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01 - Membros da Academia de Letras dos Estudantes da Universidade Mackenzie 

 

Estudantes Membros - 2º Sem/2016 

Cadeira Patrono Estudante 

1 Dante Alighieri Cadeira Vaga 

2 Gregório de Matos Danilo Souza Costa (Direito) 

3 Luis Gama Leonardo Ribeiro (Direito - Mestrado) 

4 Álvares de Azevedo Cadeira Vaga 

5 Augusto dos Anjos Cadeira Vaga 

6 Lygia Fagundes Telles Ana Paula Ricco Terra (Direito) 

7 Monteiro Lobato Cadeira Vaga 

8 Fernando Pessoa Cadeira Vaga 

9 Carlos Drummond de Andrade Danielli Morelli (Doutorado - Letras) 

10 Mario Quintana Marco Antônio Ferreira Lima Filho (Jornalismo) 

11 Evandro Lins e Silva Bruna Bianca Brandalise Piva (Direito) 

12 Jorge Amado Cadeira Vaga 

13 Nelson Rodrigues Leonardo Mariuzzo Plens (Direito) 

14 Clarice Lispector Aidil Prado (Direito) 

15 Antônio Carlos Jobim Cadeira Vaga 

16 Vinicius de Moraes Jonathan Estevam da Silva Martins (Direito) 

17 Machado de Assis Otávio Coelho (Direito) 

18 Mia Couto Mariana Santos Brito (Biologia) 

19 Manuel Bandeira Beatriz Campos (Direito) 

20 José Saramago Verimar Guimarães (Direito) 

21 Ariano Suassuna Noemi Macedo (Direito) 

22 Luís Vaz de Camões Luiz Roberto Rodrigues Junior (Direito) 

23 Ferreira Gullar  Carlos Mota (Direito) 

24 João Guimarães Rosa Breno Silva Oliveira (Direito) 

25  João Cabral de Melo Neto Joao Carlos Lopes da Silva (Direito) 

26 Cecília Meireles Luiza Paz da Cunha (Direito) 

27 Miguel de Cervantes Saavedra Felipe Pereira Gallian (Direito) 

28 Umberto Eco Guilherme Ferreira Leite Belmudes (Direito) 
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Antiga Conselho de Veteranos - Formados 

8 Fernando Pessoa Felipe Righetti Ganança (Direito - Formado - 2013) 

7 Monteiro Lobato Karina Azevedo Simões de Abreu (Direito - Formada - 2014) 

12 Jorge Amado Larissa Martinez Arten (Letras - Formada - 2015) 

15 Antônio Carlos Jobim Wilson Victorio Rodrigues (Direito - Formado - 2016) 

4 Álvares de Azevedo Arthur Fernandes G. Rodriguez (Direito - Formado - 2016) 

5 Augusto dos Anjos Gabriel Possamai Boneto (Direito - Formado - 2015) 

1 Dante Alighieri Aurélio Tadeu Luiz Barbato (Direito - Formado - 2015) 

 
Membros Honorários 

Guilherme Ramalho Neto Ex-Presidente da ABAMACK (2011/2013) 

Armando Iazzetta Antigo membro da Academia (1956) - Direito - Mackenzie 

Nelson Câmara Presidente da AML - Direito - Mackenzie 
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02 – Descrição da Academia 
 

Academia de Letras dos Estudantes da Universidade Mackenzie 

nasceu em 1956 por iniciativa dos estudantes da Faculdade de 
Direito que, unidos pela alma exploradora dos primeiros anos da 

Universidade, resolveram fundar uma entidade capaz de 

desenvolver o espírito literário dentro dos diversos cursos da 

instituição. Após as primeiras décadas, a Academia perdeu 
adeptos e acabou se tornando uma instituição sem membros 

ativos. Nesses anos, diversas ações foram executadas com o 

objetivo de reerguê-la, mas, apenas em 2012, por iniciativa do 
Centro Acadêmico João Mendes Jr., órgão de representação estudantil da Faculdade de Direito do 

Mackenzie, finalmente, a Academia de Letras dos Estudantes foi refundada. Atualmente, a Academia 

conta com 40 cadeiras, ocupadas exclusivamente por estudantes dos cursos de graduação e pós-

graduação da Universidade. Após a formação, os membros compõem o Conselho de Veteranos, em 
número infinito. A finalidade da Academia de Letras dos Estudantes da Universidade Mackenzie é 

fomentar a produção e o debate literário dentro da Universidade, contribuindo para o 

desenvolvimento pleno dos estudantes e da literatura nacional. A Academia de Letras dos Estudantes 

tem como irmã a Academia Mackenzista de Letras, entidade fundada em 2015 por ilustres escritores 
vinculados à Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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03 – Edital para Novos Membros da Academia 

 

A Academia de Letras dos Estudantes da Universidade Mackenzie comunica a todo o corpo discente 

da Universidade que foi publicado o Edital para composição de 12 (doze) vagas abertas na Academia.  

Art. 1º O processo para seleção dos 12 (doze) membros da Academia de Letras dos Estudantes da 

Universidade Mackenzie será conduzido por Comissão Especial indicada pelos atuais membros.  

Art. 2º. Estão aptos para participar do processo seletivo os estudantes dos cursos de graduação e 

pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Art. 3º. Os candidatos deverão enviar, entre os dias 11/09/2016 a 30/09/2016, pelo e-mail 

academiadeletrasdosestudantes@gmail.com, : I – Folha com nome completo, idade, curso, semestre, 

turma, número de matrícula, e-mail, telefone e nome do Facebook. II – Carta de motivação. III – 3 

(três) textos de sua autoria, de qualquer natureza, com limite de 10 (dez) páginas cada. IV – 1 (uma) 

crítica sobre qualquer livro de literatura, com limite máximo de 5 (cinco) páginas.  

Parágrafo único. Todos os textos devem ser enviados em formado .PDF. 

Art. 4º. A Comissão confirmará o recebimento de todos os e-mails enviados nesse período, a fim de 

confirmar a inscrição. 

Art. 5º. A Comissão divulgará o resultado até o dia 10/10/2016, na página do Facebook da Academia 

e por e-mail aos selecionados. 
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04 – Textos de Primavera 
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Buraco 
 

Magnético buraco 

 

Interfere na minha esfera de indivíduo 

 

E me arremessa contra o peito vazio 

 

 

Vazio 

 

 

Engole 

Devora 

 

 

Olhos da desesperança 

Laio, Hamlet 

O verde prenuncia nossa tragédia. 

 

 

Morreremos? 

Ah, morreremos! 

 

 

Afogados no vazio do amor, 

Amor ao desespero 

Da percepção conjunta de que 

Juntos 

Somos nada 

 

 

Acordo 

 

Percebo o enigma 

 

Sozinha ainda sou 

Nada 

 

 

Me perdi na sua existência bela 

 

E primaveril 
 

Ana Paula Ricco Terra 
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Trombetas 

 

Trombeta inebriante, 

Raiar do sol. 

Brilha o Astro fulgurante, 

Gigante dourado do arrebol. 

 

Cânticos e louvores 

Embalam a todos. 

Renascem os amores 

Esperança do mundo. 

 

Lembranças afloram, 

Expectativas ressurgem, 

Ansiedade de toda a gente. 

 

À Glória pelejaram, 

Ao Triunfo se movem, 

Sempre em frente. 

 

 

Aurélio Tadeu Luiz Barbato 
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AMANHÃ 

 

Preparação, 

Mente a trabalhar. 

Expectativa, 

Espera pelo dia decisivo. 

Transpiração, 

Tentar sem cessar. 

Despertar, 

Cumprir seu objetivo. 

 

Arrumar-se, ir e saber que nada será como fora. 

Chegada, 

Começo do desafio. 

Frustração! 

Sem nome, local ou data. 

Tanto por nada! 

Alguma esperança... 

Saber que não foi a última vez a disputar... 

 

 

Aurélio Tadeu Luiz Barbato 
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Triste cantar 

 

Névoa na alma, 

Que nada acalma. 

Fina e aguda mágoa, 

Jamais se apaga. 

 

O pensar distante, 

Longe, inebriante, 

Paixão sublime, 

Sem deslinde. 

 

Chora-se, 

Sozinho ou junto, 

Apartado o barco do junco. 

 

Vive-se, 

Ilusão do saber, 

Queixoso de não florescer. 

 

De mãos dadas com a saudade... 

 

 

Aurélio Tadeu Luiz Barbato 
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Encontro de Primavera 

 

É possível sentir poesia  

para além do poema.  

 

A poesia, embora rara,  

está para além de Vinicius, 

Camões  

e Bandeira. 

 

A poesia está nos pássaros,  

nos abraços, 

nas rebentações  

das noites litorâneas,  

 

Está em Hitchcock, 

Fitzgerald, 

paixões, desilusões,  

quimeras 

 

E no arrebol 

daquele nosso encontro 

da primeira sexta-feira 

de primavera.  

   

 

Beatriz de Campos 
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Desabafo primaveril 

 

Sensibilidade, Primavera!  Sensibilidade. Quantas palavras saem desta placenta! Senso. Responsabilidade. Possibilidade. Sensitividade. 

Sensatez… Parar, refletir, sentir, escrever. O mundo parece  não mais comportar as impressões individualizadas, sinceras e 

autênticas. Todas as verdades parecem já terem sido ditas; Todas as paisagens, vistas. Todos os sentimentos, precisamente descritos.  

 

Escrever é como sugar seiva de terra infértil, porque estou árido, as pessoas ao meu redor estão desérticas e o mundo, a se esfarelar. 

