el doctor
Merino, a quienes no les guarda simpatía, en particular al segundo a quien califica de alcanzativo y celoso (144). En
principio, es común que los médicos mantengan amoríos con enfermeras e internas jóvenes y la relación entre Belka y
Barrientos ilustra lo anterior.
Joselo es universitario y participa en las actividades de la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM)11.
Forma un escuadrón con Dimas y Carlos, el primero funge como el jefe y es observado por el Chato e Irma. El segundo
ataque ejecutado por ellos no tuvo el éxito esperado, pues el Vikingo sobrevivió y Dimas, asustado por el tiroteo que
ocurrió, ordenó la retira. Por supuesto, las relaciones con su escuadrón es de camaradería.
Estas relaciones permiten establecer la posición política de los distintos personajes: el Vikingo con los agentes
policiacos, Rita y su hijo con el gobierno, al ser espías, Belka empleada por el Hospital Militar, Joselo con los insurrectos
y María Elena se mantiene al margen. En otras novelas de la saga, se abordan la posición política de algunos miembros
de la familia Aragón, por ejemplo, Pericles y Clemente son de izquierda y tienen una participación activa, uno como
crítico mediante sus notas periodísticas y el otro como uno de los instigadores de un golpe de Estado.

EL ESQUIZOANÁLISIS O CARTOGRAFÍA LITERARIA

Los conceptos importantes para este trabajo son expuestos con mayor precisión en los dos volúmenes de Capitalismo y
esquizofrenia: El Anti-Edipo y Mil mesetas, que reúne una buena parte del proyecto filosófico de estos autores franceses.
El rizoma, vocablo que es tomado de la botánica, es un modelo epistemológico. En él no hay puntos, proposiciones o
afirmaciones centrales ramificados, sino solo hay líneas heterogéneas que se multiplican y se conectan o son rotas por
otras (Deleuze y Guattari, Mil mesetas 15). Ellas están distribuidas en un territorio, que el mismo objeto social o literario
limita. Entonces, el rizoma no busca la génesis de los elementos, sino las conexiones y sus consecuencias.
Este modelo tiene los siguientes principios (14-16): un punto-elemento se conecta con otro (principio de
conexión); estos puntos-elementos y su unión son heterogéneos —dos elementos con características disímiles pueden
conectarse (principio de heterogeneidad)—; hay múltiples entradas o conexiones, un elemento se conecta con uno o
varios elementos (principio de multiplicidad); las líneas pueden romper a otras o ser rotas y, dependiendo del caso,
derivan en molares, moleculares y de fuga (principio de ruptura asignificante); finalmente, las líneas y sus conexiones
hacen un mapa, un sistema abierto y susceptible a ser modificado, del fenómeno para comprenderlo y no crean una calca
(principios de cartografía y calcomanía).
El esquizoanálisis o cartografía es un modelo rizomático, que organiza los elementos a partir de sus conexiones,
esto con el fin de decodificar el objeto de estudio mediante las rupturas, así como los procesos de territorialización,
desterritorialización y reterritorialización (Deleuze y Guatarri, El Antiedipo 136-143). Su organización es a partir de tres
líneas: Las líneas molares o de segmentación dura dibujan las estructuras o dispositivos ya establecidos y se relacionan
con el control y la estratificación de las sociedades; las líneas moleculares o flexibles corresponden a aquellas que cortan
a las primeras, pero no hay un auténtico devenir sino una reterritorialización; y las líneas de fuga pueden seccionar a

11
Esta agrupación, fundada en 1980, buscaba coordinar las organizaciones de izquierda, que surgieron
en El Salvador a principios de los años 60’s.
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ambas y su principal diferencia es que logran devenir.
El territorio va más allá de simples espacios físicos y cotidianos, que pueden ser cuantificados o medidos con
modelos físico-matemáticos, y de lugares ficticios e irreales, reconocidos más por experiencias subjetivas. El territorio
es una construcción social, en el que grupos o subgrupos sociales tienen concepciones distintas sobre él —por ejemplo,
la propiedad colectiva del indígena frente a la privada del europeo—, que son el resultado del ejercicio de relaciones de
poder. Un hombre nace en un espacio y rodeado de personas específicas, los cuales le dotarán de ciertos significados (un
hombre nacido en México es latino, hispanohablante y mexicano); pero también él puede fugarse (un hombre francés
puede abandonar su nacionalidad para adoptar la mexicana). Entonces, al ser social, el territorio puede volverse abierto
a acciones humanas y, por consiguiente, se carga de significados.
Deleuze y Guattari puntualizan los distintos procesos del territorio: territorializar implica dominar y hacerse
de un territorio; desterritoralizar es salirse del espacio propio para crear uno o apropiarse de otro; y reterritorializar
es apropiarse de un territorio dejado por sí mismo u otro. En consecuencia, estos autores franceses apuestan por una
geografía a través de la cartografía de territorios.
Deleuze y Guattari entienden por devenir a los cambios derivados de movimientos, pero no vistos como
transformaciones o evoluciones, sino más bien el transitar de un espacio o colectivo de signos a otro. En efecto, el
devenir es un proceso inacabado y caracterizado por el cambio constante, se puede estar ahora aquí y mañana allá, y una
comunión (agenciamiento) con objetos o personas con que se relaciona.

LAS LÍNEAS Y EL DEVENIR

En otro espacio, se señalaron los grupos políticos en la novela, que coinciden con los beligerantes de la Guerra Civil
salvadoreña. Por un lado, se tienen a los oficialistas, compuestos por los policías y los militares, quienes se dedicaron
tanto a replegar los ataques como reprimir y desaparecer a los opositores. Este tipo de acciones fueron comunes durante
ese período y, en cierta forma, reflejaron las divisiones entre comunistas y marxistas y los gobiernos militares o de
derecha. Por el otro, se encuentran los insurrectos, muchos de ellos comunistas, anarquistas o marxistas, que se oponían
a los regímenes militares y sus imposiciones; en éste se encuentra la CMR, así como las demás facciones de izquierda
y guerrillas.
El establecimiento de las relaciones y la identificación de las facciones beligerantes permiten dibujar las líneas
de la cartografía literaria. La policía y la milicia, como agentes para mantener el control y contrarrestar la insurgencia,
pertenecen al sistema, al gobierno y a lo establecido. Entonces, estos dos grupos son representados por el Vikingo, el
joven Altamirano, el gordo Silva, el Chicharrón, el capitán Villacorta y los macheteros, en el caso de la policía. Para la
milicia es más abstracto: el Hospital Militar y el médico Barrientos. Estas conjugaciones son las líneas molares.
Belka, como enfermera, corta al médico Barrientos y reterritorializa lo militar, desde que acepta el trabajo,
aunque su aparición en ese espacio es breve. Por supuesto, con la renuncia, también secciona a sus jefes. La gorda Rita
tiene una función similar, espía a los comensales para mantener su local y su función es cumplir su deseo a través del
apoyo financiero del gobierno. Entonces, ella, persona común, sale de su territorio para asumirse como espía y adquiere
dichos valores. Su hijo funciona de manera similar. Estas líneas son moleculares o flexibles y no alcanzan un devenir,
sino más bien sueltan un territorio para adquirir otro y sus valores.
Si bien crece dentro de un núcleo familiar, Joselo se separa y recorre su propio camino cuando decide participar
en la CRM, que le mueve de un punto a otro: pasa de ser un estudiante a un guerrillero. Por supuesto, como línea de
fuga, corta tanto a su familia como a la policía, a través de los ataques. Él alcanza un devenir, aunque se logra a partir
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del ejercicio de la violencia, el cual tiene un costo.
María Elena es una figura errante y su desplazamiento le lleva a entrar y salir por distintos territorios, el del
Vikingo, del hospital y del nieto. Su primer corte, aunque no se menciona sino hasta al final, es con los Aragón al ocultar
la identidad del padre de Belka y sus repercusiones se sienten incluso en la propia investigación: la inicia para saber el
paradero de sus empleadores, pero finalmente oculta detalles a la familia. El segundo corte fue con su propio núcleo
familiar, al volver a trabajar, pero los valores que asume ya no son los de una simple sirvienta, sino la de una mujer
cercana a los Aragón, por todas las vivencias que tuvo —éstas se describen en algunas novelas de la saga. La reacción,
por supuesto, es negativa, pues Belka no quiere que regrese a trabajar como empleada doméstica.
El tercer cruce es con el Vikingo y su universo, adquiere el conocimiento sobre las dinámicas en la policía, así
como experiencias que le permitieron resolver los crímenes; aunque el Vikingo insiste en recordar el pasado, su deseo,
ella le evade y no quiere hablar sobre ello: le molesta porque le traen recuerdos malos. Por supuesto, el deseo influye
que el Vikingo actúe y hable sobre los miembros de la familia. Y un cuarto corte es consigo misma, como empleada
doméstica, para adquirir otros valores ajenos a su condición. Entonces, María Elena, otra línea de fuga, experimenta un
devenir-mujer, en donde crea otro territorio, distinto a los espacios mencionados.

LA DECADENCIA Y EL MONSTRUO ENFERMO

La sirvienta y el luchador es una novela de secretos, tales como la vida clandestina de Joselo, el nuevo trabajo de Belka,
el deseo del Vikingo, la identidad de los padres, el amorío con Clemente, los detalles de la investigación, el papel como
informantes del gobierno que tienen Rita y su hijo y los asesinatos de miembros de los Aragón. Éstos se develan y
también dan cuenta de las dinámicas familiares y sociales construidas a lo largo de la obra.
Margarita Rojas G. y Flora Ovares relacionan la novela con la dictadura militar a partir del monstruo enfermo
(27). Su análisis literario parte de cinco temas, que se relacionan entre sí: las acciones de triturar y engullir (proceso de
comer/tortura a los prisioneros), los informantes del gobierno y de la investigación, los misterios (los crímenes) y los
secretos. El tema uno se relaciona con las estrategias de la dictadura para reprimir, censurar y perseguir a los insurrectos
y a los críticos del régimen. En la misma sintonía, los informantes son dispositivos para conocer al enemigo y a los
aliados, con el fin de mantener el control. Y los demás temas se relacionan, en cierto modo, al ser consecuencias de las
acciones de las autoridades sobre una familia en particular, así como ésta actúa sobre otros miembros.
Ahora bien, la metáfora del monstruo enfermo, dirigida al Vikingo, evidencia la decadencia del régimen en un
doble sentido, las acciones inhumanas y las debilidades estructurales y políticas. Esto es, la dictadura ya no funciona
y el levantamiento armado es para derrocarla. Esta lectura política permite comprender: los choques de las facciones
beligerantes, cuyo fin es, como se señaló, desarmar al enemigo, a partir de acciones militares, que miden la resistencia
y la agresión de los involucrados; y la violencia, vista desde las organizaciones y los civiles.
Tal decadencia se extiende también a las figuras de ciertos actores, que puede ser leída desde los pecados
capitales. La novela inicia con la comida del Vikingo y los macheteros y termina con el abandono de los cadáveres de
Albertico y su mujer. El movimiento que existe, como señalan las autoras, es de triturar y expulsión: los prisioneros
son devorados y sus cuerpos expulsados. Entonces, esta manera de ver la comida se liga a la gula: la policía y la milicia
parecen jamás saciar su apetito por la carne y la sangre.
También, muchas acciones son consecuencias de la ira, en sus dos visiones. La primera, contra un tercero, se
ilustra con estos casos: la propia tortura a los prisioneros, el secuestro de los esposos Aragón, la agresión contra María
Elena, los ataques de la CRM y el asesinato de Clemente; y el vikingo ilustra la segunda, contra sí mismo, al no atenderse.
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Finalmente, la lujuria se anuncia en estas acciones: el encuentro sexual entre Clemente y María Elena, claro
visto desde el varón; el recuerdo del deseo del Vikingo por la empleada doméstica, aunque no hubo una realización
física-sexual; y el constante acoso sexual a Marilú.
Una lectura de estos valores es la siguiente: las distintas acciones y escenarios de guerra evidencian la decadencia
del ser humano y la pérdida de valores morales tradicionales; así como la destrucción de ciertos esquemas o discursos.

LA PARADOJA DE LA VIOLENCIA

Ahora bien, los análisis de los arcos narrativos, los personajes y los espacios y la cartografía literaria ha permitido
entender, por un lado, las dinámicas y los devenires en La sirvienta y el luchador. En este sentido, la novela ilustra el
proceso de cambios en ciertos personajes, así como su movimiento. Tanto María Elena como su nieto Joselo alcanzan
un devenir, a partir de sus conexiones o agenciamientos, que permiten la adquisición de nuevos valores y territorios.
María Elena presenta varios ejes. Al principio, se le reconoce como la sirvienta y su papel parece encasillarse
a las labores domésticas de la familia Aragón. Sin embargo, el contacto con la familia y su propio desarrollo biológico
le fuerzan a adquirir valores, que la alejan de una simple empleada doméstica. Primero, el encuentro sexual que María
Elena tiene con Clemente se desarrolla cuando ella ha alcanzado una maduración sexual, que advierte su fertilidad.
Por supuesto, ella desea a Clemente, que se evidencia en negar que ella fue violada, “—Nadie me violó —dice ella”
(Horacio Castellanos Moya, La sirvienta 249). De este encuentro, se concibe a Belka. En consecuencia, María Elena se
relaciona con la familia Aragón, a partir de un lazo consanguíneo, pero esta relación jamás es expuesta y se mantiene
como un secreto. Por tanto, María Elena, Belka y Joselo son miembros ilegítimos y no reconocidosde la familia.
Segundo, el embarazo sin duda le plantea una estructura como madre soltera, que si bien en La sirvienta y el
luchador no se muestra la crianza de Belka. No obstante, María Elena logró mantener y financiar los estudios de su
hija. En este sentido, el valor que ella le da a ser madre le impulsa a desarrollar habilidades y encontrar las formas para
continuar. Tercero, el regreso a su trabajo como empleada doméstica le permite acceder otra vez a la familia Aragón,
pero de manera distinta. Ella no trabaja directamente con los patriarcas, sino con uno de los descendientes. Este punto,
a diferencia de los otros, no termina por desarrollarse, debido a la desaparición de sus empleadores, pero su cariño y
aprecio a la familia le fuerza a iniciar la investigación.
Las experiencias de su presente y los encuentros con su pasado, figurado en el Vikingo. Esto permite a María
Elena que devenga en una mujer, que es distinta a las configuraciones de su pasado. Este devenir-mujer se caracteriza
por alejarse de su pasado y a la vez adquiere lo mejor de cada una de estos. Es una madre ya anciana que no tiene
dependientes económicos, aunque al parecer ella depende de algún modo de su hija. Es una abuela que se preocupa por
su nieto, por las implicaciones que tiene ser guerrillero en un contexto social turbulento.
Joselo deviene en guerrillero, posterior a ser universitario. Este estatus, que no es permanente, le permite
participar en las transformaciones de su país, aunque el costo es bastante alto: las muertes de transeúntes, incluida la de
su madre. Su acceso a la violencia obedece a un interés por destruir las desigualdades y contrarrestar las acciones de las
autoridades. Esta destrucción implicaría la presencia de territorios para edificar una sociedad mejor y acorde a las ideas
de la época. Al menos, lo anterior en teoría, pues en la novela no se vislumbra el impacto a largo plazo de la violencia.
Al pensar la violencia desde las autoridades militares, la interpretación es similar. Las autoridades buscan a toda
costa frenar a las distintas células guerrilleras, con el fin de establecer una dinámica de control. Al respecto, se sabe que
en el pasado las autoridades fueron cuestionados, pues sus acciones generaron problemas sociales que no han logrado
o querido solucionar. Por supuesto, las desigualdades son consecuencia de la ejecución de políticas que responden a
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intereses particulares. Con las manifestaciones y el movimiento armado, no solo se cuestionan estas políticas, sino se
denuncia y se visibiliza el interés por cambiar la dinámica de gobierno.
La reacción de las autoridades a estos cuestionamientos y denuncias es comprensible, en el sentido de que no
quieren perder el control y la influencia sobre las políticas del país. Por tanto, su violencia se dirige para destruir a los
opositores y reconstruir el modelo de país, acorde a sus intereses. Claro, está la posibilidad de que esta violencia les
permita construir u modelo de país que sea más resistente a la penetración de las ideas marxistas y comunistas.

