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  Boa leitura

De acordo com o que prometemos, pu-
blicamos nesta edição do Jamb Cultura  
seis trabalhos do V Concurso Nacional 
de Crônicas e Contos da AMB.  

Nosso leitor poderá conferir o que 
dissemos no “Boa leitura” anterior: a 
qualidade dos trabalhos é invejável. 
Prova disso é que na categoria Crônica 
duas excelentes obras ficaram empa-
tadas na primeira colocação: “O Farol” 
e “Aos dez anos”, de autoria de Domin-
go Marcolino (SP) e Rubens Paulo Gon-
çalves (SP), respectivamente. O mesmo 
ocorreu na categoria Conto, que teve 
os trabalhos “Fernanda”, de autoria de 

João Batista P. Neto (SP), e “Menino”, da 
médica mineira Claudia Botelho (MG), 
empatados na segunda colocação.  

Na categoria Crônica, publicamos o 
trabalho de José Chacra Jr. (SP),  premia-
do com a segunda colocação. O primei-
ro lugar na categoria Conto ficou com 

“O dia de Natal”, de autoria de Carlos G. 
Q. Filho, de Campo Grande (MS). Por fal-
ta de espaço, deixamos para a próxima 
edição a publicação dos trabalhos pre-
miados em terceiro lugar no concurso.  

Parabenizamos a todos os vence-
dores e esperamos contar com novas 
contribuições no próximo concurso. 

Por fim, aproveitamos para nos despe-
dir, pois esta é a última edição do Jamb 
Cultura sob nossa direção. Em outubro, 
a  AMB elegeu sua nova diretoria e, no 
momento, conta com novo diretor cul-
tural: nosso colega alagoano Fernando 
Antonio Gomes de Andrade. Deseja-
mos boa sorte ao Dr. Fernando e acre-
ditamos na continuidade de todos os 
projetos desenvolvidos em nossa ges-
tão. Boa leitura.

Jane Maria Cordeiro Lemos
Diretora Cultural da AMB

Recife – PE

Dan Ferreira de Mendonça, médico, otorrinolarin-
gologista, nascido em Vitória (ES), em 27 de feverei-
ro de 1957, obteve formação em medicina pela Uni-

versidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em 1981, e cursou 
residência em Otorrinolaringologia no Instituto de Otorri-
nolaringologia de Minas Gerais. Realizou várias exposições 
individuais e coletivas de 1974 até 1996, ganhando prêmios 
nas categorias pintura e desenho em salões universitários 
da Ufes. Em 2009, lançou o livro Pés no chão e a cabeça nas 
nuvens, que conta a sua trajetória de artista plástico a cons-
trutor de instrumentos musicais de corda e percussão, além 
de instrumentos cirúrgicos para laringe, dedicando-se a pin-
tura e escultura, e ao desenvolvimento e execução de instru-
mentos cirúrgicos e musicais.

Autor: Dan Ferreira de Mendonça
Obra: sem título

Dimensões: 52 x 68 cm
Técnica: grafite sobre colagem

Ano: 2016
Acervo: pessoal
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Carlos e Anita já eram casados há 11 anos. Até então a maternida-
de não havia soprado sua benção, suas alegrias, suas insatisfações, 
seus problemas e temores entre o casal, abalado a ponto de am-

bos viverem esses últimos anos de vida em comum melancólicos, desen-
corajados, um vendo no outro a culpa da esterilidade.

Casaram-se, ele aos 25 anos, ela aos 18 anos, levados ao enlace por 
amor recíproco, sincero, conhecedores do novo papel que iriam repre-
sentar no lar, família e sociedade. O tempo corria, os dias eram passagei-
ros, semanas indiferentes, os meses sombrios, os anos transformando-

-se em períodos vazios, monótonos e desmotivados. 
Anita não demorou a compreender a tristeza do marido, seu silêncio 

diante de certos problemas da convivência, sua angústia, perguntas que 
ela lhe fazia... Antes mesmo que concluísse seu pensamento, ele deixa-
va o recinto. Saía como se algo o castigasse muito. Ela entendia no fun-
do os sentimentos do marido. Carlos, após o terceiro ano de convivência, 
percebendo que a esposa não tinha propensão à maternidade, resolveu 
dialogar com Anita a respeito da sua esterilidade. Ele não foi muito feliz 
ao abordar o assunto. Ela já tinha sua opinião formada. Não era ela a es-
téril, devia ser ele, pois vinha de família fértil, avós e bisavós legaram à 
posteridade uma legião de descendentes. O diálogo sobre o assunto, cer-
to dia, generalizou-se em ligeira discussão que acabou em desentendi-
mento, guardando entre ambos um silêncio frio durante todo o dia, mas 
respeitoso e só rompido na manhã do dia seguinte. De qualquer modo, 
Carlos, enchendo-se de coragem, disse a Anita que iria levá-la a um es-
pecialista para que desse a última palavra sobre o assunto. A Anita não 
lhe agradou a sugestão e procurou convencê-lo que ele, sim, era o res-
ponsável por não haver concebido. Como se amavam e compreendendo 
a tristeza que os dominava pelo estado da situação, ela deixou-se envol-
ver pela opinião do marido e, para não o ver sofrer, concordou em procu-
rar um médico experiente no assunto. Assim sendo, foi tratada por lon-
go tempo e nada aconteceu, só fortalecendo a ideia de que o marido era 
o responsável. Tanto que sua esposa insistiu, ele também se deixou sub-
meter a exames e tratamentos e, igualmente, sem resultados satisfató-
rios. Novos dias, meses e mais alguns anos rolaram implacavelmente 
sem modificação nos usos e costumes do casal, que já aceitava a situa-
ção como um fatalismo irremediável.