O mais desesperador é saber se esta realidade é passageira. A indiferença palpita em meu peito e meus olhos reluzem tolerância e 

meus braços não acolhem. As minhas vestes bacharéis propagam erudição e minh’alma mera erosão.  

 

Minhas palavras não cabem nestas margens. O meu sentir é múltiplo, não é maniqueista. Sinto paúra de mim, de você, de nós, deles, 

delas. O meu desgosto é democrático, e transcrevê-lo é desgastante. É preciso denunciar os conchavos nas academias, nos governos, 

nas amizades; as aparências, os interesses e (in)conveniências.  

 

O mais sofrível é reconhecer a gênese do problema: eu. Uma palavra pequena, um sujeito pequeno, inconstante, inquieto, invejoso… É 

preciso maturidade para, a partir do sofrimento libertador, caminhar avante sem coitadismo, sem farsas; humildade e coragem como 

estandartes, porque nem só primaveras há na trilha da vida, e quando elas florescerem, haveremos de desfrutar seus aromas sem 

malícias, sem cinismos, sem censuras, sem sonhos utópicos, simples e sensivelmente. 

 

Breno Silva Oliveira 
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Primavera 

 

Prima por ser discreta 

Vera por ser sincera 

Primavera. 

 

Breno Silva Oliveira 
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Primavera dos povos 

 

Flowers 

Fleurs 

花 

Kukat 

λουλούδια 

꽃 

Bunga 

Fiori 

Blomster 

Blumen 

 الزهور

Virágok 

Flori 

Çiçekler 

ดอกไม ้

Flores 

Maua 

Цветы 

Blommor 

 گل

Bloemen 

Paj 

Цветя 

Kvety 

 پھول

Flors 

Flè 
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Cvetje 

Lilled 

Blodau 

फूल 

Bunga-bunga 

Ziedi 

Kwiaty 

Fjuri 

Gėlės 

Květiny 

Квіти 

 פרחים

Hoa1 

 

 

Breno Silva Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Lista com os idiomas representados na ordem dos versos: Flowers (Inglês); Fleurs (Francês) 花 (Japonês e Mandarim); Kukat  (Finlandês); λουλούδια 

(Grego); 꽃 (Coreano); Bunga (Indonésio); Fiori (Italiano); Blomster (Dinamarquês e Norueguês); Blumen (Alemão); (Árabe)  الزهورVirágok (húngaro); Flori 

(Romeno); Çiçekler (Turco); ดอกไม ้(Tailandês); Flores (Espanhol e Português); Maua (Suaíle); Цветы (Russo); Blommor (Sueco); Persa) گل Bloemen 

(Holandês); Paj (Hmong); Цветя (Búlgaro); Kvety (Eslovaco); (Urdu)    پھول Flors (Catalão); Flè (Crioulo haitiano); Cvetje (Esloveno); Lilled (estoniano) Blodau 

(Galês); फूल (Hindí); Bunga-bunga (Malaio); Ziedi (Letão) Kwiaty (Polonês); Fjuri (Maltês); Gėlės (Lituano); Květiny (Tcheco); Квіти (Ucraniano) (Hebraico) 

 Hoa (Vietnamita)פרחים
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Como não falar de uma flor? 

 

De uma flor solitária 

De uma rosa vermelha 

De uma outrora afagada 

De uma hoje sufocada 

De uma entre rainhas 

De uma entre zangões 

De uma por eles despedaçada 

De uma seiva que há de nutrir 

A aridez incerta do porvir. 

 

Breno Silva Oliveira 
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294.192.000 Segundos 

 

No julgamento e na prisão, 

Bandido morto é bandido bom. 

Não sei o nome, não sei quem é 

Mas pena longa merece, ué! 

 

Sou Joilson sim, sou ser humano 

Como você, eu sinto fome, frio e sono 

Desde o início fui maltratado, mal visto, humilhado 

Eu só ouvia: Joilson é o culpado! 

 

Nove anos e quatro meses, disse o doutor 

Isso não é punição, isso é morte sim senhor 

Se eu soubesse que tão logo esse dia ia chegar 

Tinha alegrado o João e levado Maria ao altar 

 

Aqui não tem milagre e o tempo não corre não 

Cada segundo é um dia, e cada dia uma escuridão 

Não tem abraço de Maria e nem sorriso de João 

Não tem primavera, ou outono, inverno, ou verão 

 

Aqui só tem sofrimento, e tempo que tarda a passar 

E essa angústia danada não deixa a tristeza calar 

É a falta de João e Maria que me faz delirar 

E me vejo voltando pra casa quando a primavera acabar. 

 

Bruna Bianca Brandalise Piva 
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Trecho de ‘A primavera de Isabel’ 

 

 

Isabel olhava para o sol como se não queimasse os olhos. Era de uma imensidão que não podia compreender. Já chegava o fim de 

tarde e estávamos cansados de nossos próprios corpos. Isabel deitava em meu colo sem que eu sentisse a leveza de seus 

pensamentos. Eu penteava seu cabelo com as mãos, enquanto meus olhos seguiam por sua boca, seus seios e pernas, em um instante 

que poderia pagar com a vida para guardar. As crianças, os casais apaixonados, os senhores que aguardavam as seis para levantar-

se, as pessoas e coisas, tudo naquele momento, eram satélites em nossa orbita. Isabel levantou-se e encarou-me por alguns instantes. 

Havia algo que não podia decifrar. Suplicou para que a primavera ficasse ali para sempre. Sorri no mesmo instante em que seu corpo 

se enchia de esperança. Isabel, por que quer a primavera para sempre? O que faríamos com o chocolate quente do inverno, as folhas 

secas do outono e as tardes longas do verão? Não bastava. Isabel estava cega pelas flores coloridas por cores que nem sabia o nome, 

pelo cheiro da grama verde, verdíssima, que brotava do chão úmido, pelo gosto da vida que escorria das árvores frutíferas, pelas 

crianças que corriam sem direção. Não lhe faltava certeza, era tudo tão lindo, didaticamente desenhado, que a fez questionar se Deus 

não havia nos castigado com a ausência da primavera eterna. Disse-lhe que não era simples como comprar flores ou buscar mais 

uma taça de seu vinho favorito. Talvez com sorte o inverno não fosse tão rigoroso aquele ano, as folhas caíssem menos no outo no e 

o verão não batesse nos quarenta graus. Isabel voltou a encostar a cabeça em meu colo, ainda sem aceitar a recusa injustificada, 

enquanto a leveza de seus pensamentos enchia-se de insatisfação. Era como se Isabel estivesse tão certa que não haveria consolo 

suficiente. Decidimos ficar ali até o sol acabar e podermos contar os dias para a próxima estação. 

 

Felipe Righetti Ganança 
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É primavera 

 

É primavera 

E as flores tornam a desabrochar 

Vida nova que surge 

Sempre incessante 

 

É primavera 

E la nave va 

Vida que segue 

Seguimos, pois, entrementes 

 

É primavera 

E com ela vem 

A vontade de viver 

Vida é luta 

 

É primavera 

Época de florescer 

Um novo amor 

Pela vida 

 

É primavera 

O novo ciclo se inicia 

Vida pungente 

Em conflito constante 

Vida é luta 

A guerra humana diária 

 

Ser feliz 

O que sempre quis 
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Bem-sucedido 

Naquilo que faço 

 

Mas continuo sendo 

Sempre um fracasso 

E como a vida 

Sigo adiante 

 

Lutando contra as adversidades 

Apostando tudo que tenho 

E o que não tenho 

Mas posso vir a ter 

 

Viver destemidamente 

É o que busco 

Nessa nova estação 

Nessa nova primavera 

É tempo de florescer 

As ideias e os planos 

As metas e ações 

Para um novo eu desabrochar 

 

Época de inovar 

De sempre se reinventar 

Como a fênix 

Ou como a flor 

 

Primavera, afinal 

Depois de um longo inverno 

Que ela dure 

E que dure para sempre 
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Enquanto durar, 

Houver sol, 

A natureza se animar 

Continuarei a lutar 

 

Pelejar é tudo que faço 

Desde que a este mundo 

Cheguei 

Nova temporada, vida nova 

 

Gabriel Possamai Boneto 
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Ela 

 

É ela 

Sempre 

Quando aparece 

Deixa-me demente 

 

Deusa do meu ser 

Sempre a me confundir 

O meu em eterno conflito 

Em eterna contradição 

 

Te amo 

Te quero 

Te desejo 

 

Mas não sei 

Se continuo a te amar 

Depois de tempos sem te ver 

Não sei o que sinto por você 

 

Ainda te admiro 

Tua beleza e teu jeito 

Tua personalidade jocosa 

Confundido estou 

Te amo? 

Ou não? 

 

Ainda figura em meus sonhos 

Onde posso acariciar 

Suas lindas madeixas 
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E ela 

Ainda pega em minhas mãos 

E as afaga 

Com verdadeira ternura 

 

Na terra de Morpheus 

Sou o ser humano 

Mais feliz 

Que respirou 

 

Sou teu 

És minha 

Minha princesa 

Verdadeira rainha 

 

É ela 

Que quando aparece 

Me enlouquece 

Quando se afasta 

Me entristece 

 

Não consigo me decidir 

O que sinto por ti 

Não consigo 

Nem ao menos dizer 

A ti 

O que sinto 
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Quero me declarar (devo?) 

Não quero mais sofrer (irei?) 

De um amor inconstante (amor?) 

Que me deixa delirante (deliro?) 

 

Te amo! 

Mil vezes te amo! 

Mas me levas a loucura! 