Visto desde la biopolítica12, la violencia, física o simbólica, no solo es el resultado de un ejercicio de poder,
en donde una figura es sometida o destruida por otra, sino también es constructiva: se quiere establecer o fortalecer un
gobierno de facto, a partir de la imposición de un discurso de Estado. También, la violencia permitió el acercamiento
entre María Elena y el Vikingo, quienes estuvieron separados por años, así como el nacimiento de Belka. Y finalmente,
se construyeron lazos entre Joselo y sus camaradas, claro esta violencia está filtrada por la ideología en pro del
derrocamiento de una dictadura.
Con lo anterior, se demuestra que los cortes de las distintas líneas, expuestas en otro apartado, tienen un grado
de violencia y produjeron distintos sentidos, desde agenciamientos hasta devenires (tales son los casos de Joselo y María
Elena). En otras palabras, la novela muestra cuán paradójica es la violencia.
En resumen, el conocimiento de los cuatro arcos narrativos, que se representan con el Vikingo, María Elena,
Belka y Joselo, permitió identificar la estructura de la novela. Además, éstos son pertinentes para el análisis posterior
de las relaciones de los elementos de la novela. Éstas se estudian a partir del esquizoanálisis o cartografía literaria. El
modelo deleuziano-guattariano no solo permitió identificar las distintas líneas y los devenires, sino también comprender
la violencia como paradoja: una interacción que tanto destruye como construye dinámicas sociales y políticas.
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AS REPRESENTAÇÕES DO ANTI-HERÓI NOS CONTOS INDÍGENAS

Tiago Fagundes Santos1

RESUMO: A coletânea Contos Indígenas Brasileiros de Daniel Munduruku está repleta de mitos que
remontam a criação do mundo, a partir de uma perspectiva ameríndia. Considerando os aspectos épicos,
sobretudo a presença de heróis (ou anti-heróis) nessas narrativas, foi feito um ensaio acerca das características
comuns aos heróis clássicos e das particularidades que aproximam esses protagonistas de seu povo.
PALAVRAS-CHAVE: Anti-herói; Contos indígenas; mito.

Embora seu sentido tenha sido bastante negativo nos últimos anos, o mito faz parte da construção da
identidade de todo um povo, são eles, inclusive, os responsáveis por narrar fatos históricos por meio da visão
de determinada população.
Considerando essa perspectiva, é importante destacar como muitas vezes a cultura oral é a única
maneira de manter viva a língua original entre as comunidades autóctones brasileiras, tornando-se, portanto,
um ato de resistência. Assim, cabe destacar que, tal como foi realizado por Silvio Romero, Câmara Cascudo e
pelo próprio Mário de Andrade — para ficarmos com exemplos de nossa literatura —, em Contos Indígenas
Brasileiros, Daniel Munduruku registra a cultura de uma civilização ameaçada de genocídio há mais de 520
anos.
Além disso, segundo Graça Graúna, é a partir da contação de histórias e dos cantos (considerados
sagrados), que melhor se compreende o conceito do saber ancestral. Ainda de acordo com a pesquisadora
indígena, o mito é uma realidade e a consciência sobre sua ancestralidade, permite aos povos ameríndios um
exercício do pensamento a partir da convivência entre os seres vivos, os elementos da natureza, da feitura de
indumentárias, de artefatos e de qualquer outro utensílio.
É inevitável, durante a leituras dos contos, não reparar nos elementos épicos que compõem as narrativas
indígenas. Em diversas narrativas sentimos uma certa familiaridade entre esses mitos autóctones e outros
pertencentes à cultura greco-romana, em especial os perfis de herói. Como exemplos podemos citar o conto
Por que o sol anda tão devagar?, no qual Cananxiuê, herói do povo Karajá, tem vontade de “não fazer nada”
e o herói Nhanderequeí, de O roubo do fogo, do povo Guarani, que dispõe da mesma sagacidade do nosso
‘herói sem nenhum caráter’.
Tais aproximações, gera uma hipótese: Seria o Macunaíma, o Nhaderequeí e o Cananxiuê representações
de um mesmo anti-herói?

1
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https://orcid.org/0000-0001-5118-3343
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O herói e seu povo

A princípio, se faz necessário estabelecer a relação entre o herói e a humanidade, a fim de esclarecer as
proximidades entre os heróis dos mais diversos povos ocidentais.
Em vista disso, Cléa Fernandes Ramos Valle e Verônica Telles trazem uma importante contribuição sobre
a identificação do herói, o qual depende quase exclusivamente do povo a que está intimamente relacionado:
Se suas habilidades forem usadas de acordo com os critérios considerados heroicos pelo grupo, essa
personagem será um herói. Isto equivale a dizer que ele pode ter os dons necessários, mas precisará da oportunidade
e da disposição de seguir esses critérios para ser considerado um herói. (VALLE; TELLES, 2014, p. 2).

Portanto, são necessários para o arquétipo do herói o altruísmo, a resiliência, poderes sobre humanos
e sobrenaturais e a morte, que tanto pode ser figurativa, quanto física. Tomando como exemplo o nosso “herói
sem nenhum caráter”, detectamos a capacidade de transformar pessoas em pedra, de andar por todo o Brasil
(e até da América do Sul) em questão de horas.
Já no caso dos heróis presentes nos mitos indígenas do povo Guarani e Karajá, temos como principal
atributo a ilusão, a qual se manifesta pela estratégia de fingir a morte (figurativa), com o intuito de alcançar
a sua missão. Embora, se a sagacidade é uma característica notável do herói clássico, a preguiça foge a esses
paradigmas.
Podemos, então, encarar esse aspecto como algo inerente à formação dos povos ameríndios e,
consequentemente, do próprio brasileiro. Entretanto, tendo em vista que a preguiça é um traço negativo de
nossos heróis, o conceito mais adequado seja o de anti-herói:
Utiliza-se da classificação de anti-herói para precisar a personagem pícaro apresentando-o como uma antítese do
herói cujas ações-funções são descritas como modelares, pensadas no bem comum e pautadas pela ética. Uma das
características do pícaro é obter o máximo trabalhando o mínimo possível. A sátira ou o cômico surge a partir das
ações absurdas de seus heróis. (VALLE; TELLES, 2014, p. 6).

Três faces de um mesmo Anti-herói

De início, convém destacar a influência dos mitos indígenas em Macunaíma: O herói sem nenhum
caráter do Mário de Andrade. É sabido, aliás, que a grande fonte dos mitos e lendas que compõem o romance
de Andrade, encontram-se no livro Vom Roroima zum Orinoco do etnólogo alemão Theodor Koch-Grünberg.
Em suma, é perceptível que muitos elementos dos heróis indígenas, sobretudo, a preguiça e a mentira estão
presentes nas lendas do Macunaíma contadas pelo povo Tulipang e Arekuná .
Nas palavras de Luiza Kelly Gurgel, o personagem de Mário de Andrade representa, a figura do
malandro boa vida, cercado de regalias e que usa da sagacidade para se dar bem nos seus intentos:
[...] De primeiro passou mais de seis anos não falando. Si o incitavam a falar exclamava: – Ai! que preguiça!...
e não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de paxiúba, espiando o trabalho dos outros
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e principalmente dos manos que tinha, Maanape já velhinho e Jiguê na força do homem. O divertimento dele
era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado mas si punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar
vintém. (ANDRADE, 2016, p. 11).

Essa preguiça, descrita por Miguel Wesnik como a preguiça primordial2, é um dos aspectos mais
emblemáticos do Macunaíma e que reflete muito da identidade do brasileiro. Dessa forma, o narrador de Por
que o sol anda tão devagar? indica que não somente o herói sentia a preguiça:
[...] Como era escuro e frio, todo mundo sentia uma grande indisposição para ir até lá. Aliada à preguiça que
sentiam, havia também o fato de sentirem muito medo de permanecerem fora de sua hetó, pois os perigos eram
muitos e grandes. [...] Nesta época, dizem os velhos, a preguiça tomava conta de todo mundo, mesmo de um
grande herói do povo Karajá. Este herói, de nome Cananxiuê, morava na casa do pai de sua esposa, como é o
costume desse povo. (MUNDURUKU, 2005, p. 29).

No entanto, não só a preguiça aproxima esses heróis. A argúcia é outro aspecto que nos provoca tal
interpretação. Assim como o Macunaíma, Cananxiuê e Nhaderequeí enganam seus oponentes para obter o
que desejam. No primeiro caso, o herói do povo Karajá precisa trazer luz para sua gente, já no segundo,
Nhaderequeí tem como missão o resgate de brasas para o preparo dos alimentos produzidos pelo seu povo. Em
ambos os mitos, o herói finge a própria morte para enganar os urubus.
Outrossim, a jornada do Nhaderequeí se assemelha bastante com a jornada do Prometeu que viaja ao
céu para roubar fogo para Terra. Dadas suas particularidades, confirma-se, então, a estrutura (jornada do herói)
presente em todas narrativas épicas, à qual se assimilam os contos indígenas:
Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais; ali encontra
fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva; o herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer
benefícios aos seus semelhantes. (CAMPBELL, 1989, p. 18).

Em síntese, inferimos que embora detenham as características de heróis universais (a força, a
inteligência e a resiliência) esses 3 heróis possuem peculiaridades de seu povo, não somente o povo indígena,
mas também o brasileiro de modo geral.

Considerações finais

Há de se considerar que durante toda a história a ociosidade foi uma qualidade vista com maus olhos
principalmente pelo Cristianismo. No Brasil, há inclusive o estereótipo do mestiço preguiçoso, a ideia de
mistura de raças que não deu certo, resultando em um povo malandro, preguiçoso e festeiro. É justamente essa
preguiça que permite a identificação do personagem pelo grupo a quem este herói representa.
Tais aproximações, corrobora a afirmação de Rosa Cristina Ribeiro, Júlia Falget Luna e Bárbara
Cristina Krüngel de Barros Almeida de que o mito resiste a tudo e permite que suas interpretações sirvam de
matéria-prima para novos mitos. Levando em conta essa perspectiva, presume-se que o herói ou o anti-herói
é refundado, reescrito sob um olhar típico daquele que o reconta.
2

Conceito citado durante a palestra “Ócio, Labor e Obra”.
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Conto natalino: O gorro vermelho
Charles achou uma touca vermelho na charrete do seu Chico da Padaria e ficou muito curioso. Que
troço esquisito era aquele? Nunca vira o Senhor Chico usando chapéu, quanto mais uma touca.
Seu Chico é amigo do chaveiro da cidade Chapéu de Couro, o pai do Charles. Todos os dias vai
entregar pão e leite na casa deles e às vezes também leva umas roscas carameladas e salpicadas de açúcar e
canela que todos adoram.
Charles gosta de ir pra escola de carona na charrete do Senhor Chico. E segue ouvindo os causos
contados pelo amigo idoso quase todos os dias.
Seu Chico tem idade pra ser o bisavô de Charles, mas é um senhorzinho ativo e diz que esse negócio
de aposentadoria não é coisa para ele não. Quer partir «dessa pra melhor» trabalhando. Se tem saúde para
quê repouso, é o que sempre diz.
É um Senhor idoso com alma de menino. Gosta muito de crianças e Charles é um garotinho aventureiro.
Sabe ouvir e até participa das suas histórias. É um menino educado e cheio de imaginação. Além disso é
amigo dos seus netinhos e quando desce da carroça junta-se a eles para irem até a escola.
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O Zé Chaveiro, pai do Charles, é um homem trabalhador, caseiro da propriedade onde mora e nas
horas vagas reproduz chaves para o povo esquecido que vive perdendo as suas. Mas mesmo sendo um
bom empregado não ganha muito dinheiro e o bico de fazer chaves também não é lá muito rentável. Por
isso o Charles tem que ir pra escola à pé todos os dias. Não é tão longe, mas a carona na sua carroça ajuda a
descansar o menino e também a distrair a mente do Velho Chico.
Naquele dia a curiosidade infantil girou em torno daquele objeto aparentemente esquecido no banco
da charrete - um gorro vermelho. Charles não sabia mas o Senhor Chico era o Papai Noel do Parque infantil
organizado pela Paróquia da cidade há vários anos. Todos os meses de dezembro fazia esse trabalho que
dizia ser filantrópico em homenagem ao Natal - Vestia-se de Papai Noel.
Mas como era um nato contador de estórias resolveu contar mais uma das suas e piscando o olho pro
Charles falou!
__ Ah! Menino Charles! O Velho Noel anda muito esquecido.
Você acredita que ontem à noite ele saiu com minha velha carroça pelas redondezas para coletar os
pedidos das crianças e hoje cedo precisou sair às pressas e esqueceu esse gorro em cima do banco?

Os olhos do Charles cresceram, cresceram e brilharam...
_ O Papai Noel seu Chico? De verdade?
_ Sim! Respondeu o velho matreiro.
_ Mas ele está doente?
_ Não! Imagina menino! Papai Noel não adoece. Por que achou isso?
_ Ora seu Chico! O Papai Noel não pode esquecer nada! Se ele começar a perder a memória como vai
entregar todos os presentes na noite de Natal? Além do mais, ele não pode sair por aí sem o gorro. Senão vai
apanhar um resfriado!
Seu Chico achou graça na lógica do garoto e saiu com essa pra tapear:
_ Ah! Mas é por isso que ele sempre usa a minha carroça menino Charles!
Ele sabe que sempre vai encontrar o que deixar nela no mesmo lugar.
Charles pensou, pensou e disse:
_ Posso deixar a minha cartinha de Natal dentro dele?
Seu Chico padeiro sorriu da inocência daquele menino tão sagaz e respondeu:
_ Claro meu filho! Faça isso! Aproveita que não é todo mundo que tem a chance de andar na carroça
do Papai Noel e ainda por cima achar o seu gorro mágico.
E dizendo isso deu uma gargalhada:
__ Hô! Hô! Hô!
Mas Charles estava entretido pegando o envelope na tiracolo que levava pendurada ao pescoço cheia
de material escolar e nem ouviu aquele som inconfundível.
Chegaram ao destino, o menino desceu da carroça, agradeceu a carona sorrindo e seguiu para escola
todo feliz porque a cartinha para o Papai Noel estava guardada no gorro vermelho. E aquele ano teria sorte,
tinha certeza!
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Quando o garoto já não podia mais vê-lo, o Velho Chico pegou o gorro onde o amigo tinha colocado o
seu pedido, coçou a longa barba branca e disse:
__Ufa! Essa foi por pouco!
Naquele Natal o garotinho Charles ganhou a bicicleta que todos os anos pedia ao Papai Noel desde que
aprendera a escrever...
Adriribeiro/@adri.poesias
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UM NATAL DIFERENTE
Introito:

As ruas estavam entupidas de gente. A multidão se acotovelava, esbarrava e se esbravejava contra a falta
de educação de alguns transeuntes a carregarem imensos pacotes de presentes.
Alheio a tudo e a todos – a tudo olhava! Havia sorrisos em alguns rostos. Noutros, tristezas nas faces
e olhares. Tênues e raras esperanças em uns. Todavia, as desilusões eram a tônica em outros tantos que por
mim passavam. Inclui-me no rol dos desesperançados – desiludidos! O sonhado décimo terceiro não dava nem
notícia!
Uma chuva fina – garoa, para os paulistanos – insistia em molhar-me o rosto. Volvo o olhar e vejo uma
menina – sete ou oito anos, se tantos! E ela era paupérrima, mas rica na beleza contida em sua tez cor de ébano
a contrastar com os olhos de cor azul-turquesa. Na maltratada carapinha a fina chuva não encontrara abrigo.
E viam-se nela as gotículas a brilharem como se pérolas fossem a quererem penetrar naquele invólucro de
despenteados cabelos. Pérolas, não eram. Era uma tragicômica comédia de um teatro bufão, no qual todos nós
fazíamos – e continuamos a fazer – parte, sem, contudo, nos preocuparmos com as desgraças que assolam o
mundo, a humanidade.
Todavia, os olhos da menina – com a sua encantadora cor azul-turquesa – brilhavam. Mas o brilho não
era de alegria, era desejo. Desejo de ganhar do fictício Papai Noel aquela linda boneca exposta na banca do
insensível camelô que a ela negara o direito de tocar na bonequinha – fruto dos seus sonhos e desejos – ou
mesmo de com ela brincar.
O papai biológico provavelmente nem sabia da existência da paupérrima filha. O fictício Papai Noel, a
ela não conhecia e nunca, ao que parece, poderia conhecê-la. Ela era uma pequena órfã de dois desconhecidos
pais
Os meus pensamentos vagueiam. A beleza da menina era um perigo para ela. O mundo está muito
violento. Os aproveitadores de crianças, em situações como a da linda menina da boneca, estão pululando,
voejando pelas ruas e avenidas. São sádicos predadores sempre em busca de uma presa para saciarem a
crônica bestialidade. Ela – inocente menina com sua inconteste beleza – será uma presa fácil para os facínoras.
Balouço a cabeça. Tento expulsar os maus agouros, os atros pensamentos – não consigo! O mundo em
que vivemos tornou-se um mundo cão. Tomara que os predadores de plantão não enxerguem aquela inocente
beleza urbana que pela selva de pedra perambula perigosamente, na luta pela sobrevivência!

Parte I:
A alterada voz do camelô tem o poder de tirar-me dos devaneios. E é dele que ouço uma série de
imprecações contra a menina:
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- Não, não!... Não toque nessa boneca! “Cai fora daqui, cai!” – dissera colérico o parvo mercador
ambulante.
Ela, porém, resoluta, não se moveu e não se deu por vencida. Mantendo as duas mãozinhas na parte
posterior da cabeça, parecia querer segurá-la em uma posição de descanso ou, quiçá, impedir que o seu sonho
por ali se estiolasse. E assim ficou como quem a espreguiçar estivesse. Riu um riso de deboche em resposta
ao furibundo vendedor, sem se importar com as suas bravatas. Sem pegar na boneca, dela se aproximou
e com ela brincou – ou imaginou-se brincando! O certo é que um sorriso meigo se fez presente no sujo
rostinho, mostrando uma dentição descuidada, em resposta ao sorriso constante que havia na rosada cara da
cara bonequinha.
Os seus olhos de azul-turquesa momentaneamente se desviaram e foram de encontro aos meus. E esse
encontro dos nossos olhares teve a força, o impacto do choque de dois bólidos desenfreados. Teve a magnitude
do ribombar dos trovões de um Terceiro Ato de Rigolleto! Ela me lança um meigo sorriso. Retribuo com um,
também, afável, amigo e confiável sorriso na tentativa de amenizar o insano comportamento do camelô. Afago
a sua impenetrável carapinha. A minha mão se molha nas pérolas em forma de gotículas da garoa que caía.
Com passos lentos, desesperançados, ela se afasta para abrigar-se sob a marquise de onde, há pouco, saíra.
Meus olhos a acompanham. Os dela permanecem na boneca. Meu coração se compadece de tão pequenina
menina a carregar tanto peso de tamanha desgraça.