Anita, compreendendo a situação do esposo e deixando-se dominar 
por uma amargura profunda, via claramente que Carlos atribuía aquilo 
a uma falha da natureza. Ela começou a sofrer copiosamente e passou a 
buscar curandeiros, comadres, feiticeiras, garrafadas e terreiros, procu-
rando com tais práticas salvar sua convivência com o amado esposo, que 
poderia vir a enfraquecer por tais circunstâncias. Entretanto, com todos 
esses recursos, era ela que estava enfraquecendo ao entregar-se a esse 
desastroso caminho de tratamentos estranhos. Estava emagrecida, páli-
da, com indisposições constantes, sem a alegria de antes, insônias cons-
tantes, desmanchando-se nas agruras das noites frias, silenciosa e sem 
coragem de conversar com o esposo em um diálogo mais íntimo, espon-
tâneo e atrativo como outrora.

Carlos, compreendendo que Anita, como ele, por falta de um filho, so-
fria bastante, resolveu recuperar o tempo passado, quando os dois viviam 
em alegria, entre flores e sorrisos com a vida mansa e terna. Por isso, re-
solveu mudar de conduta para evitar uma derrocada total. Não podia dei-
xá-la sucumbir face aos seus sentimentos de tristeza e de opinião de que 
era ela a responsável pela esterilidade. Pouco a pouco mudou seu com-
portamento. Começou a aceitar a ideia de que o mal estava do lado dele 
e de seus familiares. Era ele quem deveria fazer tratamentos e sujeitar-

-se aos regimes médicos.    
Anita notou a mudança de atitude do marido, admirou-se e, com o 

decorrer do tempo, passou a aceitar o procedimento, dando-lhe todo o 

O dia de Natal
apoio. Carlos, satisfeito, observou o excelente efeito de sua nova condu-
ta, percebeu a recuperação do astral da esposa, olhares brilhantes, entu-
siasmo, disposição mais calorosa, voltando a reviver dias do passado, seu 
temperamento, reconquistando palmo a palmo.

Haviam se casado no dia 25 de dezembro, na festa do Natal, quando 
também Anita comemorava seu aniversário. Foi naquela data que fica-
ra conhecendo Carlos, que viera em sua casa a convite de uma de suas 
irmãs, colega de Anita. Tinha elogiosas informações de seu mano e so-
licitou que o levasse na comemoração de seu aniversário e do Natal. Foi 
então que, em casa dela, se conheceram, palestraram, dançaram, estive-
ram juntos todo o tempo da festa e, dali por diante, caminharam juntos, 
até o altar de onde se tornaram marido e mulher. Portanto, o Natal foi 
a festa em que se uniram e que continuou os unindo. Ele desejava fazer 
surpresa à esposa, comemorar no dia do Natal, que estava próximo, um 
novo período para suas vidas. Realizar uma grande festa. Chamou-a e in-
formou que Jesus viria em sua casa em carne e osso, desejava que ele ti-
vesse calorosa recepção, entre flores, cantos, sorrisos, luzes e muita ale-
gria e felicidade. A mesma recomendação fez aos familiares e os convites 
começaram a ser divulgados com grande difusão. O entusiasmo de Car-
los causou estranheza à esposa e aos familiares, que passaram a suspei-
tar que seu estado mental não estivesse muito perfeito. Anita ficou pen-
sativa, preocupada, mas não desejou fazer ciência de suas dúvidas aos 
parentes, preferiu aguardar os acontecimentos e as atitudes do marido. 

Na verdade, Carlos havia contratado um amigo bastante religioso 
para que se fantasiasse com as vestes brancas de Jesus e que fosse a sua 
casa para proferir umas orações pela data comemorativa do nascimento 
do menino Jesus e comemorar o aniversário de sua amada. Chegou o dia 
e a curiosidade dos familiares era geral. Carlos estava alegre, pedia que 
aguardassem, pois ele deveria chegar próximo da meia-noite.

Pediu licença aos presentes, pois iria à padaria buscar as encomendas 
para a festa. Chamou a doméstica que havia ficado para ajudar na cozinha. 

– Vamos para me ajudar a carregar as encomendas. São muitas! 
Assim, saíram em busca dos comestíveis. No trajeto passaram por 

uma caçamba, dessas de entulho. Estava apressado, mas sentiu que ha-
via algo estranho dentro do enorme recipiente. Pareceu que havia movi-
mento e ligeiro barulho, mas não deu importância, estavam com pressa. 
Apanharam todo o material encomendado, já pronto e embalado, acer-
tou a conta e voltaram. Ao passar de novo rente a peça metálica enorme, 
desta vez ouviu o choro de um bebê. Imediatamente, olhou para dentro 
e comentou com a secretária: 

– É um recém-nascido enrolado num pano! Nossa, vamos levar! Quem 
poderia ter feito essa barbaridade? 

