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MUSEU – 37 ANOS
No próximo dia 10 de julho o Museu
Histórico e Geográfico de Monte Sião
estará completando 37 anos de atividades históricas, artísticas e culturais,
objetivando resguardar nossas origens,
preservar nossa história e propagar a
cultura entre nossa gente.
Em decorrência da pandemia, que
impede qualquer manifestação pública,
a entrega de prêmios aos poetas vencedores do XVIII Concurso Fritz Teixeira
Salles de Poesia será virtualmente realizada na mesma data, quando os ganhadores receberão, através dos Correios, o
valor estipulado em cada categoria, diploma e livro com as poesias selecionas.
Este jornal, na edição de julho publicará todas as poesias escolhidas, além do
nome dos respectivos autores, mais as
Menções Honrosas e Poeta mais Jovem
inscrito.

Interior do Museu – Rancho de sapé

Revisitando as memórias de Monte Sião: Sobre o sobradão dos Guarini
LUIZ ANTONIO GENGHINI
Dia desses escrevi algumas considerações rápidas sobre o sobradão no grupo “Fotografias de Monte Sião-MG”
e um membro do grupo, Isac Martins, disse literalmente:
“...tem fotos que mostrem mais detalhes ou internas do
casarão?” Então Isac, as memórias a seguir são dedicadas
ao seu interesse pela nossa amada cidade de Monte Sião.
Além da suntuosidade externa tão bem guardadas nas
fotos, que aos poucos vão saindo das gavetas e passam a
vibrar nas ondas da internet, o sobradão era servido por
duas entradas. A principal, toda suntuosa e pomposa, que
se vê nas fotos e a entrada dos fundos, que hoje chamaríamos de entrada de serviços, servida por uma escada de
dois ou três lances que conduzia diretamente às dependências internas.
Minhas memórias são dos anos 1964 a 1970, aproximadamente, o ano em que foi demolido.
Localizado na esquina entre a atual Praça Prefeito Mário Zucato (antiga Praça Governador Benedito Valadares)
e a Rua Dr. Maurício Zucato (antiga Rua da Saudade), era
uma construção de traçados retos, cômodos grandes e pé
direito alto. Logo na entrada, no piso térreo, havia um corredor com dois salões amplos, onde funcionavam as áreas
de atendimento da prefeitura. Ainda me lembro do Sr. Horácio Penacchi, tesoureiro, com seu ar sereno e paternal,
sempre educadíssimo.
Ao fundo, uma ampla escada de madeira de lei que
conduzia ao andar superior. No andar de cima, naquela
época, ficavam os gabinetes do prefeito, de seu secretário,
o Lola – Lourenço Guireli Jr (inesquecível historiador de
Monte Sião) e o salão da Câmara dos Vereadores e ao lado
ficava o escritório administrativo da Câmara que na época
era conduzido pelo Sr. Antonio Francisco, marido de D.
Iracema, os quais eram pais de uma leva de professores
memoráveis de nossa época: Carlinhos, Denise, Lenir, Luzia e Itália. Pode ser que tivesse outras salas, mas a memória se atém ao espaço que eu frequentava.
Durante muito tempo, as dependências dos fundos serviram de residência para o Toninho Soldado, um homem
de estatura avantajada, muito gentil, mas que impunha respeito pelo seu tamanho. Fazia dupla com outro soldado, o
Gabriel.
O Gabriel fixou residência definitiva em Monte Sião e
nós tivemos a oportunidade de ver os seus filhos Vicente,
Sebastião e Luizinho jogando excelente futebol. O Luizinho, inclusive, esteve muito próximo de se profissionalizar.
Internamente, o sobradão era assoalhado, cujas tábuas
eram enceradas e as passadeiras eram muito discretas. As
paredes eram pintadas, aparentemente, com tinta a óleo
e havia detalhes de acabamento como cantoneiras pintadas em cores suaves em tom pastel e esverdeado. Lembra
um pouco algumas paredes internas da igreja matriz. Não