Parte II:

Não era preciso enfiar a mão no bolso. Sabia, de antemão, o quanto na carteira havia. Eram as últimas
cédulas e moedas que restaram do salário de novembro. Do esperado e sonhado décimo terceiro, repito,
dele não tínhamos nem notícias. As esperanças em recebê-lo ainda estavam latentes, porém, frio diante da
realidade. E como a esperança é a última que morre – aguardávamos!
Resoluto, aproximei-me do camelô e a ele indaguei:
- Qual é o preço desta boneca?
-“Cem reau, Doutou – só cem reauzim” – dissera-me!
Por não ser um “doutou” e nem Doutor ser, ri! Mas – e sabendo que é desta massa que se faz um –
Doutor ainda serei! Contudo, entabulei a conversa com o objetivo de obter um bom desconto. Depois de
algumas “choradeiras” – com réplicas, tréplicas e várias pechinchas –, consegui comprar a boneca com um
bom desconto: paguei R$85,00(Oitenta e cinco reais) – R$85,00 “reau”, segundo o vendedor urbano!
– Embrulhe-a para presente – ordenei!
Enquanto o trêfego camelô preparava a embalagem, os meus olhos procuravam os azuis-turquesa da
menina. Encontro-os! Neles a tristeza era, agora, maior. Pela sua cabecinha, por certo, passavam os mais tristes
pensamentos. Imaginei-a com suas lamentações: -“Ai meu Deus! A minha bonequinha está indo embora”!
Notei que as águas da chuva – agora bem mais intensa – se misturavam às abundantes lágrimas que dos
ocelos da menina despencavam.
– Pronto “Doutou”, aqui está o seu embrulho! – dissera-me o camelô, ao mesmo tempo em que a
mim entregava a encomenda! Peguei o sonho da menina e corri para a marquise. Os olhinhos da menina se
desviaram para o embrulho como a querer se despedir da sua amiguinha, seu sonho.
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Epílogo:

Fingindo não vê-la, dela me aproximei! De soslaio, contudo, pude ver que os tristes azuis-turquesa
bailavam como cisnes naquele lago de lágrimas com maior intensidade dentro das suas cavidades oculares
e se mesclavam à copiosa chuva. Não dava para distinguir onde começavam as lágrimas dos céus com as
lágrimas da menina. Com a mão esquerda peguei o seu queixinho e forcei o seu olhar para encontrar-se com o
meu. Nossos olhares se encontram. Vejo que os seus olhos estão como o carmim, tamanha eram as dores neles
inseridas. Com a mão direita entreguei a bonequinha para ela enquanto dizia:
-Tome! É sua esta boneca! Pegue-a! Feliz Natal para você e sua amiguinha!
Os seus bracinhos sobraçaram o embrulho e as minhas pernas. A sua mão direita, desvencilhando-se
da minha perna esquerda, pegou o meu braço. Nele ela deu dois pequenos toques aos quais entendi serem
para que me abaixasse – atendi-a! A menina, então, puxou o meu rosto de encontro ao seu e deu-me o mais
delicioso de todos os beijos que já havia recebido. Em retribuição, osculei o seu sujinho rosto. As lágrimas
dos nossos rostos se misturaram às lágrimas do céu. Ela não me agradeceu com palavras – não precisava!
Sabia que ela não conseguiria dizer nem mesmo um: -“Muito obrigado, moço!” As nossas lágrimas, os nossos
olhares e os nossos meigos corações já se incumbiram de se agradecerem. Sim! Aquela pobre menina realizou
o seu sonho de Natal. Quanto a mim – devo confessar – tive o maior e melhor de todos os Natais da minha
vida por ter realizado o sonho de uma pobre menina.
Vi-a, serelepe, correndo na chuva. A molhada carapinha espalhava as pérolas que caíam no atro asfalto.
O papel que há pouco embrulhava a boneca, estava jogado ao chão e era levado pela enxurrada. Tomara que
ela leve para bem longe – não somente o papel – todas as tristezas e desgraças que assolam a pobre menina –
pensei!
E ela, alegre, corria buscando, talvez, a sua mãe para dizer-lhe:
- Mamãe, o Papai Noel me deu esta boneca!  

****************
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CANTANDO A VIDA
Tão dócil como a própria melodia,
ecoava o canto de Celita
pelos ventos brandos
magnetizando o infinito!

Celita nasceu cantando? Esta pergunta era frequente em relação à franzina, mas linda
menina, desde os primórdios de sua infância, quando a suavidade de sua voz se fazia ouvir por
toda a casa.
O desejo maior de Celita era cantar. Nada fazia sem cantarolar. E isso era frequente desde o
alvorecer até o fim de cada dia. Parecia respirar melodias e até sonhava cantando em palcos
iluminados pelas centelhas coloridas das ribaltas.
Era como se o universo a saudava e o sol e as estrelas energizavam-se ao vê-la cantar.
Com o passar do tempo, já mocinha, não eram raras às vezes em que Celita era convidada
a cantar em festas de amigos e ela nunca recusava os convites, pelo contrário, recebia-os
alegremente e se dispunha a se apresentar com sua fascinante originalidade, beleza altiva,
faceira e cativante brilho no olhar.
Assim, o talento da meiga e ingênua mocinha foi ganhando notoriedade, até que um dia foi
lhe apresentado um produtor musical que, entusiasmado com a afinada e linda voz de Celita,
convidou-a de pronto, a se apresentar num show que seria promovido brevemente, naquela
mesma cidade, para o qual viria também uma famosa banda da capital.
Sem titubeios e com a aprovação dos pais, o convite foi aceito e, a partir de então, foram
sendo providenciados todos os requisitos e o repertório para aquela particularidade musical.
Os dias foram sucedendo-se velozmente e, enquanto isso, Celita cantava... Mais do que nunca,
cantava! E seus olhos brilhavam, enquanto o seu corpo, num magneto de divina beleza, fazia
ternos movimentos, em unicidade com o encantamento de sua voz. E isso ocorria a qualquer
instante e em qualquer lugar. Seus pais até foram aconselhados a levarem-na a um psicólogo,
mas desistiram da ideia. Afinal, que mal havia em cantar? Além disso, o canto da menina
nunca foi empecilho para o cumprimento de seus deveres. Era uma filha exemplar, assídua em
suas obrigações em casa e na escola, e sempre muito querida por todos.
Por fim, chegou o dia do esperado espetáculo. Na cidadezinha engalanada, só se ouvia
comentários otimistas sobre a apresentação de Celita.
O anoitecer chegou sobre folguedos e alegrias. A única casa de espetáculos do lugar já estava
com a lotação esgotada. E ainda havia muita gente do lado de fora, em esperança de ouvir a
envolvente pureza das interpretações, que, sem dúvida, seriam de inenarrável beleza e ternura.
Ao iniciar o espetáculo, a expectativa maior da alucinante plateia não era destinada ao conjunto
vindo da capital, mas sim, para Celita que, certamente, iria encantar a todos com sua graça e
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voz que magnetizava a todos que tivessem o privilégio de ouvi-la.
Celita adentrou ao palco extremamente impressionada com todo aquele aparato e foi aplaudida
o tempo todo. E quanto mais se avultavam os aplausos, mais a menina encantava deslizando
divinamente no palco. Ela se sentia em estado de êxtase e fascinada com tudo ao seu redor!
A magistral apresentação de Celita ofuscou flagrantemente o show da banda . E isso fez com
que ela fosse muito aplaudida não só pelos leigos, mas também pelos críticos, resultando daí,
um convite para que participasse de um programa musical que já fazia sucesso nas tardes
dominicais na capital.
O convite foi aceito e, um mês depois, partia Celita para alçar voos que a levariam ao apogeu
da glória e da fama. E foi isso o que ocorreu. Antes de sua partida, porém, um fato inusitado
chamou a atenção de toda a população da cidadezinha. Em muitas fotos tiradas quando da
apresentação do show, algumas pessoas notaram que os pés de Celita não tocavam o chão.
Estava claro que ela levitava. O caso repercutiu e isso fez com que o sucesso da jovem cantora
crescesse ainda mais.
Assim, Celita foi se destacando nos palcos, em vídeos e em jornais. E as bilheterias
superfaturavam em suas apresentações nas grandes metrópoles.
O tempo foi passando e o inevitável sucesso acompanhou Celita por toda a sua vida. Viveu
cantando pela vida afora. E ela tinha conhecimento da intuição de sua própria existência.
Celita vivenciou a glória e cantou até o fim de seus dias. Mas a fama nunca teve importância
em sua vida. O que ela desejava mesmo era cantar em qualquer circunstância. Faleceu ainda
jovem, vitimada por um ataque cardíaco, enquanto cantava pelos jardins floridos de sua casa. E,
mesmo ao despedir-se da vida, as pessoas que a acudiram afirmavam que dos lábios de Celita
soava um leve canto que se confundia com o som orquestrado dos pássaros numa harmonia de
divinal e indizível esplendor, que preenchia os vazios daquela tarde sombria.
Celita expirou cantando.
Antenor Rosalino
******************************
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A Paixão de Samantha
Samantha e Marina eram duas amigas que moravam na mesma rua. Tinham muita coisa em
comum a idade era uma delas, a segunda era viúva há poucos anos e a primeira... bem, esse
estado civil... vamos deixar para o final. Você vai saber.
Sempre as cinco da tarde elas se encontravam à frente da casa de Marina. Colocavam duas
lindas cadeiras de balanço sob uma pomposa mangueira tomavam chá com biscoitos e
ficavam ali tricotando os mais diversos assuntos da vida. Para os outros vizinhos elas eram
a rádio local, pois sabiam de tudo da vida dos outros, entretanto de suas próprias vidas,
principalmente do passado, não falavam nada, um certo código de ética adotado por elas.
Mas para quem é do ramo sabe que segredo é um pintinho que anda doido para sair do ovo,
basta apenas a temperatura certa no ninho adequado. E foi assim, certo dia Marina quebrou
a regra e falou da sua vida com seu ex-marido o já finado, Antóvolam Crisaldo (que nome,
eu hein!), pois bem; contou tudo, uma história emocionante que levou a amiga as lágrimas;
mas com uma obrigação de também falar do seu principal romance, coisa que Samantha
a embromava e vivia sempre postergando. Até um dia que Marina a encostou na parede e
ameaçou romper a amizade.
Samantha era uma fogosa mulher, vivia rindo de tudo, até mesmo de sua própria sorte e das
coisas desagradáveis que acontecia consigo, para ela não havia tempo ruim, talvez por isso
não quisesse falar de coisas que provavelmente lhe modificassem o humor, mas cedeu para
a amiga e buscou uma maneira alegre de lhe contar a história que ela queria ouvir. Falou-lhe
olhando bem nos seus olhos: - Sempre que penso nisso me lembro de uma música do Amado
Batista; e cantou um pouquinho para amiga.
(...)
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Eu tive um amor
Amor tão bonito
Daqueles que marcam
Com sabor de saudade
(...)
E rindo prosseguiu: - Ah, eu amei demais e como sofri por aquele amor, ele tinha o estigma
da paixão, tudo nele exalava encanto. - Você é brega mesmo - disse Marina. - Você não tem
ideia o quanto, prosseguiu Samantha, mas já fui pior, gostávamos de dançar, embora ele não
fosse um exímio dançarino, mas fazia os meus gostos e sempre íamos ao clube, lá tocavam
músicas de todos os gostos e nós aproveitávamos o máximo quando tocavam boleros, este
era o ritmo que mais nos atraia. Ele me falava de amor em pleno salão quando saíamos dali
estávamos num fogo incrível e a noite terminava sempre ardente. - E como você o conheceu,
perguntou Marina.
- Pois é, continuou Samantha – eu estava fragilizada há poucos dias tinha terminado meu
casamento; emendando a conversa falou: - eu deflagrei uma traição e fiz o que nunca
imaginei que faria a uma pessoa dei uma surra na coitada da mulher... Marina a olhou
assustada, Samantha elevou os pensamentos abrandou a voz e falou o que estava pensando:
- Talvez hoje não faria o que fiz – alertou-se como num susto e prosseguiu: - Mas tudo bem
deixa essa parte pra lá; na verdade não éramos casados, mas vivíamos juntos já há algum
tempo, tivemos um filho.
Prosseguiu: - Eu vivia agoniada tentando me estabelecer num emprego, também tinha
acabado de entrar para a mesma repartição que ele trabalhava, era um órgão do Governo
e em nenhum momento pensei que ali alguém se interessasse por mim, pois havia uma
proibição que funcionários não podiam se relacionar com outros sob pena de demissão.
- Pior de tudo Marina, ele era casado, mas como todos, que se encontram nessa situação;
reclamava da vida que levava com a mulher, dizia que buscava encontrar a sua outra metade
e sabia que não era a que tinha em casa. Mas de uma coisa estou certa a sua insistência, fez
com que eu conhecesse de fato, uma paixão que até hoje arde em mim, tentei evitar de todas
as formas, mas não deu, terminei cedendo, ele realmente não desistia.
Sempre na hora da saída ele me procurava e eu sempre me esquivava, foi assim por várias
vezes; – a mais hilária foi a de uma tarde, a Repartição tinha duas portas de entrada e saída
em ruas diferentes, eu estava muita aborrecida com alguns acontecimentos no departamento
e ele insistindo em me levar pra casa, foi então que pedi para que me esperasse numa das
saídas e eu saí pela outra, passaram-se mais de meia hora, ele então telefonou e eu atendi
dizendo que também estava a sua espera até aquele momento na outra saída e o convenci que
ele havia entendido errado o local, por isso resolvi ir embora e tomar o ônibus, mas ele não
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desistiu, pediu para que eu descesse na próxima parada que me encontraria, foi então que o
fiz percorrer várias paradas e sempre que ele chegava numa eu dizia que o ônibus não havia
parado, fiz isso por três vezes, então ele desistiu.
No dia seguinte minha consciência pesou, ele me ligou com o mesmo pedido, então aceitei
que me levasse em casa, já no carro ele me convidou para que tomássemos alguma coisa.
- O que você acha de tomarmos uma água de coco aqui perto, depois eu a deixo em casa.
Respondi: - Tudo bem, eu não tenho mesmo muita coisa a fazer em casa senão lavar minhas
roupas e arrumar a casa, eu confesso que hoje o dia foi puxado, mas apenas isso, por favor.
Ele me disse: - Está bom, somente a água, não se preocupe, faremos assim mesmo, mas
relaxe se preferir pode escolher uma música. Respondi-lhe: - Estava observando, seus gostos
de músicas são parecidos com os meus, vamos deixar acontecer, para mim tá bom, estou
gostando. - Que bom! Ele falou.
E assim seguimos ele ria de tudo que eu falava e aos poucos fui me soltando, entre um riso e
outro ele me disse que meu sorriso era lindo e a minha gargalhada mais ainda, disse também
que há tempos não ria assim.
Tudo aquilo me cativou, ele demonstrou muito carinho em tudo que eu fazia e falava;
tomamos a água de coco e continuamos passeando de carro, a estrada estava deserta e a tarde
caia deslumbrante; por entre as árvores podíamos ver o sol se pondo, os raios brilhavam em
nós e certa magia estava acontecendo, o carro corria mansamente e a música envolvente
parecia ter sido escolhida para aquele momento, notei outra coisa que tínhamos em comum,
gostávamos daquela mesma hora de todos os dias.
Já escurecia, então ele me lembrou de voltarmos, dizendo que se preocupava com a minha
mãe pelo fato de ela não ter sido avisada que eu chegaria mais tarde, fora do horário habitual,
aquilo, também me agradou, achei que se preocupava comigo.
Depois disso era eu que o esperava e o meu dia se completava a cada tarde, passeávamos,
ouvíamos músicas e conversávamos sobre tudo, ao final estávamos bem relaxados e cansados
de tanto ri, ele me deixava em casa e eu ficava pensando em tudo que tinha ocorrido e
quando me pediria um beijo, suas atitudes eram de extremo respeito, embora às vezes eu o
surpreendesse me olhando como menino pidão.
Numa certa tarde teríamos reunião na Repartição e dali sairia inevitavelmente sob a vista dos
outros, nossos encontros furtivos já era do conhecimento de alguns colegas, mas sempre me
saia dizendo que éramos apenas bons amigos e que todos sabiam por conta do regulamento
nada além daquilo poderia ocorrer entre nós.
Mas nesta tarde quase noite tudo foi diferente, caia uma chuva fina e o tempo estava
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muito propicio para um Chopp, então ele me convidou para tomarmos algo diferente que
suco e agua de coco, e também perguntou se poderia escolher o local, sabíamos que não
podíamos esperar mais nada, nossos desejos estavam à flor da pele, eu disse que sim, mas
curiosa perguntei: - como é o local que você quer me levar?! Ele então respondeu: - é muito
agradável, podemos ouvir nossas músicas, tomar uma boa bebida, Chopp, uísque o que você
desejar, também teremos uma boa comida e se você tiver fé até as estrelas poderá ver.
Eu sorri um tanto desconfiada, mas acreditei, embora com um pé atrás sobre as estrelas,
afinal a noite estava chuvosa e pouco se via o céu, somente nuvens carregadas prometendo
um forte temporal. Foi assim, que conheci com ele o primeiro motel cinco estrelas da cidade,
nos amamos sob o som de nossas músicas prediletas acompanhadas de um bom vinho, tudo
como ele havia afirmado, somente as estrelas eu não as vi materialmente, mas posso jurar
que estive nelas por várias vezes.
Marina, que a tudo ouvia nada dizia, mas lá com seus botões pensava: - Você hein, bandida,
fazendo a mesma coisa que a outra lhe fez. Samantha pareceu adivinhar os seus pensamentos
e ponderou: - Ocorre minha amiga, que toda aquela situação estava me destruindo por
dentro, afinal, estava ocorrendo comigo o que você provavelmente já deduziu. Então resolvi
tomar uma atitude. Ele há dias vinha me enrolando na decisão de ficar comigo ou com a tal
mulher a quem dizia viver mal com ela, e desconfiava de sua fidelidade. Eles não tinham
filhos.
Marina respirou forte e perguntou da amiga: - E o que você fez, posso saber?! - Claro
assentiu Samantha e com voz macabra prosseguiu: - eu marquei o que seria para nós o último
encontro, fiz questão que fosse no mesmo motel que fomos pela primeira vez, arrumei minha
arma, vesti-me bem sensual e fui encontrá-lo. Marina empalideceu e pensou: - Meu Deus
o que essa louca vai me contar, pensou em parar a conversa por ali, mas tomou coragem e
continuou escutando, verteu um bom gole de chá pôs a mão na boca segurando o queixo e
acautelou-se.
Samantha com a mesma voz e apertando os lábios prosseguiu: - chegamos no motel eu
despi-me por completo e fiquei a frente do espelho, mostrei-lhe minha arma; ele ficou sem
palavras e tentou me abraçar eu o afastei e perguntei: - qual é sua resposta, de hoje não passa.
Nesse instante a camareira bateu a porta eu me assustei e um estrondo forte se ouviu. Marina
quase caiu da cadeira e amarela exclamou! – Você o matou?!
Samantha desabou numa gargalhada: - Claro que não sua boba e olhou rumo à sua casa, ele
está ali oh, e continua aqui no meu coração. Marina ainda gelada perguntou: - e a arma e o
estrondo?! Samantha respondeu: - a arma era meu corpo o estrondo foi um transformador de
luz que estourou.
Marina trocou o chá por água gelada parecia extasiada com aquela história. Olhou levemente
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para a casa da amiga e em pausadas palavras perguntou: Essa é sua história com o Rubião
seu marido? Samantha disse: - Sim, casamos pouco tempo depois. Marina levantou-se
passou a mão entre os cabelos da amiga e suavemente, demonstrando compaixão fez outra
pergunta: - E a ex dele? Samantha respondeu: - Você não vai acreditar eles se separaram era
a mulher a quem eu havia dado uma surra.
As duas continuam tricotando. Quanto a história de Marina e da ex que apanhou... bem, isso
é p’ra outra hora.