A acompanhante segurou o bebê e Carlos apanhou as compras. Ca-
minhando, pensou e disse: 

– Você, ao chegar, entre pelos fundos com o bebê, e leve ao quarto de 
hóspedes. No armário, tem numerosas roupas de criança, que compra-
mos a espera de um filho que nunca tivemos. Vista esse menino como Je-
sus. Eu levo as compras para a cozinha. Os convivas nem vão dar por sua 
falta. A alegria vai estar geral. Quando o menino estiver no jeito, venha 
à sala e grite: “O menino Jesus chegou e está no quarto”.

O alvoroço foi geral, todos correram em direção ao quarto para ver. Sur-
presa total. Carlos e a empregada começaram a contar a história. Assim foi 
aquele maravilhoso e inesquecível dia de Natal. Meses depois, após consegui-
rem regularmente a adoção, souberam pela polícia que a mãe abandonara 
o bebê e suicidara-se naquele mesmo dia, atirando-se nos trilhos do metrô. 

Carlos Garcia de Queiroz Filho
Ortopedia

Campo Grande – MS

Conto
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Costumo dizer que se não fosse médico seria motorista de 
caminhão. Muito mais por uma absoluta ausência de vo-
cação para qualquer outra coisa do que por gostar de di-

rigir ou viajar. Não sei quando resolvi ser médico, mas com cer-
teza um dos episódios da minha vida que marcou essa escolha 
aconteceu quando tinha dez anos. 

Eu morava no bairro da Vila Mariana, que, na época, era uma 
verdadeira cidade do interior. A rua era de terra e terminava na 
única via pavimentada das redondezas, a Rua Rio Grande, cal-
çada com paralelepípedos, ligando a Rua Rodrigues Alves à Rua 
Sena Madureira. A fábrica da Colgate Palmolive ficava bem em 
frente a nossa rua. Na esquina, o armazém do Seu Manuel, aon-
de eu ia sempre comprar alguma coisa para minha mãe. Foi lá 
que estive pela primeira vez frente à frente com a morte.

O cachorro estrebuchava após ter sido atropelado por um 
caminhão. A “barrigada” misturada a uma grande quantidade 
de sangue, que parecia desproporcional ao tamanho do animal, 
pendia para fora do corpo, no calçamento. O quadro todo fazia 
as pessoas que passavam virarem os rostos, enojadas. Seu Ma-
nuel, dono do armazém, ao perceber que o pobre animal conti-
nuava vivo, pegou uma grande pedra e preparou-se para esma-
gar sua cabeça e dar fim ao seu sofrimento. 

— Seu Manuel, não faça isso! 
— O cachorro está sofrendo, meu filho! É só para acabar com 

o sofrimento dele! — disse-me o português enquanto eu, cho-
cado, observava o que acontecia.

— Não, eu vou cuidar dele!  
— Não adianta mais! Ele vai morrer! — insistiu o homem.
— Não! — disse-lhe, aproximando-me do cachorro e pen-

sando no que fazer.
Talvez com mais pena de mim do que do animal, o portu-

guês finalmente cedeu.
— Está bem, mas tire ele daqui!
— O senhor me empresta um saco?
Dizendo isso, chamei o Júlio, meu amigo que também obser-

vava a cena, e fomos apanhar o saco no armazém.
— Júlio! Você me ajuda a levar esse cachorro para minha casa?
— Eu não! Que nojo! Ahrrrr!
— Vamos lá, pega aí! — passei o saco por baixo do cachor-

ro de maneira a servir de maca. Reclamando e tendo ânsia de 

Aos dez anos

Crônica

vômito, Júlio segurou na outra ponta e levamos o bicho até em 
casa, há uns cem metros dali. Instalamos o animal no chão do 
porão. Júlio saiu de lá correndo e sumiu. Lavei as mãos e co-
mecei a tratá-lo. O coitado, em choque, permanecia desacorda-
do. Lavei as alças intestinais, coloquei-o de barriga para cima 
e fui empurrando tudo para dentro. Com uma agulha de cos-
tura da minha mãe e “cordonê” (linha de empinar pipa), fui 
aos poucos costurando a enorme abertura causada pelo cho-
que com o caminhão. Meia hora depois, pulverizei “pó de sul-
fa” na incisão. Improvisei uma faixa com tiras de lençol velho 
e envolvi todo o seu abdômen. Como ele continuava desmaia-
do, deixei ao seu alcance uma vasilha com água e uma latinha 
com leite. Tranquei o porão e entrei em casa sem contar a nin-
guém o que havia feito.

No dia seguinte, ao levantar-me, a primeira coisa que fiz foi 
ver o meu paciente. Lá estava ele, ainda meio tonto, mas por in-
crível que pareça, em pé! Com cuidado me aproximei e o acari-
ciei. Depois lhe dei miolo de pão com leite. Parece que o pós-ope-
ratório estava indo bem. Na hora do almoço, dei-lhe mais leite e 
fui para a escola.

Quase não prestei atenção às aulas. Pensei a tarde inteira em 
meu paciente. Assim que tocou o sinal, voltei correndo para vê-

-lo. Lá estava ele. Dessa vez, chegou até a abanar o rabo. Trouxe 
o seu jantar, que incluía carne moída e purê de batata. Tudo es-
tava bem. Fui dormir tranquilo, pensando em trocar o curativo 
no dia seguinte. Acordei e ansioso fui até o porão. 