Com o teu trato para comigo 

Totalmente indiferente 

Prefiro me despedir de ti 

E seguir os rumos da vida 

Mas ainda te amando 

 

Gabriel Possamai Boneto 
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Olhos atentos 

 

Os teus olhos que me encaram 

Faz de ti um ponto a mais 

Dos tempos de amor que me encarnam 

Algo que o tempo há tempos não faz. 

 

É de uma leveza de onda 

Que repercute em tua praia 

Deixam para a minha conta 

O de trás de sua saia. 

 

A carne dilacerada de mordidas 

A promessa que prometeste 

Aquilo permaneceu insólito 

Que me pôs em teste. 

 

O poeta já dissera 

Que, quem vem de tuas terras, 

É uma onda de feras 

A procura de um peito como telas. 

 

Mas é teu olhar 

O teu medo de saber 

Que estou aqui 

E fui feito pra você. 

 

Marco Antônio Ferreira Lima Filho 
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Sábado à tarde 

 

 

Os pássaros 

Fazem sobra nos prédios 

Ao voarem sob a luz que os toca 

E deixar sua alma presa a parede. 

 

 

A árvore que os acolhe 

Logo em frente aos edifícios 

Permanece nua, sem brilho 

Que outras primaveras deixaram a ela. 

 

 

Ao circular das aves 

Os troncos mais velhos suportam 

Todo o vestígio de vida que lhe toca 

As folhas, os animais. 

 

 

O pio tão engasgado 

Chama um bando a seu lado 

Para voarem livres e sem rumo 

Aos braços compridos das árvores. 
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O céu azul 

Manchado por raios de luz 

Permanece com a ideia 

De que os pássaros tocam os seus brilhos. 

 

E de longe 

Sentado 

Ouvi cada um dos pios. 

 

Junto havia o violão 

Enchendo os ouvidos no jardim 

Cujo dono deu uma festa 

Para ouvirmos os pássaros presos 

 

Cada um bem claro 

Mas distante da realidade 

Por trás de seu som singelo 

Que se repetia ao longo da música 

 

O mestre de cerimônias 

Grande imperador, grande homem 

Não parecia que vinha das areias 

Mas de um profundo império decaído 

 

A luz deixa de bater 

Nas janelas das salas que a recebia 

Resolveram deixar para outro dia 

Quando se esquecerem das noites 
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Os pássaros todos se foram 

Deitaram, voaram, piaram 

Deixaram para amanhã 

As suas histórias de vôo 

 

E o violão 

Que toma agora conta 

Parece um pássaro sem amor. 

 

Marco Antônio Ferreira Lima Filho 
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Escolhas 

 

Carlos entra na sala. Está visivelmente abatido. Seu corpo parece que se arrasta para chegar à mesa posta. Ele respira fundo,  coloca 

uma mão sobre a cadeira e a outra em sua cabeça. Seu coração parece um relógio, com as batidas fazendo um tique-taque em seu 

peito. Ele puxa a cadeira da ponta e senta-se desolado. Fica encarando a mesa, à procura de uma resposta que satisfaça todos os 

seus problemas. Sua esposa chega. 

-Mas o que é isto, Carlos? Parece que sofreu um acidente! Levante esta cabeça, homem. Estou providenciando o que iremos comer. 

Preciso somente decidir o que fazer com um quadro que não consigo achar inspiração...  

- Taca tinta preta nele-, respondeu o homem, sem olhar para sua mulher. 

- Credo, Carlos. Parece que hoje você ta num dia daqueles... 

- Eu não aguento mais, sabe? Parece que estou errando na vida cada vez mais e não consigo parar! , falou ele com um tom de 

melancolia. 

- Ponha-se de pé, homem! Não deve encarar estas pequenas coisas da vida como se fossem o seu destino final. Tem de partir de você 

estas mudanças das quais tanto fala. 

- Mas você sabe que eu não avanço mais que o princípio, amor. Eu gostaria de vê-la mais, eu gostaria de conhecê-la mais, eu gostaria... 

Neste momento, uma moça surge na sala. 

- Mas o papai chegou e nem me avisaram? Oi, papai! 

A menina vai de encontro a Carlos e lhe dá um beijo apertado em sua cabeça. Ela lhe abraça de uma forma com ternura.  

- Olá, Helena.  

-Mas o que é que aconteceu, papai? Algo de errado no trabalho? 

- Não sei. Parece que nada se encaixa... 

-Mas olha só o papai, mamãe. Não valoriza nada do que tem e ainda se põe para baixo. Você tem de melhorar esta autoestima! , D iz 

ela, fitando-o como se o dissesse o óbvio. 

- Eu realmente queria que desse certo assim, meu amor. Mas sabe que o papai é uma pessoa extremamente cética quanto à vida. Sabe 

que não sou aquele tipo de pessoa que termina as coisas quando as começa. Eu só queria ter mais coragem, só isso...  

- Mas é tentando que se conquista uma resposta. Do que vai adiantar se chegar em casa todos os dias com esta cara? Tem de se 

valorizar e permitir que você seja feliz!, diz a mulher. 

- Sabe da depressão que enfrento todos os dias. São milhares de rostos sem identificação, milhares de pessoas que perdi em minha 

vida por não saber sentir o mesmo por elas. Mas algumas não cooperavam. Não senhor. Algumas me queriam era mesmo morto, duro 

no chão e frio como seus corações. 

- Olha papai, não é bem assim. Todos nós perdemos alguém na vida e não gostamos quando isto acontece. O que devemos fazer é 

seguir em frente, não é? Assim como o senhor me ensinará como ser alguém bom na vida.  

- Mas algumas realmente me abandonaram. Algumas por conta das diferenças e por conta da vida, eu sei. Mas, e aquelas cujo sempre 

amei? Aonde elas estavam quando me sentia sozinho, ou quando precisava de um amigo para me ajudar? Eu as perdi, uma por uma.  

- Por isso estamos com você, querido. Estamos aqui e sempre estaremos quando precisar. Você sempre nos desejou, não é? 
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- Sim, desejei. Eu só esperava que vocês tivessem surgido para mim em outras fases da minha vida. Fiquei só e sem esperança por 

muitos anos, sem perceber que estava errando. Porém, hoje sinto o mesmo daqueles tempos. Sei que deveria estar mais conciso do 

que quero, mas só enxergo o ruim... Será que vocês sabem o valor que eu poderia dar pela existência de vocês? 

- Sabemos. Mas você parece não saber. Enxerga sua vida com rancor e melancolia. Não se dá o luxo de ser feliz e de quem é. Prefere 

achar que pode guiar sua vida da maneira que lhe convém, mas nunca se permite a nada. 

- Mamãe está certa. Você sempre disse a todos que queria uma filha com o nome de Helena. Desejou sua vida toda cantar para sua 

mulher e se declarar todos os dias o quanto a ama. Mas, ao invés disso, optou pelos sombrios e vazios sentimentos da negação. Nega 

quem você é, nega por quem você não foi... Você não deixa ser amado. Nunca deixou, de fato.  

- Eu queria ser feliz. Procurava um motivo para seguir em frente. Hoje, olho todos os dias no espelho e me envergonho da pessoa que 

deixei de ser por conta de decisões mal tomadas. Sinto-me um lixo! 

Nisso, um silêncio toma conta do ambiente. A mesa continua intacta, com os talheres jogados por ela. A sala é escura, e só consegue 

se ver uma luz que paira em Carlos. 

- Tentei por tudo. Errei ao dançar na frente da sala quando tinha cinco anos. Errei em amar uma menina aos meus sete. E aquela vez 

que não consegui dizer àquela menina que conheci quando tinha meus 19 que a amava? Por que eu deixei tudo isso passar? Recusei 

ofertas de emprego, melhorias em minha vida, mulheres dos meus sonhos para isto?  

- Você deu muito duro para chegar aqui, papai. Sabe que estes fatos fazem parte da sua vida e não há como apagá-los. Você precisa 

entender que o que você precisa é de um novo rumo, uma nova direção. Parece que você não quer eu e a mamãe com você. É isso 

mesmo? Estamos fora do seu plano? 

- Eu sempre desejei ter você, minha filha. Eu acordo feliz ao lembrar do nome Helena. 

- Mas o da mamãe já trocou milhares de vezes, não é? Eu sou a única que existo para você? E a mamãe, a mulher que você sempre 

quis: artística, sensível, determinada... o que mais você poderia pedir que não têm? 

- Que vocês existissem. Que vocês tivessem entrado na minha vida muito antes de eu me sentir assim. Gostaria de ter vocês aqui para 

me ajudar, e não somente para imaginar a situação que me ajudariam. Queria ter o nome da minha mulher. Queria ter minha carre ira 

como ponto de referência ao meu futuro. Mas não tenho. Deixo o espírito da angústia tomar as rédeas e se apropriar de locais onde 

nada existe. 

A sala está vazia novamente. Carlos está sentado à mesa, sem ninguém por perto. Começa a choramingar cada vez mais baixo. Suas 

mãos tampam o rosto do homem como se virassem máscaras.  

O escuro toma conta da sala. Carlos não pode ser mais visto. Suas escolhas poderiam tê-lo levado para esta escolha, este caminho. 

Mas, por dúvidas que tinha ainda sobre ele mesmo, não seguiu.   

 

 

Marco Antônio Ferreira Lima Filho 
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PRIMAVERA NOVA 

 

E não é que, bem de mansinho, 

Renasciam assim, imperceptivelmente, 

todos esses sentimentos? 

E, de repente, se fez primavera 

como se nunca houvesse existido o inverno 

Primavera nova e sentimento velho, 

Mas, quando se é primavera, 

a idade dos sentimentos importa? 