Fonte: Fotografias de Monte Sião-MG, https://www.facebook.com/groups/162768990483208, 16 jun 2020.
sou do ramo e não me expresso corretamente em termos
de estilo e arquitetura, mas pelo que vi na Itália e em
casarões no centro de São Paulo, os construtores se inspiraram muito nos clássicos. Convido os arquitetos de
plantão e me completarem nesse quesito.
De onde vêm minhas lembranças? No referido período, de 1964 a 1967, durante os quatro anos do ginásio, eu
peregrinei pelas salas e escadas daquele prédio para viabilizar uma bolsa de estudos que a D. Ivanir havia intermediado para mim junto ao então prefeito Dr. José Pocai
(pai). Assim, todo início de ano eu ia aos departamentos
da prefeitura para obter uniformes e materiais escolares
(coisa que todos os alunos recebem naturalmente hoje
em dia).
No ano de 1967, meu último ano do ginásio, o professor Pascoal Andreta e o Dr. Ivan Mariano nos surpreenderam com algumas atividades extraclasse e numa dessas ocasiões o professor Pascoal nos levou ao sobradão
que já estava vazio e que já exibia largas rachaduras nas
paredes, goteiras e outros sinais de que o prédio estava
entrando em colapso. Lembro-me da fala apaixonada do
professor Pascoal explicando as origens e a história do
prédio ao mesmo tempo em que lamentava seu destino.
No período de 1968 a 1970 eu fui trabalhar na roça,
de boia fria, e perdi o contato com os acontecimentos da
cidade. No final de 1970, depois do tricampeonato mundial, eu fui trabalhar na Rádio Difusora e parece que o
sobradão que ficava do outro lado da rua já havia sido
demolido.
Foi assim, sem pompa e sem homenagens, o fim do

sobradão dos Guarini, usado, esgotado e abandonado até
virar ruínas.
Na minha cabeça de sonhador, se eu ganhasse na mega
sena compraria o terreno e os direitos e reconstruiria o sobradão, uma parte da identidade de nossa cidade.
Estas transcrições, de memória, não são definitivas e
estão abertas às contribuições que possam acrescentar
mais detalhes. Eu sei que muita gente da cidade deve ter
fotografias dos ambientes internos, documentos, plantas,
escrituras, etc, que ajudariam a responder perguntas como:
Quando foi construído? Por quanto tempo a família Guarini morou no prédio? Quanto tempo a prefeitura permaneceu no edifício? Toda contribuição para resgatar a memória do sobradão dos Guarini é oportuna e bem vinda.
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A TOALHA DE MESA
TONINHO GUIRELI
Um novo pastor, recentemente formado, e sua esposa,
que foram encarregados de
reabrir uma igreja no bairro
do Brooklyin, NY, chegaram no início de um mês
de outubro, entusiasmados
com a oportunidade. Quando
viram a Igreja, observaram
que havia muitos estragos e
um grande trabalho a ser feito.
Sem se deixar abater, estabeleceram como meta deixar
tudo pronto para o primeiro
serviço: O culto de Natal.
Trabalharam sem descanso, consertando o telhado...
refazendo o piso... e, muito antes do Natal, em 18 de
dezembro, tudo estava pronto!
Mas, no dia seguinte, 19 de
dezembro, desabou uma terrível tempestade que durou
por dois dias.
No dia 21, o pastor foi até

igreja. Seu coração doeu. Viu
que o telhado tinha quebrado
e que uma grande área do revestimento de gesso decorado,
da parede do santu- ário, logo
atrás do púlpito, havia caído.
O pastor, en- quanto limpava
o chão, pensava em como resolver a situação. No caminho de casa, pensando em
adiar o culto de Natal, observava as vitrines, enfeitadas
para a época, quando notou
um bazar beneficente e parou por instantes. Uma linda
tolha de mesa, de crochê, na
cor marfim, com um crucifixo delicadamente bordado
no centro chamou-lhe a atenção. Era do tamanho exato
para cobrir o estrago atrás do
púlpito.
Comprou-o e voltou
para a igreja. Começou a
nevar. Apressou seus passos
e quando chegava à porta da
igreja uma velha senhora

vinha correndo em direção
contrária, tentando pegar o
ônibus, o que não conseguiu.
O pastor convidou-a a entrar para esperar pelo próximo
que viria 45 minutos depois,
abrigando-se do frio. Ela sentou-se no banco e nem prestava atenção no pastor que
já provi- denciava a instalação
da toalha de mesa, na parede.
Ao terminar afastou-se e
pôde admirar o quanto a toalha era linda e servia perfeitamente para esconder o estrago. Então, o pastor notou a
velha encaminhando-se para
ele. Seu rosto estava lívido,
e perguntou: Pastor, onde o
senhor encontrou essa tolha
de mesa? O Pastor contou a
história. A mulher pediu-lhe
que examinasse o canto direito inferior, para encontrar as
iniciais EBG, bordadas.
O pastor fez o que a
mulher pediu e, intrigado,