O cachorro havia sumido! Tinha ido embora! À noite, prova-
velmente, esquecera a porta aberta. Foi o que bastou para o meu 
paciente fugir. Triste,  saí procurando pelo quarteirão, sem entre-
tanto encontrá-lo. Voltei para casa pensando na enorme ingrati-
dão de que eu havia sido alvo. Com o episódio, aprendi duas coi-
sas muito importantes, para o resto dos meus dias:    

1. Curar é muito bom!
2. Faça a sua tarefa e tenha prazer em fazê-la bem. Não es-

pere reconhecimento.
A partir desse dia, resolvi que ser médico talvez fosse o meu 

caminho.

Rubens Paulo Gonçalves
São Paulo – SP
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Nacional  

de Crônicas  
e Contos  
da AMB
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O Farol

As memórias são parte de nossa própria vida e acabam 
por constituir a essência do ser que somos. Dia desses, al-
gumas delas me vieram à mente quando estava parado, 

em pé, ao lado do Farol rotativo que emite seus sinais em for-
ma de fachos de luz para a imensidão do espaço, a partir do ae-
roporto de Rio Preto. Cadenciadamente, a cada cinco segundos, 
um feixe de luz amarela e, em seguida, um de luz verde cortam 
os céus, com uma mensagem constante e monótona. Parece a 
cada instante dizer: aqui existe um aeroporto, há uma pista de 
pouso, com equipamentos e gente zelando pela segurança das 
aeronaves e das pessoas que estão dentro delas. 

Talvez o Farol esteja dizendo que, como a Estrela do Orien-
te que guiou os Reis Magos em sua viagem até o pequenino Je-
sus, assim ele também é um guia para tantos viajantes dos ares! 
Nestes devaneios, lembrei-me de uma noite muito escura, noi-
te de Natal, cuja névoa dos anos a deixam no limbo da minha 
memória. O fato ocorreu numa época em que, na aviação, não 
existiam os sofisticados equipamentos que hoje nos auxiliam 
a chegar ao destino desejado com segurança. Não dispúnha-
mos de auxílios de Rádio Navegação e do moderno GPS (Grou-
nd Position System), “Sistema de Posicionamento no Solo”, que, 
a qualquer instante, nos informa a posição geográfica correta 
do avião... Não havia nem sido sonhado. Esse equipamento com 
informações de satélites artificiais girando em torno da terra 
emite sinais eletrônicos com precisão de milésimos de segun-
do, utilizando a avançada tecnologia do mundo quântico. Eles 
permitem ao piloto saber qual a distância que o separa do ae-
roporto, assim como o informa acerca da velocidade do avião e 
do vento, além do rumo correto a ser seguido. Fornece também 
a altura da aeronave em relação ao solo e quanto combustível 
ainda resta nos tanques. Também a hora exata da chegada é 
mostrada correta e matematicamente a cada instante, um ver-
dadeiro milagre da engenharia moderna! Àquela época, pensar 
em usar radares e transponders era impossível, pois não faziam 
parte do nosso cotidiano. Sabíamos apenas que existiam e que 
podiam “ver” o avião o tempo todo durante o voo, numa tela de 
computador em um centro de operações, localizado, muitas ve-
zes, a centenas de quilômetros de distância, podendo orientá-lo 
da melhor forma para levá-lo com segurança ao destino. Tudo 
isso vem se tornando real em nossos dias, mas lembrar do pas-
sado sempre traz sensações interessantes, geralmente impossí-
veis de serem repetidas, enchendo-nos de nostalgia e saudade.

Naquele tempo, os aviadores dispunham, para orientar-se, 
apenas de uma tosca bússola, sempre indicando o norte, um 
cronômetro a marcar os minutos, um altímetro a mostrar a 
altitude e um instrumento básico que chamávamos de “pau 
e bola”. Era baseado no efeito giroscópico (em que uma mas-
sa em rotação tende a se manter na mesma posição mesmo 
que o seu suporte, no caso o avião, mude de altitude). Esse ins-
trumento tinha um ponteiro que nos informava se a aerona-
ve estava voando em reta ou em curva. Embaixo dele havia 
uma bola dentro de um tubo recurvado, que permitia saber se 
a curva estava correta ou não. Eram apenas esses os elemen-
tos com os quais contávamos para realizar as nossas grandes 

aventuras! Com eles, tínhamos que nos manter orientados e 
chegar aos destinos são e salvos. 

A memória levou-me de volta àquela noite escura de Natal, na 
qual as estrelas não podiam ser vistas, porque o céu era negro e a 
terra desaparecera escondida entre as nuvens, que cobriam como 
um manto toda a superfície que a visão podia alcançar. Meu co-
ração almejava chegar ao lar, onde encontraria os familiares reu-
nidos em festa, para comemorar o Natal. Sentia-me, porém, abso-
lutamente só, eu e a massa de alumínio que me rodeava. O único 
ruído era o “ronronar” dos motores a me dizer que ali estavam 
para me levar a um lugar seguro se eu fosse capaz de manter a 
altitude e calcular com precisão o rumo e o tempo. O tempo e o 
rumo do nosso destino, patrões de nossas vidas em todos os ins-
tantes da existência. Minha altitude era de três mil metros e, pelo 
tempo calculado, poderia começar a descer. Deveria estar a vinte 
minutos do meu destino, podendo baixar até mil metros com se-
gurança, mesmo sem ver o solo! Será que meu rumo e meus cálcu-
los estariam corretos? Se não estivessem, poderia chocar-me em 
uma elevação inesperada do terreno, algum morro! A sensação 
imediata é de medo e apreensão, porque o aviador e o avião são 
estranhos a terra e só se sentem seguros enquanto estão voan-
do. Gostaria de me manter nas alturas até o clarear do dia, mas 
tenho que continuar descendo, não existe outra possibilidade, 
pois o combustível é finito e tenho que chegar a um aeroporto, 
que, infelizmente, se encontra na terra e não no ar! Dois mil, mil 
e quinhentos, mil e cem metros, nada mudou, tudo continua es-
curo como breu. Estou chegando aos mil metros, não posso descer 
mais. De repente, toda a angústia, medo e insegurança desapare-
cem. Cortando os céus escuros, vejo, ao longe, o Farol com seus fa-
chos amarelos e verdes a me apontarem o porto seguro, no qual 
a terra não será mais minha inimiga, pelo contrário, me acolhe-
rá no seu âmago e me abraçará como o bom filho que a casa tor-
na. Lá não estarei mais só, reencontrarei meus familiares e ami-
gos e terei mais uma história para contar! Senti-me privilegiado 
pelo amor de Deus em minha vida. Pela maravilhosa seguran-
ça e providência configuradas pelo Farol naquela noite de Natal. 