_________________
Antônio Souza
(Contos/Romance)
Música: https://youtu.be/2uaIZK0k7eg
Fábio Júnior – Desejos e Delírios
www.antoniosouzaescritor.com
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Como viver bem
Cassia Caryne - 14/11/2021
Vi um vídeo a respeito da vida. O sábio filosofava sobre viver bem. Construiu-se uma linda
metáfora, que escreverei a meu modo:
Viver é como ir pescar. Imagine ser o pescador dessa história. Imagine a expectativa da
véspera, com o preparo das tralhas de pesca. O preparo da cerveja e da comida. A viagem
até o rio. Embarcado, deve aproveitar o vento; o perfume da mata; os borrifos de água
refrescando do calorão; o balanço do barco; uma cachacinha ou uma cerveja pra animar;
os causos e as piadas; os amigos que foram junto; o sucesso de algum deles; a espera pelo
seu peixe... Ele encerra com uma lição extraordinária: não precisa necessariamente haver o
prêmio do peixe. Se ele não vier, não há problema algum. Tudo terá valido a pena...
Assim é viver!

REVISTA BARBANTE - 36

AMOR E OUTRAS VIAGENS
Dolce Vita
“Você é uma princesa”. A frase do bilhete soara dentro dela como a mais deliciosa das
verdades. Seu admirador, longe de pertencer à família real, era apenas um garoto comum que
usava aparelho nos dentes. Aquele sorriso metálico havia inspirado alguns pesadelos, mas ela
sempre o perdoava. Afinal uma princesa possuía nobreza de caráter.
Ambos cresceram na mesma escola, mas em turmas diferentes. Depois da encantadora
declaração, ela estava completamente apaixonada, e ele, após o lampejo de ousadia, retraírase. Nos intervalos, porém, não desgrudava os olhos de sua princesa. Não demorou muito até
que a garota percebesse o óbvio. Ele era tímido demais. E ela? Não, não. Ela não tomaria
a iniciativa. Precisava de um conselho. Decidiu procurar a professora de português. Dona
Yolanda costumava declamar poemas românticos no final das aulas. Certamente ninguém
mais naquela escola entenderia tanto de amor.
Percorreu em segundos os longos corredores do prédio até alcançar sua mestra quase na saída.
Corada pelo esforço, além do embaraço, contou tudo sem ponto nem vírgula. Dona Yolanda
sorriu com o olhar distante como se sonhasse acordada. Por um momento parecia mesmo que
a professora não estava ali. E então a mulher começou a chorar.
Atônita, diante das inesperadas lágrimas e soluços, a menina pediu ajuda ao professor de
matemática, que acabara de abrir a porta da última classe. Dividida entre a ansiedade e o
constrangimento, confidenciou sua história, e o que acontecera à Dona Yolanda. O senhor
Fabrício não disse uma só palavra. Limitou-se a dar o braço para a professora, e os dois
seguiram em direção à sala reservada ao corpo docente.
Sem entender coisa alguma daquela cena, a menina voltou para casa no fim da tarde. Durante
o jantar conversou com os pais sobre o roteiro das próximas férias. O incidente da escola
não foi sequer mencionado. Antes de dormir, sintetizou em seu diário a primeira lição que
aprendera sobre o amor: “Ai, que coisa mais complicada”.

REVISTA BARBANTE - 37

A HIENA, A TOUPEIRA E O LEÃO   
AUTOR João Cláudio
                    Numa fria manhã chuvosa, abrigados em uma toca abandonada, mantinham diálogo
uma hiena e uma toupeira.
                     - Estou tendo problemas com o tatu e com o coelho - fala a toupeira - O tatu
outro dia com essa furação de terra me provocou um desabamento em casa ao fugir da onça
e quando se viu a salvo, além de não pedir desculpas devorou minhas provisões de inverno,
aproveitando-se da minha ausência. Vou procurá-lo para que me pague o prejuízo.
                     - Isso mesma toupeira, esse tatu não pode meter a fuça onde bem entende. Solidariza-se a hiena.
                     - Já o coelho - Prossegue a toupeira - surrupiou cenouras de alguma horta e estocou
bem no buraco novo que fiz para abrigar a toupeirinha, que está para nascer e por isso quero
também vê-lo para fazer com que retire de lá suas cenouras não sem uma boa carraspana, ora
pois!
                    Metida em preocupações próprias, a hiena olha para o céu vendo que a chuva iria
demorar a passar e diz a toupeira:
                   - Seus problemas são menores que os meus toupeira, pois essa minha natureza de
sair rindo por aí tem me transformado num bicho impopular e não raro me traz consequências
desagradáveis e ao tentar explicar ao animal ofendido, ele irrita-se com o aspecto risonho que
mantenho, o que faz com que se interprete tudo como zombaria e para evitar uma surra tenho
que bater em retirada.
                  - E o senso de humor de alguns como a onça, o gorila e o rinoceronte não é apurado
o suficiente para te entender, hiena.
                  - É verdade toupeira veja você que outro dia mesmo, perto de uma embaúba, me
vi atacado por um bando de andorinhas por estar por ali na hora que um pretenso namorado
foi rejeitado e este me viu e achando que eu estava achando tudo engraçado me atacou sendo
seguido pelos solidários colegas numa bicação que até hoje me dói a carcaça.
                  - Que coisa - lamenta a toupeira.
                  - Depois foi no caminho do rio, me vi em maus lençóis quando um gorila disse para
o filhote que este seria forte e destemido e que todos na floresta iriam respeitá-lo.
                   - E daí? - pergunta a toupeira.
                   - E daí? Por razões que nada tinha a ver com aqueles dois me vi num acesso de riso
incontrolável e pra não levar uma surra tive que subir correndo um morro com a facilidade de
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quem corre numa reta fugindo de ser estrangulado pelo gorila. A sorte é que ele nunca foi bom
para correr, o que me salvou. É por isso que eu tenho sido vitimada pela minha natureza com
esse negócio de rir sem razão aparente e na hora errada. Ah! como eu gostaria de me livrar de
tão feio hábito.
                  A toupeira vendo o sofrimento da hiena propõe a ela uma ideia luminosa para
amenizar as coisas.
                  - E se você deixasse para rir apenas quando estivesse só? sem ninguém por perto?
                  - É mesmo, mas como? Sempre tem alguém por perto.
                  - Mas aí você se afasta, esconde dentro de uma caverna ou um tronco oco de árvore.
E pode ficar despreocupada.
                  - Boa ideia! Farei isso toupeira, - Disse a hiena olhando para o céu que havia clareado
e a chuva havia cessado. - Ooopa! O tempo melhorou até logo. - Até logo hiena.
                   E sai a hiena para o bosque das goiabeiras quando perto dali, de véspera um galho
de árvore havia caído sobre um filhote de leão, matando-o na hora. Pronto para as despedidas,
o leão ficou inconformado, e todos se reuniram para um último adeus e presentes estavam
alguns bichos para consolar o desolado rei das selvas que perdia um herdeiro, instante em que
ele pede ao sabiá.
                 - Sabiá, por piedade, me veja uma melodia triste para confortar nossos corações.
                 Assim, enquanto o sabiá cantava triste no último galho de frondosa birosca, (para
não provocar o próprio velório) os membros da família do leão velavam o filhote morto numa
máscara de dor, recebendo o choro do céu em fina camada de chuva que deixava aquela parte
da floresta com um aspecto dolente.
                 Eis que de maneira contraditória, ouve se de algum lugar perto dali, certamente fora
daquele velório, e fora de propósito, ainda assim de forma desrespeitosa, sonoras gargalhadas
que ecoadas de um tronco ampliou seus decibéis, chamando a atenção de todos num raio
de muitos metros. Isso desvia a atenção dos presentes na despedida do filhotinho, dando a
impressão de aparente chacota, pelo que, o leão rugindo feroz exclamou.
                 - Quem teria a ousadia de gargalhar num momento triste como esse? - Seja qual
bicho for, pagará caro.
                 Um mico peralta, pronto para piorar o lado da hiena ajudou o leão na providência
                - Somente a hiena ri de forma desaforada e com tal sonoridade leão. Além de tudo,
ela nunca respeitou animal algum com suas zombarias hilárias.
- Muito bem, fique aqui leoa, vou atrás dessa petulante e ela sentirá de forma dolorosa
que o momento é inadequado para destilar seu senso de humor.
E sai o leão gastou pouco tempo e ouviu e viu dentro de um jacarandá oco, as
gargalhadas e dentro dele a hiena, acreditando que não incomodava ninguém se sentia à
vontade. o leão enfia a cabeça dentro do trono e emite pavoroso rugido que a hiena quase
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arrebenta os ouvidos assustada, e se recuperando para um destino pior tentando fugir sem ter
por onde, cercada pelo leão lhe diz:
- Então hiena, não respeita a dor dos outros? Rindo por aí enquanto tem um velório
por perto? Nós nunca fomos amigos, mas você foi longe desta vez.
A hiena se pôs silenciosa pois sabia que um diálogo com o leão em nada mudaria
sua sorte e numa tentativa desesperada se lançou contra a única saída, justo onde o leão estava,
mas tropeçou numa raiz da própria árvore, então levou a maior surra que ela de sua vida,
ficando toda quebrada a arquitetar uma vingança.
- Maldita! Eu vou achar aquela toupeira e acabar com a raça dela.