confirmou. A mulher disse:
Essas são as minhas iniciais.
Ela havia feito essa toalha de mesa há 35 anos, na
Áustria. Contou que, antes
da guerra, Ela e seu marido estavam “bem de vida”.
Quando os nazistas invadiram seu país combinaram
fugir; ela iria antes e seu
marido a seguiria, uma semana depois. Ela foi capturada, trancada numa prisão
e nunca mais viu seu marido, nem sua casa. O pastor
ofereceu a toalha, mas ela
recusou, dizendo que estava
num lugar muito apropriado. Insistindo, ofereceu-se
para levá-la até sua casa;
era o mínimo que poderia
fazer. Ela morava em Staten Island e tinha passado
o dia no Brooklin, para um
serviço de faxina. No dia de
Natal a igreja estava quase
cheia. Foi um lindo trabalho

deles. Ao final, o pastor e sua
esposa cumprimentavam
os fiéis um a um, à porta, e
muitos disseram que retornariam. Um velho homem,
que o pastor reconheceu
pela vizinhança, permaneceu sentado, atônito. O pastor aproximou-se e, antes
que dissesse palavra, o velho
perguntou: Onde o senhor
conseguiu a toalha de mesa
da parede? Ela é idêntica a
uma que minha mulher fez,
muitos anos atrás, quando
vivíamos na Áustria, antes
da guerra. Como poderiam
existir duas toalhas tão parecidas?
Imediatamente o pastor
entendeu o que tinha acontecido, e disse: Venha... eu vou levá-lo a um lugar que o senhor
vai gostar muito.
No caminho, o velho contou a mesma história da mulher. Ele, antes de poder fugir,

também havia sido preso e
nunca mais pôde ver sua mulher e sua casa, por 35 anos.
Então, ao chegarem à mesma
casa onde deixou a mulher,
três dias antes, ajudou o velho
a subir os três lances de escadas e bateu na porta. Creio
que não há necessidade de
se contar o resto da história.
Quem disse que Deus não trabalha de maneira misteriosa?
NADA ACONTECE POR
ACASO!
Em tempo: além dessa história ser maravilhosa, ao ler o
e-mail que a amiga Malvina
Gottardello me enviou, e que
abriga a linda história da Toalha de Mesa, ainda observei
que nele consta a belíssima
música: Senhor, eu sei que tu
me sondas!, que é cantada ao
mesmo tempo em que aparecem as imagens. Muito obrigado, amiga Malvina, e que
Deus a abençoe sempre!

São para me alegrarem enquanto trabalho. E... não tive
tempo para sua salamandra
azul.
Não se importe com isso,
primeiro as árvores.
Posso ajudar?

Já está ajudando, contando as histórias absurdas deste
desgovernado e caótico mundo.
Depois, sorrindo, me deu
um casal de esquilos.

Esquilos
J. CARLOS GROSSI
Por outra absurda crônica fui revisitar o senhor dos
gafanhotos. Naquela mesma
casa em que um leitor me cobrou por ter as mesmas flore-

zinhas na janela. Observando,
não eram, mesmo, as mesmas
florezinhas... Estas de vidro
e porcelana. Com borboletinhas de plumas e algodão.
Desta vez estava intranquilo, correndo de cá para lá...

Cadê os peixinhos e os
passarinhos? Perguntei.
Mudei os planos... agora
invento árvores. Estão destruindo a Amazônia... As outras coisas ficam para depois.
Sem árvores não haverá ani-