Passaram-se muitos anos, mas o Farol continua lá com sua 
missão anônima de indicar o caminho certo para aqueles que 
dele necessitam, e nele confiam. Velho Farol com seus fachos 
brilhantes, quantas saudades, quantas lembranças, quantas 
alegrias, quantas tristezas. Você não pode ser esquecido. Fico 
pensando na luz que irradia da cruz de Cristo, que nasceu há 
dois mil anos para salvar a humanidade do pecado e da escuri-
dão das trevas. Creio que Jesus sempre foi e sempre será o Fa-
rol de nossas vidas, a única luz, segura e verdadeira, em quem 
podemos confiar, seja nos bons momentos, seja nas horas difí-
ceis e de aflição. Por isso, somos sempre vencedores através de 
Jesus Cristo, pois podemos chegar ao final de cada ano, tendo a 
sua benção e proteção, sabendo que, graças a sua luz, podemos 
aumentar o nosso acervo de memórias felizes e realizadoras.

Domingo Marcolino Braile
Cirurgia Cardiovascular

São José do Rio Preto – SP
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Os olhos de Fernanda se encontram com eles mesmos no espe-

lho do teto. Enquanto sente a distante ardência que lhe toma 

a virilha, se questiona se aqueles olhos são seus ou outros. 

Aqueles olhos são os mais belos olhos já vistos por ela. Talvez por isso 

duvide que sejam seus. Aquele momento, como tantos outros, mostra-

-se ser exatamente o contrário daquilo que lhe haviam dito. Aos pou-

cos volta a ouvir os sons do lugar. O estampido oco da pele de outro ba-

tendo contra a sua. A fricção retorcida dos lençóis se enrolando. O grito 

sufocado na voz do rapaz. Nada ali é como lhe haviam dito. Nunca foi. 

Essa seria a última tentativa.

Ela lembra de seu primeiro namorado no colegial, de como sua mãe 

lhe dizia que ela era muito nova para estar se relacionando com qual-

quer um. Lembra das amigas chamando-a de puta depois que ela lar-

gou o primeiro e foi para o segundo e para o terceiro... Lembra da di-

retora de sua escola chamando-a para falar sobre como ela se vestia e 

sobre as marcas de corte em seus pulsos. Lembra de como aquilo ma-

chucava e dos cortes que fez para aliviar a dor. Lembra de tudo isso e 

também lembra que nesse momento eles estavam longe. Só ela esta-

va ali, só ela existia naquele momento.   

O rapaz se arrastando para perto dela, beija-lhe a face docemen-

te enquanto ela ainda se encara, ou encara a outra? Sentindo os dedos 

quentes do rapaz correrem por suas pequenas orelhas, Fernanda se 

vira e olha fundo nos olhos dele. As pupilas estão dilatadas e umedeci-

das. Tão cheias de vida que ela é obrigada a sorrir em respeito. O rapaz 

sorri de volta. Se havia um momento para algo despertar dentro dela, 

era esse. Suas pequenas mãos tocam o rosto do rapaz, fazendo aque-

le olhar se perpetuar pelo máximo de tempo. Nada. Nem uma fagulha, 

nem um calor intenso, nada.

Ela lembra de como lhe falaram para sempre cruzar as pernas, de 

como deveria alisar os cabelos e de outras coisas que todas as meninas 

deveriam fazer. Lembra que isso nunca fez sentido para ela no colegial e 

agora muito menos. Lembra dos momentos de solidão em que se encon-

trava em frente ao espelho do seu quarto. Lembra de como desejava e ape-

nas desejava. Lembra de falarem que era proibido, que era preciso amor.    

Fernanda se levanta e vai ao banheiro. Os pequenos kits de higiene 

dispostos sobre a pia a fazem sorrir. Os lençóis trocados a cada visita, as 

banheiras limpas com material hospitalar. Tudo grita: “Aqui, você irá 

lidar apenas com a sua sujeira!”. Dentro do chuveiro, ela sente a água 

quente escorrendo pelo seu corpo e um leve cansaço começa a tomar 

conta. É recompensador. Ela se sente linda e qualquer um que a olhas-

se nesse segundo seria tomado por um vislumbre que vai além do eró-

tico ou do pornográfico. Fernanda sabe disso. Fernanda sempre soube. 