 

Mariana Brito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 34 ~ 
 

 

O sapatinho vermelho 

 

Já estávamos quase chegando na última estação e aquela moça bonita que sentava na minha frente ainda colocava seus 

delicados sapatinhos. Era uma cena bonita de se admirar. Fiquei me perguntando como seria o dia dela. Será que iria trabalhar elegante 

daquele jeito todos os dias? Por que será que sempre calçava seus sapatos quando estava no trem? Deveria sempre sair atrasada  de 

casa, colocando um tênis que era mais fácil de calçar. Ou será que aproveitava o máximo de tempo para ter seus pés em total 

conforto? Não sabia, mas aquela cena me encantava todas as manhãs. 

 A moça parecia ser simpática, demonstrava em seu semblante que sorria muito. Eu sinceramente esperava que isso 

acontecesse, um rosto bonito como aquele merecia um sorriso maravilhoso. Outra coisa que muito me chamava a atenção era o olhar 

daquela mulher. Nunca fitava o vazio, estava sempre atenta a tudo o que acontecia em seu redor. Ás vezes eu notava seu riso quando 

entrava algum louco dentro do vagão, fazendo palhaçadas. Eu adorava aqueles loucos, pois eles sempre faziam ela rir, e isso me 

arrancava um grande sorriso. 

 Ela vivia usando roupas claras, camisas de cores muito suaves, todas estas combinando com aqueles mesmos sapatinhos 

vermelhos. Quando aquela moça entrava no vagão, uma energia radiante a acompanhava, e não era só eu que notava aquilo. Observava 

as feições de todas as pessoas que pegavam aquele mesmo trem de manhã, e precisamente às sete horas e meia, a moça entrava no 

vagão e o dia de todos lá dentro começava. Como era bom viver no mesmo mundo que ela! 

 Bem, vocês, apaixonados leitores, notaram que eu em momento algum citei o nome daquela garota. Pois bem, a resposta é 

simples: eu nunca soube, pois nunca perguntei! Triste não é mesmo? Mas acho que nunca conseguiria formular uma simples frase. 

Toda vez que ela desce em sua estação (que é uma antes que a minha) eu me arrependo de não ter tentado puxar algum assunto com 

ela. A única coisa que me conforta é a certeza de que ela estará lá no mesmo vagão no dia seguinte, colocando seus sapatinhos 

vermelhos. 

 Segunda-feira ela não veio. Estranhei sua ausência, senti até mesmo que meu dia foi pior. Mas mesmo assim, me consolei 

com a memória da semana passada, em que ela quase não conseguiu colocar seus sapatos a tempo. Imaginei que se ela viesse a 

perder a estação iria começar a rir de si mesmo, e logo depois desceria na seguinte. Essa imagem que ficou gravada em minha 

memória o dia inteiro. 

 Terça-feira ela não apareceu. Sua ausência parece que foi notada pelo vagão inteiro, pois durante toda a viagem ninguém 

sorriu. Confesso que passei o dia muito ranzinza e irritado, e era tudo por causa dela! Voltei para casa de noite e mal dormi  de tanta 

ansiedade, só fui conseguir fechar os olhos quando já eram quinze para as cinco! 

 Quarta-feira, mais uma vez, nada de moça ou de sapatinhos vermelhos. Comecei a ficar aflito. As pessoas de meu vagão já 

pareciam não suportar mais aquela manhã, teve até uma briga entre um senhor e um jovem que estava falando muito alto. Os loucos 

que entravam no trem tiravam minha paciência. Não tinha nenhum motivo para achar qualquer coisa engraçada, precisava daquele 

sorriso para poder sorrir. Botei todas as minhas esperanças na quinta-feira que viria. 

 Porém, mais uma vez, ela não veio. Eu já não suportava mais. Cheguei a cogitar um possível financiamento para comprar um 

carro, algo bem simples e usado, só para não precisar olhar mais na cara de todas aquelas pessoas desprezíveis que me 

acompanhavam naquele vagão às sete e meia da manhã, todo o santo dia! Chega de pensar nela! Ela não veio essa semana inteira, 

então que não venha mais! Deixa que ela faça o que quiser, e que coloque aqueles sapatos aonde bem quiser! Não dependo de ninguém. 

Amanhã com certeza pegarei o mesmo trem e não me importa se ela estiver lá ou não. O trem é o mesmo trem com ou sem ela.  

 Hoje entrei no trem e quase cochilei de tão entediante que estava o dia. Quando chegava a estação dela, fingi que me era 

indiferente, que aquela estação não significava nada em meu percurso, apenas um obstáculo para me atrasar mais ainda. Foi quando 

ela entrou no vagão. Meu Deus, como estava linda! Vestia um vestido florido, estava com os cabelos soltos e com um sorriso 

maravilhoso no rosto! Deixei escapar uma risada de tanta felicidade que eu sentia. O vagão inteiro ganhou vida. Comecei a ouvir dois 
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senhores conversando sobre futebol, escutei um casal trocando beijos e palavras de amor, notei que uma mulher falava no telefone 

e parecia ter boas notícias e, de repente, naquele exato momento, voltei a viver! 

 Ela olhou para todos do vagão, como se fosse cumprimentar todas as pessoas, e logo após sentou-se ao meu lado. Olhou 

para mim, deu um sorriso e assim, de ombros colados, nosso primeiro diálogo começou: 

 -- Bom dia! – disse ela, da maneira mais graciosa. 

 -- Bom dia! – exclamei – o que aconteceu com você? Fazia tempo que não a via por aqui! 

 -- Essa semana inteira peguei este trem! – respondeu ela, rindo de mim – talvez o senhor não tenha me visto porque eu 

estava em outro vagão! 

 Ela apertou meu braço delicadamente e sorriu. Abriu sua mochila e lá de dentro retirou um par de sapatinhos azuis. Começou 

a coloca-los como fazia todos os dias. 

 -- Ás vezes é bom mudar um pouco! – ela disse. 

 Olhei para aqueles olhos mais uma vez. Não havia dúvida que eu já estava apaixonado, mas queria descobrir qual teria sido 

o momento exato. Teria sido naquelas nossas primeiras palavras? Ou naquele primeiro sorriso? Ou será que foi quando eu perceb i 

sua ausência? Não sabia responder, porém isso não fazia diferença alguma, pois eu não me importava com a cor de seus sapatos. Eu 

me contentava pelo simples fato de que vivíamos no mesmo mundo, que dividíamos o mesmo vagão. O trem continuava rumo ao nosso 

destino e nós conversamos durante toda a viagem. 

  

 

 

Felipe Pereira Gallian 
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Nó colóquio 

 

Nos começos dessa prosa nós 

Nós moscada 

Nós senhora 

Nos encalços dessa rua nós. 

Nós em fatos 

Nós e fados 

Nos percalços dessa avenida turva nós. 

Nosso alento 

Nos vertentes 

Nós no ímpeto 

No derrapo da tua curva nós 

Nós no tempo 

No aforismo 

No alentar da tua boca só 

Nós no nosso 

No nascente 

No declínio de teus ossos sós 

Nós na beira 

Nosso templo 

No terraço dessa lua sós 

No céu falso 

Na soleira 

No relógio dessa casa nós 

Nós sozinhos 

Nós nos temos 

No tropeço dessa prosa, sós. 

 

Noemi Macedo 
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A manhã 

 

Aquela manhã de primavera iniciou-se como todas as outras. 

O sol atingiu-lhe a face por volta das oito horas. 

Em silêncio, abriu os olhos, sentou-se a beira da cama e respirou fundo. 

 

A outra manhã iniciou-se como todas as outras. 

O sol atingiu-lhe a face por volta das oito horas. 

Em silêncio, abriu os olhos, sentou-se a beira da cama e respirou fundo. 

Arrastou suas meias pelo chão encardido até chegar ao banheiro. 

 

A seguinte manhã iniciou-se como todas as outras. 

O sol atingiu-lhe a face por volta das oito horas. 

Em silêncio, abriu os olhos, sentou-se a beira da cama e respirou fundo. 

Arrastou suas meias pelo chão encardido até chegar ao banheiro. 

Pôs-se de frente ao espelho e encarou-se por algumas horas. 

 

A manhã iniciou-se como todas as outras. 

Mas dessa vez o sol atingiu a cama vazia, com as cobertas bagunçadas. 

O silêncio era cortado por um leve gotejar: gotículas de sangue suicidavam-se da pia ao chão. 

O espelho, quebrado. 

 

A manhã iniciou-se como todas as outras. 

O sol continuava a banhar a cama vazia, com as cobertas ainda bagunçadas. 

E o silêncio dividia seu reinado somente com o esquecimento. 

O corpo repousava; ansiosamente esperando por uma manhã chuvosa 

Mas 

 

A manhã iniciou-se florida como todas as outras. 

 

Otavio Coelho 
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Querer maior do mundo 

 

Por repúdio aos quereres frouxos e pequenos, 

Faço do meu querer o maior do mundo! 

É tanto querer 

Mas tanto querer 

Que galáxias se confundem com ele 

 

Odeio o meio termo 

A languidez moderada 

O mais ou menos 

Odeio tanto o gostar pequeno 

Que prefiro cair no desespero de não ser correspondida 

Mas amar profundamente! 

 

Tímido querer, o que teme? 

A vergonha de deixar de ser ponderado e racional? 

Medo de ser ridículo? 

Temor do desgaste? 

Tudo se esvai, tudo nesse mundo é vir a ser... 

Logo, não há nada a ser temido! 

 

Deixe de existir frouxo querer! 

Melhor que, em seu lugar, nasça um querer de não querer! 

Querer, querer: é isso que nos move! 

Portanto, queiramos da forma mais forte do mundo! 