Cortina
JAIME
GOTTARDELLO
A garota que queria ser
atriz sabia que havia chegado a hora de deixar cair a
cortina do palco de sua vida
para a peça começar. Era um
passo decisivo e há muito
adiado. Estava pronta para
iniciar seu próprio show,
como fazem os atores no
palco.
Na grande sala de sua
casa ele ensaiava suas falas
e passos de dança, tendo a
cortina da janela como juiz
de seus erros e os livros da
estante como plateia.
A vida que teve até então,
era apenas o estágio necessário para a real apresentação que ansiava por mostrar
quando o pano caísse. Queria fazer a sua grande interpretação antes que as sombras a engolissem junto com
o pano do palco de sua vida.
Havia chegado a hora
de tirar o cisco do olho, de
soprar a poeira que cobria o
relógio do seu tempo e que o
fazia estar atrasado. A cor-

tina de tecido leve ainda assim era pesada e tudo escondia. Mas ela suspeitava que
o dia já havia amanhecido lá
fora. Perdeu muito tempo e
tinha pressa agora.
Não desejava mais lutar
contra o destino. O destino
é paciente e sabe esperar
nas sombras até a hora em
que todos, fatalmente, se entregarão a ele. Então, como
em um palco iluminado, a
cortina se abriu. Uma brisa
suave e persistente levantou
o tecido fino e trouxe o esperado momento de tranquilidade para uma vida até então turbulenta. Cansada de
se esconder atrás da cortina,
ela agora é a própria cortina
e não pode mais ser encontrada.
As cortinas que sempre
cobriram seus olhos agora
não mais a deixam cega. Ela
agora enxerga o mundo. Ela
percebe o palco de sua vida
sob seus pés. Se tornou a
própria cortina que se abre
ao seu desejo de interpretar
o mundo e abraçar seu destino.

J. CLAUDIO FARACO

mais... nem orquídeas e bromélias... tenho muito trabalho
a fazer...
Contudo, corriam para
todo lado alguns formidáveis
esquilos.
E os esquilos?

Frases

01 = Só sei que nada sei. (Sócrates, grego, considerado o pai da Filosofia Ocidental).
02 = Daria tudo que sei pela metade do que ignoro. (René Descartes, filósofo e matemático francês. Morreu em 1650).
03 = Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça.
No sucesso, verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade.
(Confúcio, considerado o maior filósofo chinês).
04 = Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. (Sócrates).
05 = E aqueles que foram vistos dançando, foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. (Friedrich Nietzsche, escritor, poeta e filósofo alemão).
06 = Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro; mas, a real tragédia da vida é quando os
homens têm medo da luz. (Platão, Matemático e Filósofo da Grécia Antiga).
07 = Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. (Platão).
08 = O livro é um mestre que fala, mas que não responde. (Platão).
09 = Não há nada bom nem mau a não ser estas duas coisas: a sabedoria que é um bem e a ignorância que é um mal. (Platão).
10 = O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons. (Martin Luther King, negro, e o mais jovem
ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Com sua tática de não-violência e desobediência civil, forçava os EUA a viver e
respeitar de acordo com as promessas feitas nos documentos que fundaram a nação americana. Mesmo assim, King
foi assassinado por um homem branco, em 1968. E, até hoje, em 2020, percebemos que os fatos frequentemente
se repetem nos EUA, agora com o covarde assassinato do negro George Floyd pela polícia. Até quando, grande
América?!).
11 = .A escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor
pode fazer isso. (Martin Luther King).
12 = Tenho a audácia de acreditar que os povos, em todos os lugares, podem fazer três refeições por dia para
seus corpos, ter educação e cultura para suas mentes e dignidade, igualdade e liberdade para seus espíritos.
(Martin Luther King).
13 = Nunca se esqueça de que tudo o que Hitler fez na Alemanha “era legal”. (Luther King, o maior líder na luta
pelo direito civil dos negros americanos)
14 = O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. (Aristóteles, grande filósofo grego do século V, discípulo de Platão e também preceptor de Alexandre, o Grande).
15 = A dúvida é o princípio da sabedoria... ( Aristóteles).
16 = O sábio nunca diz tudo o que pensa. Mas pensa sempre tudo o que diz. (Aristóteles).
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Literatura e racismo: escritores negros importam
Carolina Nassar
GOUVÊA
Dois fatos chamaram
a atenção do mundo e
também do Brasil nas últimas semanas: a morte
de George Floyde por um
policial branco nos Estados Unidos e também o
caso do menino Miguel,
de apenas cinco anos, que
morreu devido ao descuido da patroa, para quem
a mãe dele trabalhava,
chocaram muitas pessoas.
Tais acontecimentos reavivaram com mais intensidade a discussão sobre
o preconceito racial no
país, no entanto, o racismo não se evidencia apenas na ação dos policiais,
tampouco no aparente
descaso da patroa com o
filho da empregada. Trata-se de algo presente
também na educação tendo em vista a atitude
de Weintraub, Ministro
da Educação que deixou
o cargo recentemente, de
revogar em 18 de junho,
uma portaria de 2016,
responsável por garantir