Ela lembra das tardes que passava na biblioteca da escola. Lem-

bra de Capitu, de Léonie e Pombinha, Aurélia Camargo e Iracema. Mas, 

mais do que todas as outras, lembra de Macabeia. Lembra de não acei-

tar Macabeia e de preferir morrer a ser Macabeia.  

Seu banho dura pouco mais de dez minutos. Quando sai do box, o 

rapaz já está vestido e sentado na cama redonda. Ela começa a pegar 

as roupas no chão, ainda observando seu corpo pelos espelhos. Sen-

Fernanda
ta-se no lado oposto da cama e começa a se vestir. 

Existe um mar de tecido emaranhado entre ela e 

o rapaz. Cada movimento seu é admirado por 

ele. Segundos se passam enquanto Fernan-

da se troca, mas para o rapaz e as 

outras dela mesma que a assistem, 

cada peça se encaixa ao seu corpo 

em uma sucessão de fotografias. 

Quando fica pronta, Fernanda 

pede ao rapaz que lhe deixe 

em casa. Ele leva um tempo 

para se recompor da vi-

são que estampa-

rá sua mente em 

muitos momentos de so-

lidão e dá uma afirmativa enfática. 

Ela lembra de falar para a mãe que queria fazer Letras. Lembra de 

dizer que a faculdade era longe, mas que havia bolsas. Lembra de a mãe 

rir e chamá-la de vagabunda. Lembra do desespero que sentiu. Lembra 

de seus livros e lembra de Macabeia. Lembra que deveria dar um pas-

so além. Lembra que não mais se cortou.

Com tudo pago, eles seguem pela rodovia. Fernanda pede para que 

o rapaz não tenha tanta pressa. Ele só pensa na aula que terá amanhã, 

mas acata o pedido. Ela quer observar as luzes amarelas que brilham 

no alto dos postes. Com as pernas cruzadas em frente ao pequeno e 

curvilíneo corpo, ela coloca a mão direita para fora da janela e sente o 

vento abafado da noite correndo contra seus dedos. Tudo ali causa um 

pequeno arrepio em Fernanda. O céu, o asfalto, o vento, a noite. A dis-

tância entre ela e o rapaz cresce, mas o sorriso estampado na cara dela 

ainda dá alguma esperança para ele. Já ela, está sozinha.

Agora, em frente ao seu prédio, Fernanda se dá conta de como o tem-

po passou rápido. Ela estava tão longe. O rapaz pede que ela ligue. Diz 

que gostou muito de conhecê-la e que gostaria de vê-la novamente. Fer-

nanda responde que foi tudo ótimo, mas que acha melhor deixarem as 

coisas como estão. Ela estala um beijo em sua bochecha e sai do carro. 

Ela lembra de ir para as primeiras fileiras e de como estudou. Lembra 

de ter passado onde queria e de ter conseguido a bolsa que precisava para 

se manter. Lembra de mostrar o que havia conseguido para a mãe desin-

teressada. Lembra da felicidade que sentiu ao fazer suas malas e ir embo-

ra. Lembra de conseguir um apartamento decente e barato perto da fa-

culdade. Lembra de como amou a vista da janela de seu apartamento do 

segundo andar. Lembra de que essa era a sua vida e lembra de Macabeia. 

Já coberta, na segurança da própria cama, Fernanda se lembra com pesar 

do descaso da mãe, da diretora e das amigas e uma lágrima quente escor-

re pelo seu rosto. Ela sente a pequena pérola de mágoa alcançar a sua ore-

lha e sorri aliviada, sabendo que não era Macabeia e que tudo ficaria bem. 

João Batista Paula Neto

São Carlos – SP
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Dinda
A tia abre o cordão da bolsa

e me dá cem dinheiros.
Num sorriso:

“A quem Deus não deu filhos,
O Diabo deu sobrinhos.”

Os olhos e o coração
agradecem ao Diabo.

Cílios imensos, lindos os dele. Arqueavam-se densos no 
mesmo castanho de cabelos e  sobrancelhas, sempre aque-
las asas enormes viajando devagar por longas distâncias 

imaginadas e lá pousando o olhar. Que antigos e nômades gens, 
como que pequenos tuaregues, germinariam no corpo moreno 
de descendente árabe, aquele filhote perdido em permanente 
espanto? Eu me intrigava: como floriria ali um qualquer pensa-
mento, que tessituras se imbricariam na ideia do menino, não 
mais que gaguejadas na sequência das imagens? Seria a criança 
uma completa escuridão e quando alguma coisa era percebida 
pela primeira vez – a descoberta! – então fazia-se a luz? Ou se-
riam tochas pequeninas que se iam acendendo na caverna que 
era já puro tesouro escondido? Nascera pensativo o pirralho: a 
cabeça sempre um pouco queda de lado, mesmo depois de fir-
me o pescoço,  somente os olhos determinados numa busca con-
tínua e, como se tivessem eles bocas e dentes, ficavam a mor-
discar a polpa das pequenas surpresas, como que ruminando 
lentamente por dentro delas. Na mão pequenina, o dorso se ar-
redondava no gesto titubeante; covinhas cavadas rasas na nas-
cente de cada dedo exploravam as primeiras texturas da vida. 
E o indicador direito ia apontando coisas, lugares, objetos, por 
vezes roçando o abstrato: “Ó, abô..., abô...” Palavras que eram so-
mente um embrião sem asas que o transportassem, incapazes 
de lhe devolver o pra sempre perdido das coisas, o inalcançável.