JOÃO CLÁUDIO.
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Águas do Rio
Final de tarde, ela cruza a praia de areias brancas. Molha seus pés na água do rio. Neste
ponto, fita o pôr do sol do Araguaia que tinge de vermelho a imensidão do céu.
Uma única lágrima escorre de seus olhos. Pois, foi neste ponto que conheceu o moço branco.
Eles se olharam, se apaixonaram e se amaram na areia da praia, o rio foi testemunha deste
amor.
Mas, Iara a mãe d’agua ficou com ciúmes. Então o levou embora para a profundeza de suas
águas. Ela olha infinitamente para o rio, esse é um ritual que repete diariamente.
Depois vira a costa indo embora para sua tribo para sua gente. Nunca mais foi feliz.
Lucimar Alves
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Natal solitário.
Ele odiava o Natal, porque lhe lembrava que estava sozinho e que, no próximo ano,
continuaria sozinho. Não sentia vontade de procurar a família, da qual há muito se
distanciara por motivos que não tinha vontade de discutir com pessoa alguma. Um colega de
trabalho lhe aconselhara a fazer terapia, mas ele preferia não fazer, pois sabia que não tinha
coragem de remexer nas feridas do seu passado.
Passeou pelas ruas, sabendo que seria mais um Natal solitário na sua vida. Pessoas iam e
vinham, esbaforidas, loucas para entrar nas lojas a tempo de fazer as compras para suas
festas. O trânsito parecia enlouquecido e ele pensou se o Natal era apenas isso: gente
correndo de um lado para o outro, fazendo dívidas e querendo receber presentes materiais.
Lembrou de sua infância, quando gostava do Natal, até se desiludir completamente e concluir
que não passava de uma festa vazia, onde apenas se comprava, bebia, comia e se falava num
velho ridículo de roupa vermelha. “Papai Noel! De onde tiraram essa ideia idiota?”
Uma moça o interpelou:
-Moço, pode ajudar as crianças carentes a ter uma festa de Natal?
-Claro, tome. tirou algumas notas, dando à moça.
-Obrigada, Deus lhe abençoe.
-De nada.
Seguiu seu caminho, querendo entrar em seu apartamento, isolar-se daquela festa e não
pensar nos tempos em que costumava comemorar o Natal com a família. Passou pelo
porteiro do prédio, cumprimentando-o:
-Boa noite.
-Boa noite, senhor. Feliz Natal.
“Ele diz isso por educação. Será que me deseja mesmo um Feliz Natal?”
Seu apartamento era pequeno, simples e não tinha nenhuma decoração natalina. Que faria
para não pensar no Natal solitário que passaria?Bem, não teria que trabalhar no dia seguinte.
Pegou uma garrafa de uísque, começando a beber.
-Vamos beber para esquecer que hoje é Natal e eu não quero comemorar.
Há tempos, não ficava bêbado e a risada veio solta. Disse a si mesmo:
-Cá estou eu, sozinho, não é? Por que decorar a casa para o Natal, se não há com quem
comemorar?
As lágrimas desceram pelo rosto enquanto lembrava de como fora sua infância e
adolescência.
-É, pai, mãe, os senhores nunca me amaram de verdade. De que adianta uma mesa farta,
presentes caros e uma casa com uma árvore imensa se não há amor entre os que celebram o
Natal? Descobri que não havia amor em casa e que, se não há amor, não há Natal verdadeiro!
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Bebeu mais e mais, mergulhando nas lembranças de como brigara com a família. Ele dissera
aos pais:
-Já que o filho que vocês amavam morreu e eu não sou o que vocês queriam, vou lhes dar o
presente de Natal que querem: vou livrá-los para sempre de ter que ver o filho que nunca foi
o que vocês queriam! Sei que não me amam de verdade, que sempre fui uma decepção para
vocês!
-Como pode dizer isso conosco? vociferou o pai.
-Estou cansado, pai! Vocês sempre me criticaram, implicaram comigo e colocaram defeito
em tudo que eu fiz! Além disso, não aguento mais ver vocês falando o tempo todo a falta que
sentem do meu irmão, como se fosse eu que tivesse que morrer e não ele! Bem, já que não
fui eu que morri, vou fazer o que querem: irei embora!
Depois daquela última discussão com os pais, ele nunca mais tentara falar com eles e seguira
sozinho a sua vida. Tivera namoradas, mas nunca conseguira estabelecer relacionamento
sério com nenhuma. Sabia que a viuva do irmão brigara com os sogros e levara embora a
neta, única lembrança do irmão morto.
-De que adianta esta vida? O que consegui? Sou um profissional de sucesso, é verdade, mas
estou sozinho! Não tenho ninguém com quem dividir nada. Eu mergulhei no trabalho para
provar a mim mesmo que não era um zero à esquerda como meus pais sempre me jogaram
na cara, mas não adianta! Do que vale tanta conquista quando se está sozinho? E, no Natal,
eu sempre me sinto mais sozinho do que durante o ano inteiro!
Decidiu que tomaria alguma coisa para dormir. Mesmo bêbado, conseguiu se arrastar ao
banheiro, onde guardava umas pílulas para dormir. Pegou o vidro e o abriu.
-Apenas uma pílula não vai me fazer dormir. Vou tomar mais.
Tomou e, aos poucos, seu corpo foi perdendo a sensibilidade. Lembranças foram invadindo
sua mente. Viu seu irmão, sempre sorridente, dizendo-lhe:
-Vamos, irmão, Papai Noel deve ter deixado nossos presentes debaixo da árvore!
Ele nunca tivera raiva do irmão, mas queria que os pais lhe dessem um pouco mais de
atenção. Mas o irmão ocupava todo o mundo deles, como se ele fosse inexistente. Seus pais
o comparavam ao irmão, falando:
-Seu irmão é tão inteligente, sempre tira boas notas, mas você...
-Olha ele, tão bom no futebol! Você é tão desajeitado, tão perna-de-pau.
Fora ficando com raiva das comparações e do Natal. Os pais podiam lhe dar presentes caros
e fazer comidas deliciosas, mas tudo lhe parecia artificial. Ele bem gostaria que os pais lhe
dessem mais atenção em vez de presentes caros e foi entrando em conflito com eles.
Após a morte do irmão, os pais e ele se distanciaram mais até a briga definitiva, na qual ele
desabafara todo seu ressentimento.
-Não foi culpa sua, irmão. As coisas são como são, não é?
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Mergulhou num sono profundo, sentindo-se imensamente sozinho.
Acordou imensamente fraco, sem entender como fora parar numa cama. Abriu os olhos e viu
o que nunca esperara ver: seus pais. Ambos tinham os olhos vermelhos. Teriam chorado? A
mãe se inclinou, segurando sua mão:
-Meu filho, como você foi fazer isso? Como pôde ter misturado calmantes com bebida
alcoólica! Se não tivéssemos chegado a tempo, você não teria escapado!
-Nós quisemos procurá-lo este Natal, pedir que o passasse conosco. Sabe, não faz sentido
passar o Natal sozinho. A casa está tão vazia sem seu irmão e você. Completou o pai.
-Sei que erramos como pais e queremos nos reconciliar com você.
A única coisa que ele conseguiu fazer foi chorar. A mãe lhe enxugou os olhos com carinho.
-Natal é tempo de renovação. Vamos nos renovar e voltar a ser uma família de verdade, meu
filho? pediu o pai.
Dando um sorriso fraco, ele balançou afirmativamente a cabeça.
Maria Cândida Vieira
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Luna Mia (Maria Lefevre)
AS TRÊS IRMÃS
Eram três lindas irmãs: Nair, Neide e Nilce. Seu pai, homem severo e taciturno,
ficara viúvo e tornara-se mais recluso do que nunca... morria de zelos pelas moças,
controlando-as com mão de ferro... não as deixava namorar. Dizia-lhes que só se
casariam com príncipes. Ingênuas, elas acreditavam em príncipes, e esperavam
por eles. Quando as três apareciam na cidade, acompanhadas do pai, naturalmente,
os rapazes tentavam se aproximar delas, fato que o incomodava tanto, que decidiu
comprar uma casa afastada, à beira de um pequeno rio. Um dia, um belo rapaz
foi pescar ali, e viu Nair na janela, penteando suas lindas madeixas cor de mel.
Apaixonou-se perdidamente. De barco, à noite, enquanto todos dormiam, foi à
janela onde a vira, e deixou-lhe uma carta, marcando um encontro na noite seguinte.
Nair ficou fascinada com o poema:
“Oh! criatura bela e fascinante,
Princesa encantada do meu conto de fadas,
Já não posso viver sem ti, precioso amor,
Pois minh’alma foi por ti enfeitiçada...
Rogo-te um encontro, não me negues, por favor,
Pois morrerei sem ti, minha doce amada”.
Não parava de pensar nos versos, e no autor deles, e decidiu ir ter com o rapaz.
Quando se viram ao luar, foi amor à primeira vista. Alguns encontros mais, e
Nair fugiu com seu plebeu, deixando um bilhete de adeus, sem mencionar seu
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paradeiro. O pai, transtornado, teve um derrame. Foram feitas buscas por toda a
região, debalde. Passaram-se os anos... Neide e Nilce enterraram o pai. Antes ele
as tinha sob severo controle... depois, ficaram ocupadas demais para pensarem
em namoro... velho, o pai necessitava de cuidados. Já nos seus sessenta, ainda
solteiras, continuavam a esperar seus príncipes. Decidiram, então, construir uma
ponte sobre o riozinho, para facilitar o acesso de seus pretendentes. Pintaram-na
de azul, e enfeitaram-na com flores, para tornar bem visível e romântico o acesso a
elas. À tardinha, quem por ali passa, pode vê-las, cada uma numa janela, penteando
suas longas madeixas, branquinhas agora...
Luna Mia (Maria Lefevre)
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Ventos... e Cortinas...
Acreditando imitarem as vozes de demônios, ventos enfurecidos gritam e teimam em passar
pelas frestas das janelas. Alguns conseguem agarrar as suas vestes e, através de pequenas
aberturas, as tentam levar. Mas as cortinas resistem e se agarram aos bastões que as sustentam
na esperança de não serem lançadas pelo ar. Outras não têm tanta sorte. São sugadas furiosamente
e farfalham ruidosamente em pedidos de socorro. Suas janelas foram esquecidas abertas e
onde os ventos as encontram, entram sem cerimônia causando grande desordem, enquanto
procuram outra saída por onde escapar. Encurralados, entretanto, se acomodam como que
exaustos e desistissem de a tudo devastar.
Do lado de fora, um orgulhoso e escurecido céu conta de um dia que será triste e cinzento por
ter conseguido esconder o brilho do sol, enquanto com menor força e por ora sem fúria, os
ventos se fazem frio intenso. Juntos, céu, ventania e friagem mudam a paisagem do lugar,
resistindo a renderem-se à nova Estação que é chegada.
As ruas silenciam. As árvores que agitavam seus galhos e folhas, e como as cortinas tremulavam,
se exibem hirtas, petrificadas. Talvez fingindo-se mortas para serem poupadas, caso eles
resolvam voltar. Pessoas começam a reabrir suas janelas, antes fechadas às pressas, e reparam
no estrago deixado nas calçadas e avenidas. Precavidas, voltam a fechá-las parcialmente e
amarram com laços as suas cortinas, que parecem relaxar aliviadas.
Apesar da aparente quietude, porém, os ventos continuam perambulando, mas seus ímpetos de
valentia tornaram-se em levezas e agora adentram pelas frestas como num lamento, como num
sincero e choroso pedido de desculpas.
E como redemoinhos de vento, a vida segue com suas culpas...

Marise Castro
21/09/2021
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UM PRESÉPIO MUITO, MUITO ESQUISITO
Bem no começo dos anos ’70 do século passado, costumava frequentar uma espécie de clube
juvenil anexo à casa paroquial, único ponto de referência para os jovens da cidadezinha onde
morava com meus pais. O pároco era um padre tradicionalista, um monsenhor alto –quase
imponente- que, com a sua longa e impecável batina mais preta que jabuticaba em noite de
novilúnio, incutia religioso respeito aos paroquianos e, ainda mais, aos estudantes aos quais
lecionava religião na escola local. Seria mentira se dissesse que era uma figura rabugenta,
mas também seria falsidade escrever que gostava dele: simplesmente não me sentia à vontade
diante daquele sacerdote que sempre me tratou com uma ponta de paternalismo e, obviamente,
de superioridade cultural e moral.
Felizmente, naquela época, a diocese resolveu enviar um novo jovem coadjutor cuja aparência
física e cuja personalidade eram exatamente opostas às do prior. Com efeito, Dom Francisco
(Don Francesco, em italiano) era magrelo, não muito alto, progressista, formando em psicologia
e, particular significativo, vestia sempre em modo informal, sem jamais usar a batina ou o
tradicional colarinho branco. Praticamente um homem comum e despretensioso.
Apesar de não raros momentos de jovialidade, esse culto, mas inexperiente coadjutor dava
a impressão de estar sendo dominado por alguma forma de pessimismo melancólico, de
insatisfação existencial que não o deixava sossegado. Do seu rosto transparecia uma nota de
tristeza perene, a típica do sacerdote inconformado com a insensibilidade duma sociedade
hipócrita e consumista para a qual a pregação caía no vácuo da indiferença. Realmente, para
a grande maioria das pessoas, a alegria da mensagem de Cristo pouco condizia com suas
necessidades cotidianas chegando a contrastar com suas ambições seculares. Na verdade, Dom
Francisco não emanava toda essa alegria que pretendia transmitir a seus fiéis e a simpatia
que suscitava entre seus paroquianos era inversamente proporcional à profundidade dos
temas tratados. Suas homilias eram tidas como incompreensíveis pela freguesia da paróquia
formada, principalmente, por agricultores, donas de casa, servidores públicos e comerciantes:
todos acostumados a lidar com assuntos bem concretos e extremamente distantes das dúvidas
metafísicas misturadas com elementos de sociologia e princípios tirados da “teologia da
libertação”, tão em voga naqueles anos. De regra, Francisco terminava seus sermões -mais
surreais que os filmes de Buñuel- com uma pergunta que ficava suspensa no ar, sem que
ninguém entendesse o que queria dizer. Quanto a mim, jovem inquieto e animado por espírito
rebelde e contestador, entrei logo em sintonia com esse padre franzino. Em breve nos tornamos
grandes amigos.
Ele costumava me emprestar livros de teologia moderna, como os do filósofo Teilhard de
Chardin ou de Hans Kung, que eu engolia em poucos dias. Em perfeita sintonia com os ideais
do meu novo amigo, comecei a escrever artigos para o jornal das paróquias do distrito, sendo
geralmente louvado pelo estilo. Naturalmente nunca faltaram as críticas, mas sempre Dom
Francisco me apoiava e estimulava a continuar. Entretanto, uma vez redigi um texto criticando
bastante a caça sem considerar que vivia numa região onde havia mais caçadores que bicicletas.
Pouco faltou que esses nobres “esportistas” me tratassem igual lebre. Outra vez, no intento de
condenar o consumismo desenfreado, escrevi um artigo onde estigmatizava a atitude popular
de desconfigurar o verdadeiro significado escatológico do Natal transformando-o na festa pagã
REVISTA BARBANTE - 48