 

Verimar Maria Guimarães 
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Em Busca das Flores ou Infância 

 

Seguíamos enfileirados pelo estreito caminho da roça... 

Um, dois, sete irmãos... Sete ou seis? 

Havia um pequenino que ora era parte de um, ora parte de outro... ainda não andava por suas próprias pernas. 

A mais velha ralhava do alto de seus dezesseis anos: 

- Toma termo, menina! 

- Menino, sua roupa vai ficar imunda... 

Marchávamos, enquanto o imperioso astro encenava sua entrada triunfal... 

Quando criança, nada nos desagrada... Num domingo, então, só há festa! 

Caminhada sem fim, esbaforidos estávamos... nada tememos em busca do paraíso! 

Encimando as árvores, avistamos lá longe o vermelho alaranjado inconfundível... flores de nossa árvore, aquela que nos diz: e is o 

paraíso!  

Da porteira à beira da estrada, avistamos os coqueirais, as mangueiras, a casa velha, alta e nobre... 

A chaminé anuncia o labor da matriarca! 

O terreiro abre-nos o caminho, como mágica... 

Campo de liberdade, onde o olhar adulto não nos alcança... o real de nosso imaginário!  

Lá falo com Comade Beza, senhora que estava em toda parte, no Barreiro, no Pajeú, no arrozal (comigo espantando os pardais), 

embaixo dos umbuzeiros e na moita de cipó... 

Oh! Comade Beza, tu foste minha melhor companheira...  

Até no trabalho penoso do campo de algodão, tu abriste caminho para minha fuga brejeira... 

 

 

 

Verimar Maria Guimarães 
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O Conto do Juquiri: 

Um ensaio sobre a dimensão pragmática arbórea sob a óptica barnettiana da sociologia vegetal  

 

Sim, estava lá, a ouvir a velha música do cerrado, segura no bailar das folhas, que formavam uma amálgama quase que visível. Os 

ventos já não mais atrasavam o calor, o céu terminava de varrer as nuvens e o bendito do Sol estava lá, mais amarelo do que n unca. 

Ou seria branco? Apesar de algumas vezes ser representado em vermelho essa definitivamente não é a sua cor. Há quem diga que a 

superfície do Sol seja verde-azulada, algo como o fogo de cozinha.  

Independentemente da cor, ele estava lá, aquecendo troncos e galhos que começavam a se vestir de flores. Mas alguma impertinência 

da natureza fazia com que aquele Juquiri não esboçasse a menor resposta aos estímulos primaveris. Para ser preciso, devo fala r da 

natureza da própria natureza, isto é, o caráter típico, a substância essencial deste conjunto de elementos do mundo natural, que 

parecia haver implicado com aquele vegetal específico, como sendo merecedor de um fardo mais pesado do que seus galhos pudessem 

sustentar. Enquanto o campo inundava-se de cores, aquela tímida árvore tentava entender por que não florescia, logo ela, logo ele – 

o Juquiri.  

A sorte realmente não era favorável, não havia ao menos um Cajueiro por perto para acalmá-lo com sua experiência, uma vez que o 

capricho da vida fez com que essas árvores tão instruídas não habitassem o clima árido em que estamos. Boa hora seria para que 

um especialista em semiótica vegetal se sentasse ao pé daquele tronco para meditar e talvez esclarecer a dúvida da árvore. Pa ra 

aqueles que julgam improvável tal situação, lhes confidencio que o cromoterapeuta foi quem acalmou os ânimos do Juquiri, ao explicar 

que a exaltação de suas paixões em nada se relacionava com o Sol, uma vez que este não é vermelho, definitivamente.  

O desespero começava a tomar conta, logo o solstício de verão chegaria e ao cumprimentar aquela paisagem haveria de notar a sua 

desfeita. Ah, mas quanto exagero, ainda havia tempo, mas vá dizer isso a uma árvore sem flores. Ficam surdas por conta das emoções 

que não deixam de manifestar suas inquietações por um segundo sequer. Como dizia o Ipê, árvore muito inclinada à filosofia, enquanto 

a problemática perseguida pela razão não for a melhor forma desta conseguir convencer as paixões, nenhuma de suas conclusões 

terá utilidade. Mas esta é uma divagação para mais tarde. Talvez a melhor escolha fosse observar a paciência dos minérios que rolam 

correnteza abaixo por décadas até se tornarem seixos perfeitos. Sábias pedras.  

Mas como eram teimosos os questionamentos, o Juquiri não se aquietava. E se por alguma espécie de insegurança as flores 

estivessem se rebelando, enciumadas e infantis, recusando a se mostrar nesse ano? O maior erro é tentar entender a lógica do 

pensamento alheio, uma vez que o nosso próprio já é demasiadamente confuso. Quem sabe, simplesmente não devesse florescer. O 

segundo maior erro é forçar uma relação apenas pelo conforto do estar, submeter um gênio incompatível a um vínculo artificial  por 

achar que assim deve ser. O que diriam os românticos sobre o assunto? Os botânicos com certeza não saberiam responder.  

A ausência de um movimento político-literário impede que acadêmicos estudem a psique arbórea a fim de compreender suas 

ansiedades, de maneira que poucos poetas ousam introduzi-las em seus textos. Tolos, estão perdendo tempo. O Príncipe Charles já 

afirmou ter falado com plantas e escutado suas respostas, que de certo foram indulgentes em relação ao seu adultério. É também de 

popular conhecimento que foram as traiçoeiras Gérberas parisienses que aconselharam Napoleão a marchar em direção a São 

Petersburgo. Mas devido ao caráter democrático da natureza não devemos levar em consideração esses vegetais imperialistas, são 

exceção. 

Devemos focar na qualidade divina das plantas, que são adoradas pelos mais diversos seres deste planeta. Muitos insetos pousam 

propositalmente nas folhas das plantas carnívoras, como as Nepentes, para se tornarem um só corpo, uma unidade autônoma, 

compartilhando seus fluxos enérgicos e impulsos vitais. Não é a toa que algumas pessoas consideram certas plantas fonte de 

inspiração. Os xamãs, por outro lado, perceberam as ervas como elo entre o Divino e a humanidade. Mas naquele momento nem 

indígenas nem rastafaris saberiam diagnosticar a síndrome do Juquiri, que eventualmente aceitou sua condição.  
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O tempo passou e, como esperado, as flores finalmente se mostraram, para que aquela árvore de finos troncos pudesse bradar seus 

tons de amarelo e perceber a frivolidade que reside no desejo de entender o curso natural, sendo certo que toda primavera che ga, 

cada uma ao seu tempo. 

 

Guilherme Ferreira Leite Belmudes 
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Era um dia cinzento. Não havia sol, mas havia vida. Haviam as 

mesmas pessoas andando pelas mesmas ruas, com o mesmo 

sorriso, talvez as mesmas preocupações e pensamentos; 

Parecia que aquele clima melancólico refletia nas casas, nos 

rostos e quem sabe até nos bancos das praças. 

Aquela amargura infiltrava nos meus sentimentos, como o cheiro 

daquele churrasco que vendia em um barzinho perto de casa... 

Foi nesse dia que não consegui sair de meu quarto; quando muito, 

fui até a cozinha, em busca de um copo d’água. 

Sentei-me em minha escrivaninha. Havia três folhas de papel. 

Também tinha algumas canetas coloridas, e tintas, deixadas ali 

apenas para juntar pó. 

Peguei um lápis e comecei a escrever. Frustrada, amassei o papel 

e joguei-o para trás. Na segunda folha, tentei fazer um desenho, 

mas ficou realmente horrível, ao meu ver. Novamente, o lixo 

agradeceria. 

Acho que o clima estava acabanado com meu amor, minha vida, 

minhas cores... 

Olhei a última folha. Branca. Extremamente mal humorada, 

empurrei-a de lado. Como não calculei bem a força, acabei 

derrubando os potes de tinta. A folha branca ficou parecendo 

um bolo cheio de glacê. 

As tinturas se misturaram, formando novas cores. Mesmo a cor 

branca, misturada, tomou novo brilho. 

Até a cor cinzenta assumia tons coloridos quando misturados 

com outros tons. 

Coloquei uma roupa colorida. Bem, nem tanto assim, mas pelo 

menos um pouco. Afinal, eu podia fazer o mundo mais alegre, 

mesmo sendo apenas mais uma gotinha de tinta... 

 

Karina Azevedo Simões de Abreu 



~ 43 ~ 
 

 

Essa é a história de uma cerejeira que floresceu antes da época.  

E, por esse fato incomum, todos os passantes paravam para admirá-la; não eram as lindas pétalas rosas, nem o ruído tranquilo que 

ela fazia ao ser gentilmente beijada pela brisa fresca.  

Era simplesmente por ela ser a primeira, não necessariamente a melhor. 

Passaram-se mais alguns dias e as outras cerejeiras começaram, timidamente, a florescer. Uma borboleta azul, com lindas listras 

pretas, pousou naquela primeira árvore que era tão admirada e agora que todas as outras estavam em seu auge, esta já estava velha, 

sua cor opaca e ninguém mais prestava atenção nela. Suas companheiras de terra não lhe dirigiam a palavra, pois ela já estava  feia 

e ressecada, tão diferente do resto. E, com certa tristeza, a borboleta assistiu ao cair de cada pétala daquela cerejeira  que havia 

florescido antes da época. Um pouco antes do cair das últimas lágrimas rosadas, que eram levadas silenciosamente pelo vento, a 

cerejeira desejou ardentemente não ser aquela que nascera fora da época; desejou ser apenas uma cerejeira cuja sombra seria para 

casais fazerem picnic e as cores enfeitarem o céu. Ela desejou ser apenas mais uma, porque sabia o peso de ser "a" uma.  