a política de cotas a deficientes, indígenas e também para negros nos cursos de pós-graduação em
instituições federais de
ensino – e na literatura, já
que é visível o preconceito com autores negros no
Brasil.
Em minha experiência
como professora da área
de Letras, não me lembro de ter me deparado
com algum livro didático que tenha dado real
importância a escritores
negros brasileiros. Também, vale mencionar que,
muitas vezes, de maneira equivocada, Machado
de Assis fora mostrado
como alguém branco pelos livros de Língua Portuguesa que circulam nas
escolas. Hoje, me pergunto: por que esses mesmos
livros dão tanta importância a José de Alencar e a
Castro Alves, considerado o poeta dos escravos,
mas deixam de mencionar
Maria Firmina dos Reis,
a primeira mulher negra
a ter livro publicado em
1859, denominado Úrsu-

la, o primeiro romance
abolicionista?
Sirlene Barbosa, Mestra em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC-SP,
docente no município de
São Paulo, durante o tempo em que ficou responsável pela Sala de leitura da
escola, ao tentar colocar
em prática a lei 10.639/03
– destinada ao ensino de
história e cultura afro
-brasileira nas escolas,
com a finalidade de desconstruir o preconceito
étnico-racial no ambiente
escolar - resolveu ler para
seus alunos, estudantes
de 10 a 11 anos, contos de
fadas nos quais as princesas eram personagens negras. Comecei com o famoso: “Era uma vez uma
princesa muito linda…”,
contou a docente. Entretanto, ao mostrar a próxima página do livro em
que havia a ilustração da
princesa negra, uma aluna colocou a mão na boca
e falou à Sirlene: “Você
disse que ela era linda!”.
Surpresa, indaguei: “Por

que ela não é linda?”. Um
garoto gritou: “porque ela
é preta!”.
Neste contexto, Sirlene sentiu como é necessário desconstruir a imagem
do negro enraizada nos
estudantes. “Vi a emergência de aqueles estudantes, por sinal, em sua
imensa maioria, negros,
conhecerem outra história do povo negro. De saber que negra é princesa,
escritora, juíza, médica,
cientista, enfim, que era
urgente olhar para o acervo da sala de leitura que
eu coordenava e procurar
mais livros cujos autores
e/ou protagonistas fossem
negros”, relatou Barbosa.
A professora
que
transformou a vida da
escritora negra Carolina
Maria de Jesus em história em quadrinhos,
cujo HQ “Carolina” foi,
em 2017, indicado, a receber o Prêmio Jabuti, o
mais importante da literatura brasileira, descobriu
que muitos professores
desconhecem
Carolina
Maria de Jesus e nunca

conversaram sobre ela.
Os mesmo docentes provavelmente nunca debateram em sala de aula os
textos de outros escritores
negros como Conceição
Evaristo, Elisa Lucinda,
Nina Rizzi, Miriam Alves, Milton Santos, Abdias Nascimento, Adão
Ventura, Auta de Souza,
dentre outros que deveriam ser estudados nas escolas. Com o objetivo de
homenageá-los e tornar
mais conhecido trabalho
desses autores, nas próximas publicações do Jornal Monte Sião, trarei em
cada edição a biografia de
um autor diferente e os aspectos marcantes desses
escritores em sua produção literária. Felizmente,
algumas instituições têm
se preocupado em divulgar e suscitar na educação
um maior reconhecimento aos escritores negros.
A Unicamp, por exemplo, trouxe em sua lista
de leituras obrigatórias
“Quarto de Despejo” de
Carolina Maria de Jesus e
autora também foi home-

nageada pela Fundação
Cultural Pascoal Andreta, na edição de 2019 do
Concurso “Fritz Teixeira de Salles” de Poesia.
Com o mesmo intuito de
valorizar autores negros e
combater o preconceito,
a Olimpíada de Língua
Portuguesa, em sua última edição, homenageou a
escritora Conceição Evaristo. Na ocasião, eu tive
a oportunidade de assistir
a uma palestra ministrada
pela escritora no Museu
da Língua Portuguesa, ao
disputar o ouro na categoria Artigo de Opinião da
Olimpíada. Essas ações
mostram o quanto é necessário dar visibilidade
à literatura feita por negros, indígenas e mulheres, abolindo a ideia de
que negros não produzem
literatura de qualidade,
afinal, escritores negros
também importam.