das guloseimas. Infelizmente, a tradição culinária daquele que era e é considerado o “Food
valley” da Europa falou mais alto e a minha popularidade sofreu um baque significativo.
De certa forma, Francisco e eu podíamos ser considerados eternamente “do contra” devido,
objetivamente, discordar da cultura hedonista que permeava toda a sociedade duma nação em
pleno desenvolvimento industrial, gerador de riqueza e bem-estar a todos os níveis. Ele mesmo,
uma vez, publicou um texto intitulado “A coragem de ir contra a correnteza” atestando, destarte,
a sua propensão a se opor à mentalidade dominante. O pároco nada opinava, principalmente
em público, mas não posso garantir que aprovasse as atitudes do seu coadjutor.
Por minha parte confesso que adorava provocar a reação daquelas pessoas que considerava
“burguesas” e conformistas. E, com o aproximar-se do Natal de 1971 (ou 1972), surgiu a
oportunidade de concretizar a minha repulsão ao que, pelos jovens esquerdistas mais radicais,
era apelidado de “sistema”, entendendo-se, com esse vocábulo, o desprezado sistema capitalista.
Todos os anos, mais ou menos quinze dias antes da grande festividade cristã, o monsenhor
incumbia o coadjutor de realizar, numa capela lateral da catedral, um presépio de grandes
dimensões a ser inaugurado na missa da noite do Natal. Foi uma ocasião fantástica para mostrar
aos paroquianos o tamanho de sua insensibilidade burguesa diante dos males do mundo gerados
pelo egoísmo e pela ganhança.
Expliquei a Dom Francisco a minha ideia e ele, após um momento de perplexidade inicial,
aceitou a proposta dispondo-se a seguir à risca o projeto que já havia preparado. Logo
começamos a trabalhar escondidamente para não estragar a “surpresa final”. Para começar
foram eliminadas todas as figuras tradicionais do presépio: nada de pastores, ovelhas, porcos
e galinhas. Também os anjos de gesso e o cometa de flandres amarela ficaram guardados
em suas caixas de papelão. Na cabana, posta não no centro da maquete, mas numa lateral,
apenas a Sagrada Família sem outros animais. Em volta, todos os símbolos do consumismo
e do materialismo que, no nosso entendimento, estavam marginalizando a figura de Cristo.
Recortamos, de revistas ilustradas, imagens de carros luxuosos e as colamos em cima de folhas
de isopor que foram devidamente posicionadas junto com várias outras contendo figuras de
objetos simbolizando o materialismo como joias caras, relógios de ouro, hotéis cinco estrelas
(afinal Jesus nasceu no meio da pobreza, não é?), bebidas alcoólicas, cigarros, belas mulheres
de biquíni, tanques de guerra, armas nucleares, bancos e dinheiro, as bandeiras americana e
soviética, etc. Para completar, no centro de tudo isso um grande ponto de interrogação querendo
dizer: “Por que Jesus veio ao mundo, se ninguém se importa com Ele?”.
Na noite de Natal, numa catedral lotada, mas gélida e desprovida de um sistema de aquecimento
eficiente, inúmeros fiéis ficaram ainda mais arrepiados quando viram a nossa obra-prima. O
prato das ofertas, posto ao lado da cabana, ficou quase vazio! Um murmúrio de desaprovação
foi ouvido dentro e fora da igreja enquanto um fazendeiro abastado, vendo a foto da bandeira
da União Soviética exclamou: “Minha Nossa Senhora, trouxeram o comunismo dentro
da igreja!”. Mas nem os comunistas de verdade, que eram maioria na cidadezinha e eram
católicos, gostaram da “presepada”. Até o Dia dos Reis, quando a maquete –com um suspiro
de alívio- foi finalmente desmontada e, provavelmente, queimada até virar cinza, nas casas,
nos bares, nas lojas, no mercado, na escola, nos consultórios, nos escritórios, nas ruas e até na
sala cirúrgica do hospital só se falava no presépio escandaloso. O fato foi tão chocante que o
principal cotidiano da região mandou um cronista para fazer uma reportagem e publicou um
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artigo, com tanto de foto, intitulado “Presépio-Quiz”. Consequentemente pelo menos 200.000
leitores ficaram a par desses fatos, entre eles o bispo e todos os padres da diocese. Foi a
tempestade perfeita. O pároco engoliu em seco, mas nada podia fazer a não ser, na medida
do possível, esquivar os comentários embaraçosos de quem insistia a perguntar: “Monsenhor,
por qual motivo fizeram um presépio tão esquisito?” Um velho industrial meu conhecido, sem
saber que eu era o autor intelectual do projeto, me confidenciou que nunca havia visto uma
imbecilidade daquele tamanho e que, junto com outro colega empresário de sucesso, teria
contratado um arquiteto para, no ano seguinte, realizar um lindo presépio tradicional.
Felizmente, como fala o ditado, o tempo cura todos os males e, aos poucos, o presépio maluco
caiu no esquecimento. Uns anos depois, Don Francesco, que havia alcançado o título de doutor
em psicologia, foi transferido para a cidade grande onde tornou-se titular duma paróquia
importante. O velho monsenhor continuou regendo a freguesia até se aposentar uns anos
atrás. A catedral voltou a ter presépios em linha com a tradição iniciada oito séculos antes por
outro Francisco, o santo de Assis. Desde então, muitas pessoas nasceram, viveram e morreram
naquela cidadezinha e, talvez, bem poucos lembrem do escândalo do Natal de 1971 (ou 1972).
Quanto a mim, estou aqui com as minhas modestas crônicas, narrando fatos que, aos poucos,
o tempo irá engolir definitivamente e nas quais relembro a vida dum pequeno mundo difícil de
ser entendido pelas novas gerações mais voltadas às maravilhas da comunicação telemática.
Richard Foxe
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O CONTO DE UM CANTO DE NATAL
(Um breve conto por: Tex Rocketann)
............
A pequena Júlia alçou voo na imaginasfera, onde exercitava o dom de trazer novidades dos
sonhos dela. O mundo que essa menina-luz vislumbrava parecia só conhecer uma estação: a
Primavera.
O seu conto preferido, já diziam os pais dela, era aquele da Cinderela.
Mas, como assim “Cinderela”?  Não, não é que ela encarasse a vida como uma novela na
qual a protagonista fosse ela. Mas é que se comovia com esse famoso conto por ser uma
narrativa bela, que se encerra com uma feliz atmosfera. Sim, Júlia imaginava haver um
príncipe para cada amiguinha em redor dela.
A pequena Júlia muito se comovia com a realidade daquele tipo de comunidade que chamam
de “favela”.  Pois sabia que lá não falta uma criança cuja infância não é de fato bela, já que o
Papai Noel não parece se lembrar de uma casa pobre como a de uma delas.
Ocorria com a Júlia que, lá da imaginasfera, sempre às 4h (quatro horas) da manhã, uma
visita em sonho chegava para ela.
............
E, por volta daquela mesma hora, quase raiando uma manhã de dezembro, ocorreu um novo
sonho à menina-luz. Primeiramente, o cenário foi de uma manjedoura no interior de um
estábulo onde três reis magos reverenciavam o Menino Jesus.
Depois, numa dinâmica de cores em caleidoscópio, mudava-se o cenário sempre repleto de
luz. Uma sinfonia se iniciou e um maestro surgiu ao lado do Menino Jesus.
............
Desenhou-se um majestoso cenário aos olhos da menina Júlia na imaginasfera. Um rosto
conhecido surgiu, mas ela não se recordava de quem ele era. A sinfonia ao fundo nada mais
era do que uma música muito conhecida na Terra, que agora ainda mais lindamente uma
orquestra tocava naquela elevada esfera.
Um ser que lembrava um príncipe, de cabelos longos, dirigiu-se a ela. Flutuava enquanto
tirava algo da lapela, revelando-se em seguida um par de óculos de lentes redondas —
conhecidos na Terra.
Aquela fisionomia, para a menina Júlia, desconhecida não era. Aos poucos lembrou da
música cuja letra sempre era repetida pelos pais dela. Reconheceu naquele príncipe o rosto
de um gênio da música, cuja fotografia contemplava na infância, num grande cartaz ao lado
da janela.
Então John Lennon (sim, era ele), falando direto da imaginasfera, dirigiu algumas palavras
diretamente para ela. E disse ele, como se ainda cantasse... pois a voz era muito bela:
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............
— Hey, Júlia! Aqui estou para te trazer uma mensagem que o Menino Jesus autorizou.
Quando vim para cá, aquela visão que eu tinha, na Terra, muito se ampliou. O verdadeiro
sentido da manjedoura sagrada aos meus olhos ainda mais se descortinou. E o significado do
amor universal para mim se renovou. Eu pedia a todos para que IMAGINASSEM um mundo
melhor e essa mensagem se espalhou. Mas eu ouvi dizer, por aqui, que esse ideal ALGUÉM
MAIS incorporou. E isso se torna mais forte porque um solitário sonhador já não sou. Você
ao mundo chegou e o alcance disso se ampliou. Estamos daqui abençoando cada semente
que você plantou. Este atual desejo do seu coração a uma estrela impactou. Sem que você
soubesse, muita gente já se movimentou para tornar a próxima Noite de Natal a maior de que
já se falou.
............
E, realmente, tudo aquilo que a menina Júlia viu e escutou não ficou somente na
imaginasfera. Inspirados nas atitudes dela, muitas pessoas passaram a agir conforme se
espera. Em grande número, poetas e artistas populares pareciam ter sido tocados pelo
John Lennon do sonho dela. Naquele ano, era como se tivesse nascido um Papai Noel em
cada pessoa sincera, de tantas que foram as visitas generosas às casas de cada comunidade
apelidada de “favela”. Parecia que em cada casa humilde havia um Pequeno Príncipe ou uma
pequena Cinderela. Cada criança alcançada passou a visitar cada vez mais a imaginasfera,
sabendo que, mesmo quando na idade adulta, não seria expulsa dela.
-FIM-
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Crônicas
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Esperança é mais que uma palavra.
Minha grata mensagem.
Estamos caminhando para o final de mais um ano e o que aconteceu no Brasil nos últimos
anos demonstra que a desigualdade se tornou um abismo. Hoje acompanho no dia a dia a
desalentadora realidade das pessoas mais pobres e as restrições impostas pela covarde política
que exclui essa classe de acesso a direitos básicos da vida como alimentação, saúde, emprego
e moradia entre outras coisas. Então o que esperar daqui pra frente? Acho que teremos mais
um ano difícil... Não vejo sinalizada nenhuma mudança significativa e os cenários que estão
sendo desenhados me assustam, pois, a perspectiva é de piorar o que já está ruim. Mas tem
uma estranha e mística esperança que é muito peculiar ao brasileiro que se dissemina como
um vírus e impressiona até os mais céticos. A fé e a confiança em Deus. E é essa dupla que
faz de nosso Brasil um lugar único que irradia otimismo e alegria mesmo com toda desventura
que passamos. Outro dia passando pela rua vi duas crianças junto aos responsáveis que creio
serem os pais e diante de uma conjuntura que julgamos triste, atípica e que nos remete a
ser desoladora por vê-los vivendo nessa situação constrangedora e para piorar com chuva,
essas criaturas iluminadas me ensinaram novamente o que é ter esperança me chamando para
brincar com elas, me abrindo um largo sorriso e estendendo suas mãos quando o sensato seria
eu fazer o contrário. São episódios e gente assim que me ensina a verdadeira essência do
que é ser humano, que faz do mundo e especialmente do Brasil ter a capacidade constante de
mostrar que a felicidade nunca vai ser tão presente quanto os “presentes” caros e supérfluos;
de dar a volta por cima, de nos revelar valores que o dinheiro jamais conseguirá comprar, de
expor a sociedade materialista que a vida é sim um bem muito maior que moedas. Portanto
nesse final de ano a proposta que faço é nos juntarmos a esses irmãos para aprendermos a
ficar mais unidos, fortes, solidários e cientes que as dificuldades existem para que possamos
enfrentá-las e com aquele duo chamado fé e confiança vamos superar mais essa batalha entre
outras tantas que tivemos e ainda teremos. Vamos comemorar o Natal com a felicidade que
aquelas crianças me externaram e fazer daquele momento um espelho que reluz fraternidade e
desejos de novas bem aventuranças na vida de todos, promovendo grandes conquistas, sonhos
e desejos que todo cidadão correto, justo e honesto entre outras virtudes são merecedores.
Que venha o novo ano e nele a mensagem que por mais pessimismo que o homem nos decrete,
Deus nos repõe e segura nossas mãos fazendo desse ato uma enorme corrente de paz, luz e
bençãos, porque juntos somos mais, infinitamente mais e será com essa união que iremos
superar os desafios que estão por vir. Gratidão. Essa é a palavra que deixo aqui a vocês amigos
e amigas.
Até breve. Inté...
Antônio de Magalhães
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Made in Natal
Por onde andei, não vi papai Noel distribuindo presentes, nem a rena do nariz vermelho
conduzindo um trenó cheio de sonhos. Com certeza errei o caminho, pois o buzu lotado e o
metrô apertado carregam desilusão. São vários rostos desconhecidos e preocupados com o pão
de cada dia, com o sonho da casa própria, com a educação do filho e com a eterna dívida de
se viver. Sim, porque viver não é somente respirar e abrir os olhos esverdeados de esperança,
mas lutar contra o tempo para sobreviver.
Agarrar-se às tradições do bom velhinho é festejo do capitalismo, a força produtiva do trabalho
celebra o dia do salário. Um dia depois, não se lembra mais de nada, e a dor de cabeça é pela
ressaca de uma boa safra de dívidas. Lembro-me que andei pelo centro e vi uns pedintes com
barbas amareladas pela falta de água, olhos distantes e famintos de tudo. Encontrei crianças e
jovens na calçada à espera de um milagre. Pelo visto, não queriam vídeo game, tampouco um
celular de última geração, e um teto causaria sorrisos largos.
Eram pessoas que perderam sua identidade, dignidade e fé na humanidade. Quando passei
sobre o viaduto, observei que famílias se aninhavam por lá, e nesse vão entre duas paredes
lutam contra às correntes de ar frio, chuvas e infiltração. Nos becos e vielas, deparei-me com
o vício, as drogas, o isolamento social e a morte. Nas esquinas, meninas e meninos ganham a
vida realizando desejos secretos. Muitas coisas que papai Noel não pode ofertar, papai governo
não quer dar e papai do céu está ocupado demais para escutar.
Neste sentido, papai do céu não distribui bens materiais, seu reino é metafísico, e a salvação
espiritual é o melhor presente. Enquanto a porta de céu não se abre, e o inferno esteja no livro
de Dante, o homem se perde no limbo. De qualquer forma, papai Noel não tem passaporte com
visto para o Brasil, é quente demais para ele. E a Bahia já tem o trio elétrico, carnaval, um povo
colorido, aguerrido e camaleão. As renas e o trenó não fazem parte da alegoria carnavalesca.
Não vejo papai Noel vestido de Gandhi distribuindo colares, mas a minha gente é receptiva,
se ele vier será bem-vindo. Esperamos sempre alguma coisa ou alguém, e muita gente espera
o ano inteiro para ver o espírito natalino, nem que seja, num pedaço de pão. Temos tantas
crenças que exportamos até sonhos.
Jaciara Souza Dias
Salvador/Ba
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Biscoito “Afogado”
Quem gosta de “biscoito afogado”? Eu gosto e não é de hoje. Mas no começo estranhei que inventassem de
afogar o biscoito. Pensando bem, tá meio custoso pra esse biscoito acompanhar as delícias daquela xícara de
café quentinho: se está afogado, morreu.
Brincadeiras à parte, o biscoito afogado morreu coisa nenhuma! Continua vivinho da silva. Vive no nosso
paladar, nas nossas lembranças, nos nossos hábitos. Continua sendo, como sempre foi, uma das quitandas mais
apreciadas aqui nas Minas Gerais.
Afogado, nesse caso, não diz absolutamente nada. É só um jeito que o povo arranjou para desviar do biscoito
escaldado — o óleo ou gordura pelando de quente, dando aquela amansada na secura do polvilho. Que diferença
no produto final! O biscoito macio, sequinho e crocante — sem ser oco nem trincado por fora.
Biscoito afogado é só um jeito de falar do povo. E esses falares são encantadores. No mais, o biscoito continua
sendo a delícia que sempre foi. Tem outra coisa: se o biscoito não viesse afogado, ele até continuaria existindo,
mas metade do charme de sua mineiridade estaria comprometida.
Como abrir o velho caderno de receita, com uns respingos de óleo aqui e ali, mostrando o tanto que é usado,
e não dar de cara com o “biscoito afogado”? Não tem jeito, esse é um detalhe que tempera minha memória
gustativa e me dá água na boca: — Ah, que gostosura o biscoito afogado da minha mãe!

Marina Alves
Lagoa da Prata, MG
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Poemas
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POEMA DE NATAL
Amauri Lopes Ramalho

Três homens em seus camelos,
nas areias do deserto,
vindos de terras longínquas,
mas o destino era certo:
seguiam uma luz brilhante
de uma divinal estrela,
seguiam sempre adiante,
olhando o céu para vê-la.

— O que levas, Baltasar?
— Levo ouro para ofertar.
— O que tens, Belchior?
— Tenho incenso do melhor!
— O que carregas, Gaspar?
— Levo mirra para perfumar.

Os três homens caminhando
e o destino estava perto...
Presentes iam levando,
eram três reis no deserto.
Seguiam uma brilhante luz
de uma estrela divinal.
Chegando, encontraram Jesus...
Era Noite de Natal!
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MIGALHAS (NEGRITUDE VIVA)
Por onde migalhas,
atrasa sorte - foca sutil doentio, destino
in febre que ferve, confunde,
(trapaças, mordaças, amarras)
tareia que não precisava ser dito,
mui menos de forma cruel...
Libertas ensino,
o filho do homem é ‘deus’
a negritude é mais do que viva,
pintada em colorido formato-pincel
(negro, prisões, borrados condões),
à sina, cismo,
acima, cínico sorriso (branco),  
e o patamar é visto d’alto do céu...
Migalhas da fome de ‘ser’,
(gente, papéis, cultura do existir)
o cravo agora é ex, da rosa,
graças em alforrias,
migalhas da raça em poder - alegrias,
(flores-perfumes que exalam aos clarões continentes)
migalhas ao léu...
‘certa forma, há sangue negro que corre em mias veias’ (Antonio Jadel)   
Antonio Jadel
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FELIZ NATAL!!!
Noite linda, noite santa,
noite excelsa sem igual.
É a noite luminosa
do santíssimo natal.
A alegria é contagiante
e cresce a fraternidade,
nessa noite em que o céu
desce sobre a humanidade.
Corações a palpitarem
como o badalar dos sinos,
cheios de fé a pulsarem
porque Deus se fez menino.
Uma névoa de bonança
o mundo inteiro seduz.
Fulge a luz da esperança
para nós nasceu Jesus.
BRYZZA

***
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NOITE DE NATAL...
       
Depois de bater de porta em porta
a procura de uma hospedaria,
José e sua santa esposa
abrigam-se na estrebaria.
Entre os fenos Maria dá à luz
ao seu filho, o Menino Jesus
e na amplidão do oriente
a estrela da guia reluz.
Mensageiros do céu anunciam
aos pastores, a vinda do Senhor,
que correm à manjedoura
pra adorarem o Salvador.
Em Belém uma noite sem igual,
quando Deus tão pequeno se faz.
Singular é a grandeza do Natal,
é a noite do amor e da paz!
BRYZZA

***
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ESSÊNCIA DO NATAL...
Como falar da magia de Papai Noel,
quando tantos ficaram órfãos...
Como falar de família reunida,
quando faltam avós, pais, filhos e netos.
São tantas famílias destruídas...
Como falar da ceia de Natal,
quando muitos não tem o que comer...
Como falar de trocas de presentes,
quando tantos estão ausentes pra sempre...
................................................................
Mas a essência do Natal prevalece,
pois, é a vinda de Jesus Salvador.
Elevemos louvores e preces
pela paz, pela saúde e amor!
BRYZZA
14.11.2021
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Natal
Que o Natal seja todos os dias
Sempre com muita paz e bastante amor,
Com o mínimo de sofrimento e dor
Que seja o Natal uma fonte de alegrias!
Este é o Natal das noites frias
Mas humanamente com muito calor,
Abençoado por Deus Nosso Senhor
Para esquecer as noites mais sombrias…
Um poeta este poema escreveu
Com a parca inspiração que Deus lhe deu
Para na ceia dos pobres ser lido…
A neve em pequenos flocos vai caindo
À sua volta de branco tudo vai cobrindo
É o Natal ao pobre oferecido!
Casmil, Dezembro e 2016

***
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A Menina Conto de Natal
Ia a menina cheia de tristeza
Por a Jesus não poder presentear,
Pois grande era a sua pobreza
Amor era o melhor que podia dar!
Era o seu gesto de grande nobreza
E caminhava para a igreja a chorar,
Amor era toda a sua riqueza
Que a Jesus Menino podia dar…
Colheu secos ramos para Lhe oferecer
Com muito amor a Jesus os foi ceder
Ao depositá-los os ramos floriram…
Assim reza a lenda de enternecer
Que os corações fizeram comover
E de alegria alegres cânticos surgiram!
Casmil, 23.12.2019
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O TEMPO PASSA
Do alto daquela janela,
um adeus foi acenado,
não com “um nunca mais”,
mas com toda sorte de beijos,
que a fez feliz levitar,
por todas as juras de amor.
Se soubesses quantas vezes
ela voltou à janela,
com os olhos à espreita,
e o amor se derramando;
não tardarias e logo voltarias
para receberes o amor,
que ora, estás desperdiçando.
Todavia, mais um dia está findo,
o tempo, inexoravelmente, passa,
mas não passa a esperança, o amor
puro e infinito, que pulsa dentro do peito.
Ela ainda sonha, e, faz dos olhos um afluente
que, calmamente deságua,
nesse mar de solidão e saudade.
Cellyme
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@@@
Barbante e afins
Essa data é brilhante
vivemos mais um Natal
amo a revista Barbante
meu nome é Chico Legal
E à Rosângela Trajano
pleno e belo novo ano
Juli Lima é instigante
poetisa genial
Essa data é brilhante
vivemos mais um Natal