Essa é a história de uma próxima primavera.  

Existia uma cerejeira que nasceu junto com todas as outras, enfeitou o céu, soltou suas pétalas com alguns suspiros e sorrisos e, 

quando chegou sua hora, se despediu e foi para o descanso temporário de transição entre o inverno e o próximo começo das manhãs 

ensolaradas e da grama fresca. 

 

Karina Azevedo Simões de Abreu 
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A Ditadura do Legal 

 

O legal nunca diz não. 

Nunca diz feio 

Nunca diz errado. 

O legal quer ser feliz 

Quer ser alegre, 

Quer ser liberado. 

O legal tá nem aí 

Pro outro 

Pro seu vizinho 

Ou pro legado. 

O legal manda no mundo 

Segrega, humilha, 

Censura e delata. 

O legal de tudo se inocenta 

Do riso fácil. Da boca dura. 

Ouro de tolo, ovelha míope, 

No fundo é burro. 

O legal não tem certeza 

Não se coloca, 

Sempre se entorta 

Sempre desloca. 

O legal não tem fronteira 

Só tem bobeira 

Nela se enforca. 

O legal não tem postura 

Só descostura 

E não se esforça. 

O legal faz vôo raso 

Debulha um vaso 
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E não se entrosa. 

O legal é fraco. 

Ou é covarde 

Ou é vazio. 

Os que subvertem 

Encontram alma, 

Dragão vermelho 

Bicho arredio. 

O legal não pensa 

O legal não dispensa 

Vive na prensa 

Do não coibir. 

No fim de um mundo 

Pra não ser legal 

Basta existir. 

 

Danielli Morelli 
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O Pensamento das Flores 

Dedicado àqueles incansáveis na busca do desconhecido verdadeiro amor. 

 

Qualquer pessoa que passasse em frente à casa onde morava o solitário Tiago notaria que ali vivia alguém verdadeiramente amante 

de roseiras e de todos os tipos de flores. A presença de todas elas em volta da casa, compondo o jardim e os canteiros das ja nelas, 

não era por acaso, ele era vendedor de flores no centro da cidade, na feirinha dos fins de semana. 

A relação de Tiago com as flores começara cedo, pois o seu pai lhe ensinara desde muito jovem o ofício da jardinagem. Mais ta rde, 

com a morte dos seus pais, como era filho único, tratou de continuar o ofício aprendido. Ele era um homem de pensamentos simples, 

aos fins de semana, em sua barraca na feira, observava a vida das pessoas e se questionava por que o destino o fizera tão sol itário. 

Deus não lhe dera nem um irmão para lhe fazer companhia, e como não acreditava que o amor pudesse trazer felicidade e ser livre 

de interesses, evitava se relacionar com a única mulher que vez ou outra aparecia para lhe fazer uma visita no meio do dia de trabalho 

na feira.  

Fechou-se há muito para a vida dos amores, e aceitava com resignação a solidão fazendo das flores as suas companheiras mais fiéis, 

verdadeiramente ele as amava! Não poucas vezes se podia vê-lo conversando com elas como se o compreendessem. Além disso, nos 

dias da semana, quando não estava na feira vendendo a beleza de suas meninas, caminhava pelo quintal da casa entre as flores 

conversando e cantando para cada uma delas.  

No entanto, ele sabia que algo faltava. Faltava um amor, mas um amor de verdade, não como aquele que tivera no passado que ma is 

lhe fizera sofrer que sentir alguma plenitude ou alegria. O amor das flores, ah!, este sim, trazia-lhe nas horas em que estava na 

companhia delas a mais tranquila paz e pertencimento. Em verdade, Tiago não sabia teorizar o que quer que fosse a respeito de  como 

se sentia na presença das flores, mas sabia que qualquer amor que tivesse deveria ser da mesma maneira.  

Escondido dentro de si, da aparência rústica de homem cansado dos sofrimentos da vida, e fechado para qualquer invasão alheia , 

estava ali alguém que desejava descobrir o que era o verdadeiro amor. Coisa romântica de menina de colégio – ele mesmo se criticava 

em segredo, ou compartilhava com as delicadas Cattleyas que eram balançadas pelo vento como sinal de que não o criticavam, porque 

o compreendiam em amor silencioso.  

Certo fim de semana, quando Tiago estava na feira com a sua barraca colorida das mais belas flores que cultivara, aproximou-se uma 

senhora admirada da beleza que via e perguntou:  

– Bom dia, como estão lindas hoje! Quanto custam aqueles girassóis? 

– Sim, hoje estão mesmo lindas! Aqueles estão vinte. – disse com um sorriso de satisfação pelo reconhecimento do seu trabalho.  

– Você parece gostar mesmo delas... – Disse como se aquiescesse ao amor que ali tocara. 

– Na verdade, eu as amo.  

– Se eu as amasse não venderia. Vou levá-los.  

Se eu as amasse não venderia... As palavras daquela senhora foram suficientes para trazer à superfície de sua memória os dilemas 

que há muito carregava consigo e procurava evitar. É verdade: ele amava aquelas flores, mas as vendia. Ele procurava o verdadeiro 

amor, mas não se permitia amar – não queria simplesmente permitir.  

Era como se amasse as flores, mas não se permitisse viver muito tempo com elas, por isso as vendia, não era questão de 

sobrevivência, nunca foi. Não se importava com o que elas também sentiam. Contava a elas seus segredos, dedicava a sua atenção, 

as amava em verdade e adorava observar como cresciam diante dele, mas depois de algum tempo elas não poderiam mais continuar 

ali, então sempre as trocava por outras. Percebeu que mesmo com as flores que, aparentemente, dedicava a sua vida como modo de 

amar, fugia. Fracassara no amor das flores.  
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Durante dias não saiu mais no quintal para cuidar das flores como antes, nem com elas mais conversava. Tomou um tempo de reflexão: 

o que era o amor verdadeiro? Questões inevitáveis começaram a surgir como um turbilhão em sua mente simples. Era melhor sair e 

caminhar um pouco, depois de tantos dias em casa beirava o surto.  

Enquanto caminhava pela avenida percebera que todo o tempo até ali vivera com aquilo que coube em seu modo de vida. Era cômodo 

viver e trabalhar com as flores, amá-las já que elas cabiam em sua maneira de vida, herdara igualmente de seu pai aquele trabalho, 

porque foi igualmente cômodo. Ele não sabia exatamente, mas como em um círculo inevitável desejava um amor verdadeiro às 

escondidas quando nunca se permitira amar do modo como desejava.  

Buscava o que não sabia, por isso não acreditava. Mas que loucura! O que era amar de verdade? Ele sabia amar, sabia amar as flores, 

as amou sempre e sempre as amava, por isso podia esperar mais e tranquilo que o amor verdadeiro logo lhe viria em forma de 

companhia para romper aquela solidão, mas que angústia juvenil ‘se eu as amasse não as venderia’, mas como viveria então sem o 

dinheiro da venda das flores?  

Mas nada disso tem a ver com o amor verdadeiro que esperava, não. Sim, eram coisas diferentes, obviamente amar flores não é o  

mesmo que esperar o amor de sua vida que certamente estava a caminho, afinal ser aquele homem solitário de Deus, sem nenhum 

pertencimento neste mundo, não seria o destino certo de nenhum ser vivente comum e justo como ele sempre fora.  

Que beco sem saída: se não vender as flores as ama, mas se vender as flores não as ama. Não poderia amar e vende-las. Mas ele 

somente as podia amar todas as manhãs, enquanto elas estavam lá, sob a proteção de seu olhar em seu quintal – e não sentia saudades 

quando as vendia na feira porque logo outras viriam para que ele se dedicasse a construí-las em beleza angelical, para depois 

novamente vendê-las. ‘Não posso vendê-las, não posso vendê-las’, dizia repetidamente depois de quase uma garrafa de cachaça.  

Saiu caminhando de volta para casa. Pensamentos se aceleram em sua cabeça de homem médio que sempre fora. Queria amor, amar, 

amor, amar, não! Não queria nada disso, queria saber o que era o amor, amar... Solidão de flores, solidão de amor. Vendia o amor que 

cultivava na feira dos fins de semana, vendia o amor para quem sequer poderia notar a beleza e cuidar como ele sempre o fizera. 

Arrependimento de amor, o que é isso? Não sabia dizer. De longe avistava as flores ao redor de sua cara de muros baixos. Ensa iou o 

que iria dizer a elas, não poderia deixar de se desculpar, agora já gritava em voz alta as promessas que faria. 

Ao adentrar em casa, com voz embargada de emoção esbravejou:  

– Vocês me amam? Vocês me amam? – e desta vez nenhum vento as balançou – eu as amo. Sempre as amei. Perdoem-me por vender 
vocês. Eu quero aprender a amar, me ensinem como fazer isso, me ensinem... me ensinem – e já agora lágrimas caíam de seus olhos 

– me ensinem como amar e como encontrar o amor, por favor.  

Deitado no chão e agarrado à terra, em meio a incontroláveis soluços, adormeceu ali mesmo entre as flores, e passou o resto da noite 

ali. Acordou com o sol já alto no céu, estava envolvido por formigas e insetos que viviam ali na terra, tinha um gosto amargo  na boca 

e um peso na cabeça, além do corpo completamente dolorido como se tivesse tomado uma surra. Mas se lembrava perfeitame nte da 

conversa que tivera na noite passada com as suas amadas.  

Levantando-se fraco, ainda com os olhos sensíveis ao sol forte que fazia, olhou ao redor e gritou. Ele gritou.  