A borboleta: ficara ali parada, imóvel no galho seco daquela 
árvore sem primavera. Tinha asas de seda amarela, duas saias 
superpostas em volteios suaves pela brisa da manhã. A crian-
ça a capturou com os olhos quase virgens, o dedo em riste, sem 
susto: “A flô!”. Era, sim, uma flor de ensolaradas pétalas, pistilos 
longos e negros, linda como uma graça concedida àquele velho 
galho quase morto. Fora uma flor de delicadeza desabrochada 
da retina de um menino se debatendo trôpego para conseguir 
caminhar dentro da própria infância atirada entre os riscos do 
mundo. Por alguns poucos instantes, a flor fora toda a verdade 
do menino e da borboleta. Ao menos até bater asas em retirada, 
na urgência de transmutar-se novamente no inseto que havia 
sido, leviana na posse de seu voo, nunca presa a um ramo seco. 

Nos olhos do menino, a nata de mágoa, o desaponto – sofrera a 
primeira traição. “Ó, filhote, é só uma borboleta, viu? Bor-bo-le-

-ta!!”, ia a mãe distraidamente despetalando sílabas e ilusões. Eu, 
tia estorvada, jazia ali como um buquê de flores murchas, todos 
os talos paralisados num silêncio sem qualquer recurso. E ele, 
ainda sem conhecer a piedade pelas tias incautas, me olhava gra-
ve, sem fronde que me desse abrigo, todo sem sorrisos, me fu-
zilando o peito: “Bo-bo-le-ta!” Quanto ali envelhecemos juntos?

Nem sempre o tempo é borboleta tão ingrata. Desaponto cica-
trizado, restava, sim, a esperança, na manhã de abril, escancarada 
em azuis. Uma brisa suavíssima roça as águas da lagoa, ondulan-
do a superfície e chamuscando nela milhares de minúsculas faís-
cas pela graça de um sol pleno. “Ó, uma plantação de estrelinhas!”, 
aponta encantado com a própria descoberta. “Estrelinha...”, apon-
ta-me ele antes que eu percebesse. Eu, tímida e confusa, pega em 
flagrante gosto, vou me transformando numa imensa Vesper re-
cém-iluminada pelas ordens do pequeno querubim que, todo fa-
ceiro, me sabe desmanchada e rebrilhando dentre os seus dedos. 
As mãos mal me cobriam as maçãs do rosto, pupilas investiga-
vam pupilas, como que em confissão sussurrada se comprome-
te: “Dindinha, a alegria chegou, a tristeza fugiu!” 

Parecia pensar muito o menino, como se desde cedo pressen-
tisse o fio enovelado dentro de si, o tato desfazendo aos poucos 
os primeiros nós, com gosto e receio. Estava sempre muito ocu-
pado em conversar com seus botões e em cerzir casas que os cou-
bessem. Viajava ajoelhado no banco traseiro do carro, olhando o 
caminho já percorrido. Me perguntava sobre o que pensaria ele. 

“Fico aqui, Dindinha, olhando o meu mundinho desse quadra-
dinho!”... A fresta pequena pra tanta vontade de olhar, o mun-
do apertando devagar o peito, a vida arrochando o cerco desde 
tão cedo, nossas heranças se tocando, gens iguais correndo em 
nosso sangue: meu pequeno bandoleiro me roubando os olhos 
e se pondo a escancarar as coisas do mundo, buscando um ca-
minho muitas vezes visto pelo avesso...

Como é que se apalpa o tempo, o instante mesmo, quando? 
O garoto o atravessava incólume. Crescia. Cresceu. Roça na mi-
nha uma face de pelos brotando esparsos. Conversa pouco, mas 
fluente e sempre enredado em entrelinhas, perdido nelas, que 
a palavra selvagem ainda é rebelde ao seu comando e o pensa-
mento ainda fala por imagens. 

Ao menos assim achei eu, tia sempre distraída...
Até receber um pequeno envelope: “Presente de aniversário.” 

Dentro, uma folha de linho, escrita em letra caprichada, mostra-
va o seu primeiro poema.

Claudia Botelho 
Belo Horizonte – MG
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T
rabalhei por doze anos em um hospital beneficen-
te em uma cidade do interior de São Paulo. Um 
hospital de caridade, com muitas deficiências na 

época, mas que cumpria bem seu papel.
Nesses doze anos, cruzei com inúmeras pessoas pe-

los corredores, e sempre procurei cumprimentar todos, 
de forma educada, para assim também ser tratado. E as-
sim foi, com uma exceção. Havia um diretor, que não sei 
o porquê, não conseguíamos nos cumprimentar. Antipa-
tia gratuita. Nunca tivemos qualquer tipo de problema, 
apenas não simpatizávamos um com o outro. Por anos, 
olhávamos para qualquer coisa para evitar o cumpri-
mento. Já passava muito do limite quando decidi tomar 
a iniciativa e, na oportunidade seguinte, iria cumprimen-
tá-lo. Mas, antes disso, ele teve um mal súbito e foi inter-
nado na unidade de terapia intensiva em estado grave.

Como a morte poderia impedir a redenção? Sim, se 
há algo que fatalmente impede a redenção, é a morte!