Chico Legal
@@@
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BALADA DE AMOR AO VENTO.
Nosso amor
é céu,
morada de tanta luz,
semente água,
tudo que é vida
e habita além.
meu corpo é imperfeito,
o seu é perfeição,
nossas bocas formam
um todo,
como manda o coração.
Toco seus detalhes,
respiro suas emoções,
ponho uma flor a mais
no jardim da imaginação,
te deixo sedenta,
tal qual solo do sertão...
Toco-te profundamente
nas ilhas mais abissais,
respiro da sua seiva,
pra minha se alimentar,
dou,
enfim um outro toque
para ti iluminar.
Vens com sede
e me bebe,
como um Camelo
num rio,
mergulho em tua sede
como um menino
arredio.
Me farto em seu leito,
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te deixo a soluçar,
como as águas em declive
caminhando para o mar,
faço de ti minha noite,
para eu dormir e sonhar...
Divino Angelo
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MEUS SAPATOS
Olho para os meus sapatos
e penso alto...
quando você poderá me levar
para além dos muros,
tropeçando nos sonhos
de viver a liberdade,
dentro da escura realidade?
Meus sapatos coloridos,
escondidos...
não querem se mostrar!
Exalam o silêncio mudo,
surdo.
Não se emocionam
com o meu pensamento
em chamas,
presa neste lugar.
Ao longe,
ecoa o som das trombetas...
que poderão chegar.
O silêncio revoga a calma,
desalinha a alma!
Elza Francisco – Lavrinhas - SP
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RESPEITO, EMPATIA E CORDIALIDADE
Quem somos nós para condenar os erros de alguém?
Precisamos observar nossos próprios erros e limitações
Devemos tratar a todos sem diferenças ou distinções
Só a Deus pertence o julgamento e a justiça, também.
O respeito, a empatia e cordialidade, sempre fazem bem
Os seres humanos devem ser tratados com consideração
Que possamos ser solidários mantendo o laço de união
Nunca fazermos ao próximo aquilo que a nós não convém.
Temos, de um jeito ou de outro, a oportunidade
De sermos felizes ao longo da estrada da vida
Sabendo, porém, que é nossa a responsabilidade
De ajudar nas necessidades do irmão
Seja um estranho ou uma pessoa conhecida
O amor de Deus por nós é infinito, é uma bênção!...
Fernanda Xerez
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Vitral
Restou na madrugada a brisa triste e fria
e o rigoroso inverno apascentou as dores.
Há muito emudeceu o riso e a cantoria,
o orvalho congelou e a vara não tem flores.
Dos sonhos de outro tempo, agora só temores,
e falta o céu de anil que emoldurava o dia.
Enquanto a noite funde enfados opressores,
em lágrimas se faz o encanto que sorria!
Deságua o verso, então, em prece e rogativa,
poema de mudez liberta a voz cativa
no inverno que traduz agrura visceral.
Pois mesmo que se faça o frio com rigor
e a noite escura e densa estique o desamor,
a aurora nasce em cor e brilho de um vitral!
Geisa Alves
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MEU “PACOTINHO” DE AMOR
MEU “PACOTINHO” DE AMOR
Você meu filho adorado,
Meu raio de sol dourado
Debaixo desse céu azul.
Antes nada a mim reluzia
E veio você como poesia
Iluminar meu norte e sul.
De mim, vi você nascer
E enfim eu pude dizer:
Foi minha maior emoção
E abracei-lhe junto ao peito,
Senti o compasso perfeito
Do pulsar do seu coração.
Rogo ao pai da criação,
O Deus supremo, em oração,
A livrar-te de todo o mal
E seu caminho guie, dê brilho;
Eu sua mãe, você meu filho,
Meu amor a ti não tem final.
Ao ver o seu lindo sorriso
Para mim é um paraíso,
A alegria vem e me invade.
Você me dá inspiração,
Me traz força e superação
Na hora de dor e dificuldade.
Renasci com o seu nascimento!
Sou feliz a cada momento
Ao ver em seus olhos sua luz.
Minha vida hoje é mais florida,
Você agora é minha vida;
uma estrela que em mim, reluz.
Agradeço a Deus, Eterno,
Pelo presente mais terno
Que é você e, a Deus, Louvor.
Você desde pequenininho
Será sempre meu menininho,
Meu “pacotinho” de amor!
GSFreire e Jane Nascimento
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[De Corpo e Alma... InDueto]
Sempre!
Sim, não é clichê...
Estou SEMPRE contigo!
E, TE trago
SEMPRE
Comigo...
[Não duvides!
Pensamentos
Lembranças
Músicas...
“Bruxinha”!
Tu me enfeitiçaste...
Estás até em meus sonhos...
[Não duvides!
Dormindo ou acordado
Só dá Você! Porque Eu te Amo
E, até nos versos
Sem pretensão de poetizar
Adivinha onde está a inspiração?
Lembra!
Eu não minto!
És meu poema de amor!
Meu Poema
de um único verso
“Eu te amo”, “Eu te amo”!!!
Seria, pois, um poema d’um único verso?
Sim, “Eu te amo” é também o nosso
Poema de um único verso...
[Sabemos...
No fundo, de nossas almas...
O quanto significa pra cada um de nós...
Esse uni verso
No universo de nossas vidas...
Tantas descobertas e transformações...
Um “Eu Te Amo”...
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Que há de ecoar
Pra sempre...
Quantos dias e quantas noites já tiveram... o universo?
Estrelas que nascem, e que morrem
Sóis que iluminam, mas que um dia s’escurecem...
Planetas... astros... cometas... que aparecem...
Tudo n’um só dia?
Sim! N’um universo transparente e ilimitado
... qu’ horas é de noite e qu’horas é de dia? Tudo é eternidade!
Os dias e as noites...
Se misturam e se transpassam
Como a dar movimento ao universo...
Tal qual,
Você e nossos versos...
Causam indescritíveis “movimentos” em mim...
E assim, ao dizer um para o outro “eu te amo”
Ainda que poucos sejam os vocábulos,
eis nele o maior de todos os poemas
a nos energizar por dentro...
Sim,
vede-o a ser...
o maior poema de amor...
Nele
O menos
É e será sempre MAIS!
(Contra muitos outros repletos de palavras, mas que não dizem nada)
Amor,
De Corpo e Alma
Não duvides: EU TE AMO!!!

“H” e Juli Lima in Dueto
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IÊDA CHAVES FREITAS (Drª). Professora (aposentada) da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN). Tem livros publicados, entre esse, um de Crônicas, “Nas Entrelinhas da Vida”, pela Editora
Sarau das Letras, 2020. Escreve artigos, capítulos de livros. E em Antologias e na Revista Barbante. Participa
da Coletânea Café & Poesia É Coautora do livro Verso e Prosa. Editora Palavra é Arte (2020). Mora em
Florianópolis/SC.

SINTO CHEIRO DE POESIA
Sinto o cheiro das palavras que vem
trazidas pelos ventos suaves das brisas
e que se transformam em prosas e poesias.
Sinto o cheiro de terra molhada no outono,
do perfume que exala das flores secas no chão,
do aroma dos frutos maduros ao serem colhidos.
Sinto o cheiro do café coado, feito em fogão de lenha,
do aroma que vem da cozinha, dos bolos de milho e de fubá,
das delícias dos quitutes da vovó que aguçam meu paladar.
Sinto o cheiro incomparável de chuva molhando o chão,
do barulhinho das gotas d’água caindo no telhado,
dos olores da natureza exalando o cheiro do sertão.  
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Sinto cheiro de vida, de amor, de ternura e de gratidão,
do bálsamo suave de uma criança trazendo esperança,
do gostoso cheiro de lavanda que acalma nossa alma.
Sinto o cheiro gostoso do amor embaixo dos lençóis,
do perfume que fica entranhado em nossos travesseiros,
da fragrância das flores que desliza da sacada de nossa janela.
Sinto cheiro de vida regada por muito amor,
do cheiro feito beleza, dos encantos e da felicidade,
dos jardins que plantamos e regamos com cuidado.
Sinto cheiro das flores, dos lírios e dos jasmins,
dos perfumes das rosas que exalam na primavera,
da revitalização do ar que nos faz respirar.
Sinto o cheiro suave de lavanda e de maracujá,
daqueles que fluem para garantir o bem-estar,
das fragrâncias da natureza que dar-se ao caminhar.
Sinto o cheiro de café e de poesia,
do aroma de belos versos pelo ar,
do amor e da paixão, em rimas, para declamar.
Iêda Chaves Freitas
16.11.2021
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NA ETERNIDADE DO AMOR
A paixão nos cega pra vida ser intensa,
No fogo de encanto, moldando desejos.
O tempo não esgota a força dos beijos,
Ou apaga do peito, sensações imensas.
Queimamos pecados nas esferas de luz,
Sentindo na mente algo tão verdadeiro,
Que a alma flutua no céu de brigadeiro,
Vivendo certezas, que o céu lhe conduz.
Descobre-se como parte desse encanto,
Enlaçada pelos braços, que lhe provoca,
Um que de eterno, no corpo que a toca.
O amor pretendido transbordando tanto,
Que entra na mente dos seres em volta,
Toda essa certeza, que só amar importa.
Jacó Filho
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-na boca da noitena boca da noite
bailam as línguas
em beijos roubados
de peito aberto
e olhos fechados
sigo folheando a alma
colho segredos
com as pontas dos dedos
neste céu de seda suave
há algo por trás do acaso
leis que trocam os sinais
luzes abrindo os portais
para que o meu coração
conecte-se ao seu
e nossos sonhos sejam reais
/José Carlos de Souza/
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FLOR
Ó flor! Tens um tom especial
Flor, és destaque entre tantas
Flor, não és no meio uma igual
Com esse teu jeito é que encantas
Esse perfume que lançou
Varou limites da distância
No enfeitiçado da fragrância
A mim e a tantos cativou
Luto entre a razão e o despeito
Caçando na alma uma forma
Para o sentimento uma norma
De não sofrer com esse teu jeito
Sou pessimista te confesso
Pois calejado que já sou
Nunca a vida me mostrou
Como ser feliz nesse processo
Já aceitei que a vida é assim
Vou conviver com tudo isso
Se te apanho perdes o viço
O teu lugar é no jardim
José Victor do Lago
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{“O Fruto Proibido”}
(BChaves e Juli Lima inDueto)
Acordo no jardim.
Tateio no escuro.
Abro os olhos e vejo.
Vejo, mas não enxergo.
Ainda preciso de um tutor.
Que me tire d’olhos
Argueiros e traves
Ciscos e pudores
Que me devolva a visão
Desprovida de obstáculos
Que me permita enxergar
“Se comerdes desse fruto, sereis como Deus”
Ouse.
Tenha coragem.
Deleite-se.
Desfrute.
Deguste.
Saboreie as delícias desse fruto outrora proibido!
Corajosa
A boca liberta
Ávida a devora
Ah, bendito sejas
Ó fruto de e da luz
A me tirar da cegueira
Bendita fruta
Que além da luz
Alimenta e dá direção
O Estagirita já dizia
que é da natureza do homem
o desejo pelo conhecimento!
E o iluminado observador
De certo que toda razão tem
[O fruto proibido desperta o querer
A vontade insaciável pulsa nas minhas veias!
O fruto é gelado e quente!
Seu sabor é um conflito entre o doce e o amargo.
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A boca degusta
A pupila se dilata
Entre o bem e o mal.
O véu de maya se rasga.
O sol cega-me!
Aos poucos vejo, enxergo, apreendo.
O que entra
Alimenta se fermenta
E também sai
Caminho sobre os homens e suas opiniões,
sua fé, sua moral e seus valores.
Nada me impede mais.
Eu sou
Eu estou e posso
Eu quero e vou voar
Tenho autonomia.
Tenho poder.
Continuo essa busca eterna.
Do ontem que rastejante fui
Trago marcas e indeléveis
Lições
As metamorfoses
Foram, são e serão
Ainda minhas parceiras
Pois, bem sei
Que não se deixa a casaca
Sem um processo de autoconhecimento
Eis que aqui estou
Imito a Águia
Busco o Sol
Não temo mais o inferno,
e o paraíso
já não me seduz!
Quero além
Eu posso
E vou
Com os pés sempre no que é terreno,
atravesso a ponte,
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sigo a luz.
Ela
Sempre
Esteve lá
Na caverna do tempo
Entorpecidos e sonolentos
Olhos sem brilho não a percebiam
Outros tempos...
O fruto proibido
Não mais o é
Carrego na mão um copo de cicuta,
caso venha desistir dessa jornada,
pois já dizia o amigo do saber:
“Uma vida sem busca não vale a pena ser vivida.”
Acesa
A Chama
Crepita em mim
Iluminou-me
Salvou-me
“O Fruto Proibido”

BChaves e Juli Lima
(inDueto)
19/03/21
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[[...]]
Um toque...
Na tela
Ou no teclado
E talvez
O barqueiro
Ganhe uma moeda
Ténue é a linha
Entre a Vida e a outra vida...
Juli Lima
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MONTANHAS DA ALMA
por Juliana S. Valis

Nas paisagens do amor, nas montanhas da alma,
Quando a dor desvanece toda vã ilusão,
Nosso sonho amanhece no esplendor que se acalma,
Nesse amor, como prece, de um só coração...

Nas montanhas da luz, nas alturas da fé,
Quando o verso conduz ao sonho mais triunfante,
Este universo proclama o que a vida já quer ?
Aurora rendida ao pensamento distante...

E  nossa mente é repleta de labirintos complexos,
Como montanhas de ardor tão valente e gritante,
Como sonhos de amor, sóbrios, sós, desconexos !

Em quais alturas, assim, nossa alma grita
Pelo amor que transcende o mundo, nesse instante,
Como reflexo profundo de uma canção infinita ?

https://literaturadigital.recantodasletras.com.br/
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SOU SEM RAÇA DEFINIDA
Sou um sem raça definida,
não tenho pedigree.
Que diferença faz?
Sou um belo cãozinho e daí?
Não preciso de frescuras,
roupas e acessórios caros,
para aos outros me exibir,
sou feliz assim,
e acharei quem gosta de mim.
Basta um pouquinho de ração,
água, vacinas e pequenos cuidados.
Certamente irei retribuir.
E como prova de gratidão,
ganharás um fiel amigo companheirão.
Sou sem raça definida,
não deixando por isso,
de ser muito inteligente.
Quem pensa ao contrário,
precisa me conhecer,
e irá se surpreender!
Pouco me importa sua aparência exterior,
vejo seu coração através,
da minha pureza interior.
Enquanto sou pequenino,
certamente seus papéis,
móveis, tapetes e livros,
neles meus dentinhos irei afiar,
e suas coisas vou estragar.
Porém não se preocupe,
essa fase irá rapidamente passar.
Não compreendo ainda o que é valoroso,
entretanto rendo-me a um gesto de carinho,
ficando de barriguinha para cima,
orgulhoso e todo dengoso.
Vou tentar á você ensinar,
que as coisas materiais,
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não deve-se apegar,
afinal a vida é alegre,
valendo mais do que elas,
basta se ligar.
Um barbante, um copinho de plástico,
uma garrafinha de refrigerante,
é pra lá de legal de brincar,
afinal posso morder e rolar.
Tudo o que para você é reciclável,
para mim é um delicioso brinquedo agradável.
Não compreendo o significado,
da ignorância e maldade,
porque na minha inocência,
ao você me olhar e se aproximar,
que dizer que,
a minha amizade quer ter.
Detesto ficar sozinho,
fico doente e tristinho.
Não me abandone,
quando envelhecer,
assim como você,
adoecerei, envelhecerei e morrerei.
Sim, assim sou eu,
um cãozinho sem raça definida,
um ser em evolução,
que poderá mudar seu pensar,
e sua vida.
Kunti
Escritora, poetisa, formada professora de educação infantil.
Terapeuta Reiki Master 3B Método Usui.
Participa de várias antologias nacionais e internacionais.
Acadêmica Correspondente das seguintes Academias:
Niteroiense de Letras, Goiás Velho e Fortaleza.
Ganhadora de diversos prêmios nacionais e um internacional.
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NA LINHA DO TEMPO
Que ponto da linha do tempo nos encontramos?
Naquele dia, naquela hora, naquele lugar
Ora, assim observamos e aguardamos
O que o destino tem para nos mostrar.
Foi tudo diferente do que podíamos imaginar
Nossas almas se tocaram e então nos amamos
Em que parte da nossa história nós estamos
Definitivamente é preciso a vida comemorar.
Naquela fração de segundo que nos fitamos
Foi o tempo suficiente para nos apaixonar
E até hoje, felizes e juntinhos, estamos.
A família é o bem maior que formamos
E o nosso amor puro e sincero perpetuar
A felicidade em versos, nós proclamamos.
(Lucas Louis Grauthier)
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Marcas do tempo
Que as marcas do tempo cheguem só por fora.
Por dentro, que a gente consiga manter o frescor
E principalmente o bom humor!
Não temos como impedir o passar do tempo.
Ele flui, escorre, voa...
Então, levemos a vida numa boa.
Pior do que as cãs e as rugas da pele
São as rugas na alma!
Essas, as plásticas não dão jeito
E os cremes não fazem efeito...
Saibamos manter o entusiasmo,
Começar outra vez,
Fazer algo que nunca fez,
pois o tempo passa e vai deixando suas marcas...
No corpo, na mente, na alma...
Precisamos lidar com nossos traumas.
Que o tempo nos torne melhores
Saibamos desenvolver a sabedoria
Também cultivar a harmonia.
A vida é um sopro, aproveitemos...
Não deixemos de sonhar e aprender.
Acreditar que coisas boas podem nos surpreender.
Porque ruim mesmo são as rugas da alma...
Essas são as mais difíceis de tratar
Nem o dinheiro consegue apagar!
Contra elas, não adianta cirurgia.
A única solução é manter a alegria...
Que o nosso interior esteja sempre ornado.
Cuidemos do chão, janelas e telhado.
Que nosso jardim tenha sempre flores,
Mesmo quando vivemos nossas dores.
Saibamos viver o futuro e o agora
Que as inevitáveis marcas do tempo
Fiquem apenas do lado de fora.
LuCosta
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HOMENAGEM A ALPHONSUS DE GUIMARAENS
Mario Roberto Guimarães
A Catedral
(Alphonsus de Guimaraens)

Entre brumas ao longe surge a aurora,
O hialino orvalho aos poucos se evapora,
Agoniza o arrebol.
A catedral ebúrnea do meu sonho
Aparece na paz do céu risonho
Toda branca de sol.
E o sino canta em lúgubres responsos:
“Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!”
O astro glorioso segue a eterna estrada.
Uma áurea seta lhe cintila em cada
Refulgente raio de luz.
A catedral ebúrnea do meu sonho,
Onde os meus olhos tão cansados ponho,
Recebe a benção de Jesus.
E o sino clama em lúgubres responsos:
“Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!”
Por entre lírios e lilases desce
A tarde esquiva: amargurada prece
Põe-se a luz a rezar.
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A catedral ebúrnea do meu sonho
Aparece na paz do céu tristonho
Toda branca de luar.
E o sino chora em lúgubres responsos:
“Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!”
O céu e todo trevas: o vento uiva.
Do relâmpago a cabeleira ruiva
Vem acoitar o rosto meu.
A catedral ebúrnea do meu sonho
Afunda-se no caos do céu medonho
Como um astro que já morreu.
E o sino chora em lúgubres responsos:
“Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!”