O mundo é um ovo: Nunca mais, nunca mais...
JOSÉ ALAERCIO
ZAMUNER
Em meados do século
19, o poeta americano Allan Poe escreveu “The Raven”, um dos poemas mais
polêmicos e emblemáticos
da literatura universal.
Elabora toda uma teoria
(está em sua Filosofia da
Composição) recheada de
estudo sobre o verso: sons,
harmonias, imagens, metáforas para representar a
angústia de um Eu-Lírico
perante o mistério da morte: perda da amada “Lenore”, e sob a presença de
uma ave sombria, enigmática, um corvo, com o
qual estabelece um diálogo intenso sobre nossa pobre existência, impotência
desde os primórdios dos
tempos, lá nas ciências as
ancestrais, e sem êxito, sua

alma permanece ali, no
chão, à sombra da ave, do
corvo, da morte, ao final
do poema:
“And my soul from out
that shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted – nevermore!”
“E a minh’alma dessa
sombra que no chão há de
mais e mais,
Libertar-se-á… nunca
mais!” (tradução de Fernando Pessoa)
Um dos enigmas que
compõem esse poema é a
voz que fecha cada estrofe, em um famoso bordão:
Nunca mais, nunca mais...
como entrecortar uma
oração: devoção à bem
amada que se foi. Mas a
grande metáfora da morte
está à sua frente, em seu

umbral, pousada no busto
de Palas, a deusa da sabedoria, personificada numa
ave ancestral, o corvo: de
onde veio, é um Profeta?
É uma ave ou demônio?...
responda, eu imploro!!...
Perceba que nesse poema
o ser sombrio existe, veio
até o Eu-Lírico: força,
força sua vidraça, entra, e
troca intenso diálogo com
ele, e responde, sempre
responde, atormentando
-o: Nevermore!
Nunca mais... Jamais
um cidadão comum pensou em viver uma cena
como essa, criada no poema de Allan Poe, principalmente se pensarmos, hoje,
com toda a tecnologia que
temos: clarão, clarão!..,
após todas as guerras, em
particular, as químicas,
atômicas, as ameaças visíveis, reais, que já produzi-

mos e vivemos: e vivemos
ainda ancestrais?! Nunca mais, certeza, nunca
mais! Incrível: que-agora,
agora corvus corax não
há, só um fluir tão banal
e brutal!...; além, não há
explosão, não há um cogumelo Enola Gay letal
subindo aos céus pra derreter tudo ao centro, não
há som, imagem para nos
reduzir a pó, ou que arrebenta nossas vidraças, justificando nossa morte: não
há classe nem crença nem
descrença: não há presença, nenhum sinal em meu
umbral para um intenso
diálogo sobre, talvez, nossa vida mundana, errante
e cheia de culpas, que justifique seus segredos da
morte: anjos, diabos, pecados, discurso profético,
apocalíptico, calendário
Asteca, Armagedom: não

há Sodoma nem Gomorra! Não é ser completo em
sangue Ferrabrás, nada,
somente simples semi-pó
das noites noturnas; do
clarão do dia; dos risos;
do clamor: do afeto!...
sem aspecto nem espectro: Nevermore. Trespassa
chapas, muralhas, vidros...
Tira-lhe qualquer permissão: “No Token”, para
suas últimas estórias profundas sob velas, das ciências ancestrais relembradas na travessia do vale de
Hades: onde está, maldita
ave? Apareça. Diga-me,
de onde vem? Pra onde
nos leva? De qual caverna,
de qual estação espacial: é
alienígena de Hall 9000?
Diga-me, é um anjo ou demônio??? Nada, nada, não
há sequer tempo pra qualquer indagação, para um
ai, nem uma oração ao pé

do caixão: não há espaço
ao choro; nenhum agouro “Nevermore” ouvirá,
porque neste poema em
que agora vivemos fímbrias sombras em flagelo
todo ser ali, sim... sim:
Proteu Ecumênico vindo
-Spin-além-Giro-nos-possui-Spin-Giro-trans-nosforma-instante: instante
Neandertal ao pó no chão
que “levantar-se-á, nunca
mais”: “Shall be lifted nevermore”.