Orei por ele, como oro por meus amigos e meus filhos, 
para que se salvasse, e eu pudesse reverter a situação. 
Esperei alguns dias até que melhorasse, e isso aconte-
ceu, mas permaneceu na UTI. Imaginei que deveria vi-
sitá-lo e prestar solidariedade, mas se eu que nunca fui 
seu afeto aparecesse por lá, provavelmente ele teria um 
novo infarto. Repensei.

Alguns dias mais conseguiu sair da terapia intensiva 
e foi direto para casa sob alta, e não mais voltaria ao tra-
balho. Aposentou-se. 

E agora? Como faria? O comodismo me fez pensar de 
maneira egoísta e deixar as coisas como estavam.

Passado um tempo, meu pai viria a falecer. Sofri mui-
to. Queria para ele uma missa de sétimo dia digna. Ar-
rumamos uma igreja, um quarteto de cordas para algu-
mas músicas que nos fizessem refletir, mas não havia 
um padre sequer que pudesse celebrar a missa. Exceto 
um, que acabara de ser ordenado, estranhamente idoso, 
segundo nos informou a freira da paróquia, e que fazia 
questão de celebrar a missa para meu pai. Talvez fosse 
sua primeira missa.

Minha dor, ainda muito viva e não trabalhada, me 
deixou mais inseguro com essa situação. Aceitei por 
falta de opção.

No horário da missa, estavam ali os músicos, paren-
tes e alguns amigos. A igreja, grande, dispunha de mui-
tos lugares e nós éramos poucos.

Surgiu o tal padre e, para minha surpresa, ninguém 
menos que o diretor do hospital. Não houve necessida-
de de palavras ou desculpas de ambas as partes. Ape-
nas nos abraçamos.

Ele, compreensivo com minha dor, e eu, perplexo com 
sua grandeza.

Pessoas que passavam pela rua lotaram a igreja pela 
beleza das músicas que emanavam dos instrumentos, e 
encantavam-se com a oratória tranquila e gentil do pa-
dre experiente que ali estava.

José Chacra Jr.
Jundiaí – SP
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Enigmas

1. Resposta à questão 1
Pegue uma fruta da caixa onde se lê “maçãs e laranjas”. Caso a fruta 
selecionada seja uma maçã, esta só poderá ser a caixa que contém 
apenas maçãs. Com isso, a caixa onde se lê “laranjas” não poderá 
ser a caixa contendo apenas maçãs, e nem a caixa contendo apenas 
laranjas. Logo, será a caixa que contém maçãs e laranjas misturadas. 
Portanto, a caixa restante, onde se lê “maçãs”, será a caixa contendo 
apenas laranjas. Agora, caso a fruta selecionada tenha sido uma la-
ranja, a solução resulta do mesmo raciocínio: a caixa onde se lê “ma-
çãs e laranjas” é a caixa que contém apenas laranjas; a caixa onde 
se lê “maçãs” é a caixa contendo maçãs e laranjas misturadas; e a 
caixa onde se lê “laranjas” é a que contém apenas maçãs.     

2. Resposta à questão 2
O “padrão” utilizado para se chegar ao resultado é: somamos os 
dois algarismos da equação e multiplicamos o resultado pelo pri-

meiro algarismo. Logo, a resposta é 144 (9 + 7 = 16; 16 x 9 = 144).

3. Resposta à questão 3 
Os dois intelectuais da frente da fila devem estar usando chapéus da 
mesma cor. Suponha que eles estivessem usando chapéus vermelhos, 
que o terceiro estivesse usando um chapéu branco e que o quarto 
estivesse usando um chapéu azul. O intelectual que está por último 
seria o primeiro a responder. Se ele visse um chapéu de cada cor na 
cabeça dos três intelectuais a sua frente, não seria capaz de dizer a cor 
do próprio chapéu, uma vez que a cor repetida poderia ser qualquer 
uma delas. Assim, ele precisa ver dois chapéus da mesma cor (no 

caso, vermelho) e um de uma cor diferente (no caso, branco) para 
concluir definitivamente a cor do próprio chapéu (no caso, azul). 
Uma vez que o último da fila diz a cor do próprio chapéu, os in-
telectuais restantes devem perceber que não existem mais cha-
péus com essa cor. Logo, podem restringir a cor dos próprios cha-
péus a uma das duas cores restantes.

O próximo intelectual, portanto, sabe que o próprio chapéu 
não é azul e sabe também que há apenas um chapéu azul. Se 
ele visse chapéus das duas cores restantes nos intelectuais a 
sua frente, ele não poderia dizer a cor do próprio chapéu, pois 
qualquer uma das cores poderia estar duplicada. Portanto, ele 
deve ver dois chapéus da mesma cor (no caso, vermelho) para 
poder concluir que a cor do próprio chapéu é a que ele não está 
vendo, nem foi falada pelo de trás (no caso, branco).

O próximo intelectual percebe que o único modo dos inte-
lectuais que estão atrás dele descobrirem as cores dos próprios 
chapéus é vendo dois chapéus iguais nos dois intelectuais da 
frente da fila, ou seja, o dele e o que está em sua frente. Logo, 
ao ver a cor do chapéu do intelectual a sua frente, pode de-
duzir que essa é a cor do próprio chapéu (no caso, vermelho). 
O intelectual da frente também percebe isso e apenas repete 
a cor dita pelo intelectual de trás.

Colaboração: 
Arnóbio Félix

Ortopedista
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