(Paródia ao célebre poema “A Catedral”, de Alphonsus de Guimaraens).
INTRÓITO
De vez em quando, nada como ser criança
E, em vez de, das portas bater as aldravas,
Muito melhor é brincar com as palavras,
Mantendo sempre vivo na lembrança
Que, até ao se fazer uma paródia,
Há que estar atento à prosódia.
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A PADARIA
Afinal, ao longe, surge a aurora.
Tenho que levantar-me agora,
Livro-me do lençol.
A padaria abre-se no meu sonho
E eu, rápido, de pé me ponho,
Num belo dia de sol.
E na rua ouço os vadios cães:
Pobre Guimarães, pobre Guimarães.
Do pão saboroso sai a primeira fornada.
E uma fila se forma, de gente apressada,
Já à primeira luz.
A padaria aberta do meu sonho
Está cheia de um povo tão risonho
E tem um cheiro que seduz.
E a balconista diz, ao entregar-me os pães:
Pobre Guimarães, pobre Guimarães.
À tarde, novamente me aparece,
Para o lanche, de que cada um carece,
O ter que o pão comprar.
A padaria aberta do meu sonho
Está menos cheia, com um ar tristonho,
E o dono a reclamar.
Ouço as mesmas palavras das manhãs:
Pobre Guimarães, pobre Guimarães.
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Mais tarde, enfim, nasceu a lua.
Não me adianta mais sair à rua,
A noite já desceu.
E a mesma padaria do meu sonho
Está fechada e a pensar me ponho.
O dia já morreu.
E assim, não posso mais comprar os pães:
Pobre Guimarães, pobre Guimarães.

EPÍLOGO
A paródia está pronta e, certamente,
O poeta, com o que fez, ficou contente,
Tem o dever cumprido.
E se hoje fora vivo, o mestre Alphonsus
Haveria de enviar-me os seus responsos,
Decerto comovido.
E encerraria com um recado aos meus fãs:
Grande Guimarães, Grande Guimarães.
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[O Mar por testemunha...]

Fitei teus olhos...
Ali estava você
[Vestida de amor...]
[OUSEI...]
Abraçar-te com ternura
Foi aí que apaixonei.
Neste exato MOMENTO...
Anjos celestiais...
Traduziam o sentimento.
Li TEU Olhar...
Havia doçura...
Brandura sem igual.
GOTAS Astrais
Caiam em nós
Banhando-nos de luz.
Espera que finda
Te ENCONTREI...
Amor MEU...
Mdc santos e Juli Lima
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Folhas ao vento
Folhas sonâmbulas aos montes no chão lúgubre e jazem...
Folhas voluptuosas e transparentes nas cálidas caravanas
Folhas alucinadas e vibrantes, desejam chegar ao nirvana
Folhas esvoaçantes submergem nas águas e se desfazem.
Folhas que balançam leves, navegando livres aos ventos
Folhas que se prendem em arbustos, com o receio de cair
Folhas vulneráveis que choram, sem vislumbrar um porvir
Folhas dançarinas bailando, se soltam e vencem no tempo.

Folhas largas e verdes, como os velhos cajueiros gigantes
Folhas transfiguradoras que renovam e vivem seus ciclos
Folhas que não sentem o medo das quedas e se reciclam
Folhas sedutoras, vestidas de amor e luz, fotossintetizantes.
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Folhas resistentes que só caem se empurradas para a ida
Folhas aladas, reverdecendo no doce perfume das rosas
Folhas violentas que se expandem com suas iras trevosas
Folhas cansadas e frágeis, conjeturam-se caladas e caídas.

Folhas com as almas puras e alvas que geram os seus filhos
Folhas tênues, embalsamadas nos jardins de uma vida pobre
Folhas nascidas ao sol, intrépidas, altivas, dignamente nobres
Folhas que os querem livres, fortes, não fracos e maltrapilhos

Texto e imagem: Miriam Carmignan
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TER GRATIDÃO É VIVER CADA VITÓRIA DA VIDA
Ter gratidão é viver cada detalhe da vida, experimentar a emoção que flui do bem querer,
amar e ser amada. Ter percepção da dinâmica da vida.
Ter gratidão é deixar fluir bons sentimentos plantando a energia do bem em forma de flores
no chão do coração. A vida humana é dual e paradoxal. Agradeço por vencer e superar cada
lição, crescendo sempre.
Ter gratidão é levar amor e ternura, com toques de carinho e gentilezas. Ter sabedoria
para esperar de Deus as BÊNÇÃOS na hora certa. Agradecendo e esperando com foco no
objetivo.
Ter gratidão é dar bom dia por mais uma oportunidade de viver vivenciando cada desejo e
possibilidade.
Ter gratidão é encher a alma de amor e combater o mal ensinando e fazendo o bem, se
manifestar em defesa da verdade e do humanismo.
Ter gratidão é venerar a Deus, louvando e bendizemos a sua criação e renovação a cada dia,
protegendo o planeta, fazendo brotar o alimento na  terra.
Ter gratidão é orar e perdoar, os maus precisam muito de oração, só a força da oração pode
conter a maldade. A gratidão a Deus não deixa o mal vencer.
Ter gratidão é levar a paz e serenidade, o coração  cheio de vibrações positivas, cheio de
Deus.
Ter gratidão é uma mistura de reconhecimento e fé, desejando a prosperidade, admirando a
construção do outro que gera o bem comum.
Ter gratidão é ter a sabedoria de reconhecer o bem que o outro faz por alguém ou pelo
planeta Terra .
Ter gratidão é construir a paz e a serenidade, visando a felicidade e a afetividade comum.
Ter gratidão é honrar o bem, as preciosas lições que Jesus deixou como legado
extraordinário, como regra de bom viver, de fraternidade universal, o elo de irmandade entre
os seres humanos.
Ter gratidão é sentir a emoção de agradecer quando se conquista ou ganha alguma coisa. É
agradecer pela proteção de Deus, pelo amor de Deus, pela ajuda de Deus, pela saúde, , paz...
Ter gratidão é encher o coração de reconhecimento por cada dia de vida, por ter emprego,
alimento, ou por poder oferecer um emprego também ou quem sabe ser empreendedor
vitorioso e poder empregar tanta gente...
Ter gratidão é saber amar, amar a natureza, as pessoas e se preencher com isso do  amor
Divino. Uma troca majestosa de existir e estar no mundo
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Ter gratidão é abençoar, abençoar, abençoar, e crer que Deus é amor e justiça, confiar em
Deus que está no comando de tudo, e que envia seus anjos para nos proteger.
Ter gratidão é construir mudanças benéficas, destruindo cartas negativas até de vidas
passadas, de que não somos conscientes, o bem apaga cada carma negativo, abrindo
caminhos para a saúde, bênçãos generosas de Deus.
Norma Aparecida Silveira de Moraes
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À deriva
     
No azul do mar
Navegam meus pensamentos Meu barco à deriva
Tempestade de desejos
Jogo a rede pros teus beijos
            Tanka/ Sandra Laurita
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Alma de Brasília
Alma de uma Brasília fria
em momentos diversos,
em sonhos e loucuras da amada,
na possibilidade de um novo crescer.
Uma ilha de sonhos e fantasias
encontradas na falta de esquinas,
de contorno traçado nas angustias
de quem um dia ficou e não partiu.
Claro como o cerrado seco,
ruas largas, cidades satélites artificiais,
estrelas que brilham no seu céu de encontros.
Politicamente incorreto nos corações,
passam momentos quentes de manifestações,
em lembranças decifradas na falta de explicação.
Walter Cinta de Souza Lima
(TCintra)
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Infância travessa
“No tempo que eu era menino”
“Brincava tangendo carneiro”
Do meu jeito moleque traquino
Qualquer dia eu seria vaqueiro
De umas pedras de atiradeira
Teve as miras no passarinhar
Tudo num tom de brincadeira
Na viagem a tempo de sonhar
Na falta d’água um desatino    
De um menino com pé no chão
Corria trechos com sol a pino
Das travessuras não abria mão
Eu fazia umas bolas de sabão
Controlava uma bola de meia
Um rodopiar do meu pião
Segurava com minha ponteira  
Com o meu jeito estradeiro
Provava do doce da Jurema
Das sombras dos umbuzeiros
Ouvia os gritos das Seriemas
Corria nas tardes ensolaradas
Com o cheiro das terras aradas   
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No brincar com minhas parelhas
Da riqueza surgiam as centelhas  
De um cheiro de mato no ar
Um luar despontava na serra  
O verde dos vagalumes a piscar
Era uma festa do céu à terra
“O mato verde era esperança”
Numa montaria de um cavalo
Agitava o meu mundo criança
Nas amarelinhas e queimado
Minha saudade me leva a pensar
Faz a gente voltar naquele tempo
No pular, correr, cair e levantar
No chegar da criança do momento

Zedio Alvarez
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DOCE ESPERA
Enquanto o dia passa sofro a espera
Meu coração aos gritos acelera
Chamando por teu nome, e reverbera
Em mim. Um sentimento se revela.
Os ponteiros não param, traz tormentos
E se espraiam em meu ser mil lamentos
Corro para a janela, olho o tempo
Por que você não vem? Pergunto ao vento.
Manhã passa, você não aparece
Vem a tarde me pego a fazer prece
Coração lastimoso, não aquieta.
Mas quando chegas, oh, doce esperar!
Esqueço o desespero, quero amar
Teu olhar e teu carinho me a aquieta.
( Erivas Lucena )
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ROMANCE INTERMINÁVEL  
                                     
Não há namorada mais teimosa que a Lua.
Porque ela não deixa um romance acabar,
Toda noite digo: Não quero mais te ver.
Quando saio na rua, ela nem saiu do lugar.
Por cima não é fiel, namora todo mundo.
Para compromisso, ela não é séria não.
Foi vista com um russo, brilhante à noite.
Depois de marcar encontro com um alemão.
É culpa dela, a queda da estrela cadente,
Já que flertou com seu meteorito favorito.
E nem se importou e baldeou no universo
Pro lado de um cometa que caiu do infinito.
Mas é na terra que estão suas desventuras,
Fisga ardilosa o coração frágil dos humanos.
Os deixa tontos, com seu brilho prateado.
E maltrata-os depois em negros desenganos.
Mas São Pedro acode a fragilidade humana,
Vendo a lua toda cheia, ostentando vaidade.
Reuniu, pois, em única noite nuvens negras.
E a trancou no meio lhe tirando a claridade.
Pacomolina    
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ILUSTRAÇÕES DESTA EDIÇÃO
As ilustrações desta edição são de Rosângela Trajano, nossa
editora e diagramadora. Com um traço singular próximo do
mundo das crianças, Rosângela nos traz narrativas sobre o
Natal nas suas ilustrações.
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Carta aos pequenos e pequenas
leitores(as)
Querida criança, estamos bastante felizes por ter você aqui! A Barbantinha
tem como objetivo estimular a leitura, a escrita, o desenho e a criatividade.
Todo mundo pode tornar-se um artista! É só pegar um lápis e um papel e
soltar a imaginação! Vamos lá?!
O nosso desejo é o de recebermos muitas colaborações de crianças do
mundo inteiro que queiram mostrar os textos que escrevem e suas pinturas
e desenhos. Por isso, pedimos aos pais, às mães, responsáveis, professores
e professoras que incentivem suas crianças na arte da escrita e do desenho,
para que possam compartilhar conosco dessa alegria.
E veio lá do Uzbequistão o conto do nosso querido Abdulloh Abdumominov
com apenas s 13 anos de idade que fará parte, por três meses de estágio, do
conselho editorial da Barbantinha.
A Barbantinha foi presenteada nesta edição com a imagem de capa de
José Gabriel com apenas onze anos de idade além de duas ilustrações
de sua autoria. Agradecemos a José Gabriel e a sua mamãe por nos
proporcionarem esta alegria.
Venham, meninos e meninas brincarem de ser barbantes junto conosco!
Um abraço,
As editoras.
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Ilustrações
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Cybelle
08 anos
Natal - RN
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Cybelle
08 anos
Natal - RN
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Cybelle
08 anos
Natal - RN
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José Gabriel
11 anos
Caicó - RN
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José Gabriel
11 anos
Caicó - RN
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Lavínia Araújo
03 anos
Natal - RN
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Lavínia Araújo
03 anos
Natal - RN
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Lavínia Araújo
03 anos
Natal - RN
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Layse Stefany
10 anos
Piauí - MA
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Layse Stefany
10 anos
Piauí - MA
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Layse Stefany
10 anos
Piauí - MA
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Mariah Eliza
10 anos
Caicó - RN
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Mariah Eliza
10 anos
Caicó - RN
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Mariah Eliza
10 anos
Caicó - RN
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Mariah Eliza
10 anos
Caicó - RN
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Conto
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Ladrões de tempo
Abdullah e eu, que moramos ao lado, somos amigos íntimos e nos tornamos muito próximos.
Certa manhã, não conseguimos nos divertir com ele. Mas não tínhamos um objetivo. Não
sabíamos o que fazer e, quando estávamos fazendo algo com um grande pedaço de madeira,
meu pai acordou de repente. Meu pai ainda está meio aberto: «Sim, ladrões do tempo!»
Você está perdendo seu tempo? Eles disseram. Eu não entendia o significado das palavras
do meu pai «ladrões do tempo». Quando perguntei, eles adormeceram. Meu amigo Abdullah
também disse: «Somos ladrões», disse ele, tremendo de medo. Quando o sol nasceu, ele
entrou em sua casa. Também adormeci de exaustão. Lembrando que estava atrasado para a
escola, lavei rapidamente o rosto e as mãos e bebi chá às pressas. Eu nem me lembro do que
comi ou bebi com pressa. Achei que chegaria atrasado à escola, mas a aula ainda não havia
começado. Assim que cheguei, a professora entrou. Ele cumprimentou o Mestre com todas as
suas forças. «Queridos estudantes!» Estou feliz em ver você. Minha alegria não tem limites.
No momento em que nosso professor estava explicando o assunto para nós um por um,
um colega entrou: «Professor, me desculpe pelo atraso esta noite.» «Daniel, não se atrase
de novo.» Desta vez eu te perdoei, mas da próxima vez vou puni-lo. Caros alunos, vocês
devem construir um novo Uzbequistão e ao mesmo tempo justificar a confiança de seus pais,
que estão dispostos a sacrificar suas vidas por vocês. Se você ficar famoso, terei orgulho de
dizer que dei aula para esse aluno na rua ”, disse nossa professora. Essas palavras de meu
professor causaram uma impressão especial em mim e aumentaram minha autoconfiança.
Nesse ponto, todos os tipos de sussurros começaram na sala de aula. «Você virá ao meu
aniversário amanhã?» Soou como Era óbvio que nosso professor tinha ouvido essas palavras.
«Ladrões de tempo», disse o professor. O olhar penetrante do professor nos alunos estava
cheio de pesar. «Time Thieves» ... Eu ouvi essa palavra do meu pai quando estava brincando
com um amigo. É por isso que não fico surpreso quando ouço essa palavra. Meus colegas
ficaram surpresos. Daniel, como Abdullah, meu amigo, tremia de medo. «Daniel, por que
você está tremendo?» Disse a professora naquele momento. «Você nos chamou de ladrões,
não é?» Aqueles que roubam não são punidos? «Os ladrões do tempo são punidos pelo
próprio tempo.» Você está se machucando. «Professor, eu não sei o significado desta frase
de forma alguma, mas conte-nos sobre o roubo de tempo.» «Pessoas que roubam geralmente
são punidas.» Ladrões de tempo são uma exceção. É verdade que um ladrão de tempo não
será punido. Ele nem mesmo é responsável perante a lei. Mas perder seu tempo agora é o
mesmo que roubar seu tempo, seu futuro. Todo o mundoQuando você faz um esforço sério,
pode alcançar o extremamente rápido. «Ehh, meu amigo Abdullah e eu somos os ladrões
do nosso futuro ...» Daniel pensou. Essas palavras do Mestre encorajaram Daniel. Naquele
momento, Daniel percebeu o que era um «ladrão do tempo». Ele até veio a nossa casa com
pressa: «Anwar, você está aqui?» A partir de hoje, eu entendo o valor do tempo, né ?! «Sim,
Abdullah, você entende, não perdemos mais nosso tempo, apenas estudamos.» Nesse futuro,
seremos um dos líderes mencionados por meu professor. «Eu concordo com você.» Não
perca seu tempo! Sempre vou lembrar que é um troféu!
Abdulloh ABDUMOMINOV, Ela é uma aluna da 7ª série na Escola No. 102 em, Uzbekistan
Tashkent
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A revista Barbante deseja a todos e a todas um feliz Natal
e um lindo Ano Novo!
Que em 2022 continuemos juntos!
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