Estranhamente todas as roseiras e pés de flores estavam mortos. Ele não podia compreender aquilo que estava diante de seus olhos, 

impressionamente nenhuma delas estava viva. Em sua memória confusa e pesada de ressaca procurava compreender quantos dias 

ficara sem cuidar de seu jardim, não foram assim tantos a ponto de deixá-las morrer, ainda ontem estavam vivas. Não compreendia 

o que subitamente aconteceu, e a emoção que lhe tomara era a da perda do objeto amado, a insignificância de ser, o desligar -se de 

algo que a si era vital.  

Elas o abandonaram. Inexplicavelmente o abandonaram. Mas o inevitável ainda não se apresentara em sua mente: no que pensavam 

as flores?  

 

João Carlos Lopes da Silva 
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A ordinariedade da vida 

Dedicado aos seres ordinários do existir. 

 

Ela havia estranhamente se levantado da cama muito cedo. Na verdade, não conseguira dormir à noite tomada de pensamentos sobre 

como durante toda a sua vida fora uma pessoa comum. Esses pensamentos, que estranhamente fizeram da noite uma tormenta para 

a senhora Ribamar, foram oferecidos por uma de suas amigas, na tarde anterior, enquanto tomavam café a falar da vida alheia. Nada 

mais típico que isso, mas essa amiga, em especial, sempre teve consigo um tom maior de altivez que não se vê comumente em qualquer 

pessoa com quem se cruze pela rua. 

 

Essa amiga da senhora Ribamar possui essa especialidade diante da qual ficamos estarrecidos. É bem verdade que a vida foi generosa 

com ela, pois já nascera pronta para ser assim: arrebatadora. Não à toa, desde a juventude, quando as duas se conheceram, ess a 

amiga sempre esteve cercada de pretendentes, enquanto a senhora Ribamar era dessas mocinhas de família rígida, e por isso 

dedicava-se somente aos estudos, e conseguiu casar-se depois de muito esperar, com o Sr. Ribamar, a quem pertence este 

sobrenome. 

 

Agora, já anos e anos de vida que não precisam aqui ser lembrados, a senhora Ribamar finalmente encarou sua ordinariedade diante 

da vida, enfim descobriu-se: sem valor. Ser uma pessoa comum para ela a desprotegia. Sempre acreditou por isso que possuía nela 

alguma especificidade que em outros seres não havia. Mas, naquela tarde, sua amiga conseguiu provar-lhe que não. A dureza daquelas 

palavras que ouvira enquanto engolia seco um gole de café amargo, ressoava em sua mente fazendo-lhe tremer as mãos e, por vezes, 

sofrer pequenos espasmos musculares.  

 

Não é tarefa difícil descobrir-se comum. A senhora Ribamar não sabia mais o que fazer. Lembrou-se dos dotes que sua mãe lhe 

ensinara, mas eles não lhe faziam especial. Lembrou-se de sua formação na universidade mais importante do País, mas isso também 

não lhe fazia sentir-se especial. Lembrou-se do marido, dos filhos, da Igreja que frequentava, das roupas de grife que sempre vestia, 

das viagens, das festas, das marcas de esmalte, dos jantares, lugares que frequentou... Mas nada, absolutamente nada, a fazia livrar-

se daquela ordinariedade gritante. Era, sem conseguir negar-se a si, mais uma comum em um mundo de comuns.  

 

Mas um sentimento estranho a tomava ao lembrar-se das palavras daquela amiga. Foram, na verdade, palavras também comuns, mas 

vindas de alguém que nunca foi assim comum, não aquela amiga, essa sim trazia consigo a extraordinariedade necessária para a vida. 

E então suas palavras contavam muito na aturdida mente da senhora Ribamar.  

 

Insuportavelmente presa em si mesma, ordinária como a vida lhe quisera, já não suportava mais aquela casa, aqueles móveis, aquele 

cheiro de vida comum que parecia sair de sua alma. Pegou a bolsa e foi caminhar pelas ruas do bairro nobre onde sempre morou. Não 

demorou muito para encontrar em sua caminhada dois mendigos que viviam por ali jogados e discutiam entre si:  

 

 

- Seu miserável você roubou meu colchão... 
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- Me respeite! Eu não roubei nada seu, você está maluco... 

 

Espantada com o que ouvira daqueles homens, seus tremores nas mãos lhe deixaram de súbito. Sentiu-se calma e aliviada. Viu dentro 

de si mesma a sensação de ordinariedade da vida quebrar-se. Viu sua amiga tão extraordinária mais altiva ainda. Sorriu e sentiu 

vontade de correr por aquelas árvores que dividiam a estrada fazendo frente às varandas das mansões com jardins esculpidos.  

 

Só que logo descobriu-se mais perturbada como não pudera se conter. Como pode um mendigo exigir de outro mendigo respeito? Não 

demoraram a voltar os tremores e os seus olhos passaram a abrir e fechar de forma involuntária. Era pânico de ser tão ordinár ia a 

ponto de desejar o mesmo que poderia desejar um mendigo, que vive pela rua, sujo, sem história, sem nome, sem jantares, sem dotes 

ensinados pela mãe, sem formação, sem amigos... Era a igualdade aprisionada humana batendo-lhe à porta um dia, e não queria abrir, 

não poderia abrir. Não poderia acreditar que até mesmo um mendigo exigiria de alguém respeito. 

 

Por que não sentir-se igual a sua amiga altiva, de hábitos finos, de extraordinariedade pulsante como a luz do sol? Não conseguiria 

conviver com aquela sensação. Era ordinária. Comum. Ordinária como qualquer outro homem na face da terra, como até mesmo um 

mendigo. Somente não conseguia ser como aquela sua amiga extraordinária. Pensou um pouco. Tentou acalmar-se. Sem perceber já 

tinha caminhado de volta até a porta de sua casa.  

 

Olhou as flores cuidadas por ela mesma no jardim. A senhora Ribamar sentia-se estranhamente partida. Foi então que ao notar que 

há dias não regava um de seus canteiros em que só plantava Labiatas, todas elas estavam mortas. Aproximando-se tocou as flores 

murchas. Era realmente um lindo canteiro de Labiatas roxas, desses que ficam à parte nos jardins. Então era isso: a extraordinariedade 

da vida é como um canteiro de labiatas que cultivamos em nossos jardins? Mesmo sua amiga, aquela que lhe dissera algo naquela  

tarde, enquanto tomavam café, o que foi mesmo que ela havia dito? Já não se recordava, pois naquele mesmo instante deixou de regá-

la.  

 

 

João Carlos Lopes da Silva 
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Amada 

 

 

A sacerdotisa recebe a mensagem, 

a Igreja condena e diviniza sua imagem. 

Os movimentos da alma, 

A mão que acalma. 

O olhar que inspira, 

A representação da beleza, 

O gênero de toda a natureza, 

A origem da vida. 

 

No teu seio de dor, 

Amor, ardor. 

A lágrima que semeia toda a plantação, 

A justiça dos homens da nação. 

 

Mulher em versos, 

Mulher em poema, 

Um enigma sempre distante, 

Um eterno dilema, 

Não entendido o bastante. 

 

A resposta não há, 

Quando a pergunta é errada. 

Não há de se entender mulher, 

Mulher deve é ser amada. 

Luiz Roberto Rodrigues Junior 
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Equinócio de Primavera 

 

Ciclos intermináveis, instantes funcionam como pequenos lapsos que dão significado ao que chamamos de tempo. Já o tempo, apesar 

de infinito, tem na sua finitude o que chamamos de vida. Encerrado o clima de outrora, inicia-se agora, um equinócio de primavera. 

Floresce, brota e fica evidente. Aquilo que estava anteriormente recolhido, em uma face extremamente desconhecida para o mundo, 

passa então a se fazer presente.   

Aquilo composto pelo barro, pela pedra-fundamental, por todo o alicerce, se aperfeiçoa... Numa via de mão dupla. A época em que o 

Sol, em sua órbita aparente, cruza o equador celeste. 

Época em que o ser, no mundo aparente, cruza o recolhimento dos dias frios anteriores. São fagulhas, explosões, arroubos; ou – até 

mesmo – quando há reminiscência, brota-se a flor mais bela e a vontade se materializa em construção. 

A linha do equador terrestre projetada na esfera celeste, a linha da vida num momento de pulsão. A natureza externaliza, o homem 

manifesta. Eis o equinócio de primavera, um elemento do ciclo. 

A vida insiste em intermináveis ciclos de inícios e fins, o tempo insiste em dar significado. Mal começou tudo aquilo que inicia, já tem 

um fim e termina. As flores que nasceram terminarão por morrer ao final deste ciclo, mas essas mesmas flores serão o adubo do 

ciclo do amanhã.  

 

 

 

Luiz Roberto Rodrigues Junior 
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Nos seus olhos 

 

 

Nos seus olhos então que eu descobri a mim mesmo. 

Também nos seus olhos pude descobrir os meus medos. 

Ali encontrei meu alivio, 

Pude contemplar em seus olhos uma certeza. 

E ainda nestes olhos, pude conceber a natureza. 

Sem saber eu, que quando olhava pra você, também olhava para mim. 

 

Seus olhos me encorajaram par ser o que sou, 

Renasci. 

De amor, eu entendi. 

Que precisava de mim para ter você. 

 

Renasci, 

Em meio ao caos. 

Para que na multidão, fosse eu o seu poeta, 

Aquele que declama. 

Para que na lama, 

Nascesse a flor de Lótus. 

 

Luiz Roberto Rodrigues Junior 
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O Poeta Nacional 

 

 

Ó Mar do Norte, 

Diferente é o sabor de teu sal, 

Não são lágrimas de seus nativos. 

São sonetos de seu poeta nacional. 

 

Sua armada é ponta do Império, 

Sua origem é ainda um mistério. 

Seu Além-mar é através de rugido, 

Três leões, um Reino, Unido. 

E o desenho da corte se faz presente, 

O belo do nobre cativa, contente. 

Pobre seja este velho Monarca, 

 “Há algo de podre, no Reino da Dinamarca...”. 

Pôde o velho homem contemplar a natureza? 

Palavras e mais palavras, apenas, 

Sofistica-se a Língua Inglesa. 

Por uma genialidade obscena. 

Deus salve o Poeta Nacional. 

à consciência que o torna covarde, 

O autodidata criador de toda a arte. 

Os anos que o tornaram Imortal. 

 

 

Agradecimento ao legado e obra de William Shakespeare. 

Luiz Roberto Rodrigues Junior 
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   Tipo Primavera 

 

               - Tu viestes numa primavera, cheirando a camélias e grama molhada. Me lembro perfeitamente quando te vi pela 

primeira vez... 

- Duvido... 

- Sentada num dos tantos bancos de madeira espalhados pelo pátio. Teu cabelo tava preso num coque frouxo, tu usavas uma 

blusa branca, me lembro de como o sol lambia os teus cabelos e cobria tua plena concentração num livro.  

- Me lembro de ti ali, fiquei brava enquanto sentavas ao meu lado, queria continuar lendo, mas tu fostes o fim da minha 

concentração. Tu me deste um “boa tarde” alegre demais, eu te olhei, e ri. Tu era primavera também, chegaste e de repente tro uxe 

um jardim inteiro contigo, tu cheiravas a bergamota, e antes que eu percebesse me peguei querendo tu mais perto de mim.  

- Queria a todo custo arrumar assunto contigo, então perguntei do livro que tu lias e tu desandastes a falar...  

- Tu percebestes de cara que eu gostava de conversar. 

- Percebi, e tu achou a pessoa certa, porque desde o primeiro dia fiquei viciado em conversar contigo.  

- Do livro a gente foi pra vida. Tu me contou tanta coisa, tantas histórias e depois, quando o sol já quase se perdia, tu me 

convidou pra tomar alguma coisa... Eu disse que aceitava café. 

- Eu odiava café antes de te conhecer... Talvez tenha sido tua presença que  deixou tudo menos amargo... Tu entendias tudo 

de café, achei engraçado.  

- Acho que tu só precisava do café certo pro teu paladar. 

- Não, eu precisava de ti. 

- Me lembro de não querer que aquela noite acabasse, te conto isso e juro: posso sentir o cheiro de café no ar, posso 

enxergar teus olhos por trás da xícara branca, e ouvir o som da nossa risada misturada. A verdade é que eu não queria que tu 

sumisse de vista.  

- Ali, eu senti o quanto eu precisei de ti na minha vida, entendi o porquê nada tinha feito sentido até então.  

- Eu senti algo assim, quando meus olhos encontraram os teus na meia luz daquele bar que a gente foi na semana seguinte. 

Minha alma deu mil e uma piruetas, e eu percebi que de alguma forma tu sempre esteves ligado a mim.  

- Tu lembras do primeiro beijo? 

- Foi depois daquela peça que eu apresentei, tu me levou um girassol de presente, Deus, como eu amei aquilo. Tua mão 

suava, eu me lembro perfeitamente, tu empalideceu repentinamente e eu nem notei que tu já tinha planejado a coisa toda.  

- Eu nunca tive tantos problemas pra respirar. Tu estavas ali, toda alegre por causa do girassol, a luz do camarim te 

deixando ainda mais linda. Eu podia jurar que tava me apaixonando de novo por ti.  

- Me lembro quando tu chegou mais perto, quando tu olhou fundo nos meus olhos...  

- E te beijei. 

- E me beijou.  
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- Eu me lembro dos dias ao teu lado de uma forma incompreensível, provavelmente minha mente deve ter apagado outro 

milhão de coisas, para que eu lembre de forma tão perfeita cada detalhe de nós dois.  

- Acho que quando amamos alguém a esse ponto, cada memória é uma marca que carregamos com gosto.  

- Eu te amei tanto todos esses anos, de uma forma que nunca pensei ser possível... Quando te conheci, senti que tu seria 

alguém na minha vida, mas não tudo. 

- Eu vivi aos tropeços até aquele dia que te vi pela primeira vez, até o dia que tu interrompeu minha leitura e caiu na minha 

vida. Tua presença foi meu equinócio de primavera, tudo entrou em equilíbrio contigo ali.  

- Não sei o que vou fazer quando tu for embora, depois de 62 anos contigo acho que sem ti nada terá real sentido.  

- Tu vais viver Otávio, vais viver, e lembrar de mim às vezes, lembrar do cheiro do café do primeiro dia juntos, vais lembrar 

da música que tocava no bar no nosso segundo encontro, vais lembrar de mim enquanto compra um novo girassol no mercado, vais 

lembrar de nós dois em cada chuva que vier; e te digo: aprendas a dançar sozinho, prometo que vou estar lá contigo de alguma 

forma, prometo ser a água que te molhará. Tu vais ficar triste de vez em quando, mas vai passando com o tempo... E quando tu 

fechares os olhos, eu vou te visitar em teus sonhos. 

- Tu vais ser o sol, Alice, vais ser o vento que fazer aquele uivo gostoso, tu serás todos aqueles livros na nossa estante, 

serás as peças de teatro que eu ainda verei, em homenagem a ti, e em todos os personagens eu enxergarei um pouquinho do que tu 

era. E daí, vão chegar as primaveras e vou lembrar do primeiro dia, dos raios de sol no teu cabelo, e a saudade vai apertar um 

pouquinho, porque eu sempre vou querer tu de volta pra mim.  

- Quem sabe Otávio um dia em volto num equinócio... 

- Tipo primavera? 

- Tipo primavera. 

 

Luiza Paz 
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       Sobre florescer  

 

                           Vivi o suficiente pra saber que o mundo externo a nossa alma reage de forma muito parecida ao que ocorre dentro 

dela. Temos tempos de chuvas, garoas, tempestades torrenciais, secas, geadas e todas as quatro estações que se passam durante o 

ano ocorrem de forma não cíclica dentro de nós.  

O modo como nossa alma está depende muito mais de nós do que qualquer pessoa presente em nossa vida, o grande problema é que 

não sabemos disso, então o que acontece é simples: as pessoas que passam acabam tendo mais controle sobre o modo como estamos 

nos relacionando com si próprios do que nós mesmos.  

Em minha alma habitam milhares e milhares de flores, poderia ter certeza que sou um verdadeiro jardim. É de incrível dificuldade 

alcançar o constante equilíbrio da vida dentro de mim. Se não por fatores externos, às vezes uma desconfiança infundada em minhas 

capacidades gera a morte de diversas flores, e então acontece o óbvio: se morre certa vida dentro de você, seu potencial gerador de 

vida também diminui.  

A nossa melhor estação é sem sombra de dúvida a primavera, é nesse “estado espiritual e estacionário” que estamos realmente bem 

internamente. As flores estão vivas, tudo está alegre e estamos bem.  

Por vários anos pensei em viver numa eterna primavera, iludindo-me e colocando minha felicidade em diversas coisas alheias a mim, 

esquecendo de amar eu mesma. Nesse tempo não sabia me aceitar direito, e tinha uma crença extremamente estranha de que ser a 

cópia de alguém que eu achava bacana era a melhor ideia. Infelizmente eu estava tão errada que quando bati a cara na parede e  fui 

de fato descobrir quem eu era, as flores que antes eram tão falsas começaram a de fato desabrochar dentro de mim.  

Seria mentira minha dizer que foi do dia pra noite essa autodescoberta, que foi instantâneo ao ato de decepção, a construção do amor 

próprio, que foi  simples perceber o quão maravilhoso é a nossa individualidade. Na realidade, acredito que ando em constan te estado 

de crescimento pessoal, constante estado de aprender a me amar. Constante estado de tentativa de mantimento da primavera.  

Dependendo da situação sinto que tudo desfalece, a tristeza vem, raiva, angústia; então chove dentro de mim e tudo inunda. É difícil 

ver confiança depois disso tudo, mas é bobeira desistir. Independente do estado em que nos encontramos, se tivermos força e 

confiança em nós mesmos tudo acaba em primavera. 

Verões vem em momentos de raiva, um sentimento ruim consome a alma e aquece nossas flores. Outonos vem em momentos de 

angústia, falta de confiança, medo, tudo cai, as flores também. Por fim, os invernos vêm em momentos de tristeza, depressão, não há 

vida dentro de nós, não há força pra nada, o amor que rege a primavera agora não rega as flores, estamos mortos por dentro e nossa 

aparência externa parece sem vida também.  

Foi vivendo o dia a dia, buscando incertamente eu mesma em tudo aquilo que encontrava, que acabei descobrindo que manter a 

primavera não é a coisa mais fácil do mundo, porque amar-se é muito difícil, desde sempre. 

Porém, com o tempo,  a gente vai chegando aos pouquinhos a conclusões sobre nós mesmos, aceitamos nossa perfeita imperfeição, 

aceitamos nossos erros, valorizamos nossas conquistas, e chegamos a uma conclusão inegável: somos plenamente capazes de 

realizar nossa felicidade.  

Não vou esconder que em momentos mais difíceis é impossível acreditar que a primavera vai voltar, que eu mesma não busco uma 

certa perfeição, que não entro em estado invernal as vezes. Mas, a verdade é que manter a ideia das flores em minha cabeça, me fez 

ter certeza que o ato de se erguer, crescer ou melhor, florescer, só depende do meu amor por mim . 
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