Paulo foi dizendo rispidamente, como se fosse um
capataz de obras:
– Aqui é o Pereira. Qual
é seu problema, senhor
Nelson?
O Nelson explicou o
que tinha acontecido no
dia anterior e pediu ao
Pereira que enviasse uma
equipe para desmontar a
lavadora de roupas, levá-la
aos pedaços para a área de
serviço e lá remontá-la. O
Pedro Paulo, fingindo ser
o Pereira da loja, retrucou:
– Que culpa tenho eu
se o senhor é um idiota
que não mediu a largura
do corredor antes de comprar a lavadora? Não vou
fazer o que o senhor me
pede. Não faz parte de minhas obrigações atender
pedidos idiotas feitos por
idiotas!
– Você está me chamando de idiota?
– Sim estou! E chamo
de novo, se não ficou claro: idiota!

– Me espere! Vou até aí
quebrar sua cara!
– Vai nada! Você não é
homem para isto!
O Nelson, furioso, desligou o telefone e dirigiuse para o elevador. Antes
de embarcar, no entanto,
foi alcançado pelo Pedro
Paulo que revelou ter sido
ele o autor da brincadeira
e que o verdadeiro Pereira
não tinha telefonado ainda.
Passada uma meia hora, o
Pereira real ligou para o telefone do Nelson. Foi muito gentil e propôs combinarem uma hora para que
ele fosse até o apartamento
do Nelson para atender o
pedido dele.
O Pereira resolveu a
contento o problema da
lavadora de roupas, mas
o Nelson ficou um tempão sem falar com o Pedro
Paulo.

Para ouvir no original.
Christopher Lee:
https://
www.youtube.com/watch?v=BefliMlEzZ8
Poema “The Raven”, Allan Poe e tradução de Fernando Pessoa
https://www.revistaprosaversoearte.com/o-corvo-edgar-allan-poe-traducao-fernando-pessoa/

A lavadora de roupas
ZÉ ANTONIO
Um renomado cientista, Prêmio Nobel de
Física, lecionava numa
prestigiosa Universidade
norte-americana. Conta-se
que, certo dia, por volta
de meio-dia, ele saía do
prédio da biblioteca da
Universidade quando encontrou um de seus alunos, que o cumprimentou
e com ele trocou algumas
palavras. Despediram-se e
o professor perguntou ao
aluno:
– Quando nos encontramos, eu estava entrando
ou saindo deste prédio?
– O senhor estava saindo, mestre.
– Ah – retrucou o professor --, isto significa que
então eu ainda não almocei e estava indo para minha casa para comer alguma coisa.
Esta história bem que
poderia ter sido protagonizada pelo Nelson, um de

nossos colegas de trabalho
da época em que ainda não
existiam smartphones. Ele
era tão desligado como
o professor da história.
Além disso, era incapaz
de perceber sarcasmo nas
falas de outras pessoas.
Há muito tempo perdi o
contato com ele, mas, se
ainda estiver vivo, deve
estar perdido nestes tempos atuais em que a mentira ganhou nome em inglês
– fake news – e circula
livremente pela internet.
Ele provavelmente deve
acreditar em tudo que lê
nas redes sociais.
Na outra ponta do espectro estava outro colega nosso, o Pedro Paulo,
que adorava pregar peças
às outras pessoas de nosso escritório. Ele era o
tipo de pessoa que perdia
o amigo, mas não perdia
a piada. Também deixei
de ter contato com ele,
porém imagino que, nos
dias de hoje, quando os

patrulheiros do politicamente correto estão ativos por todos os lados, ele
deve estar espumando de
raiva por não poder fazer
suas brincadeiras. Isto, se
não estiver respondendo
a meia dúzia de processos
por desrespeitar o código
de conduta que tais patrulheiros impuseram.
Numa gloriosa manhã,
o Nelson chegou ao escritório dizendo que, no dia
anterior, entregadores de
uma conhecida loja de eletrodomésticos tinham levado até seu apartamento
a lavadora de roupas que
ele tinha comprado. Mas a
lavadora era larga demais
para passar pelo corredor
que levava até a área de
serviço e, assim, a máquina tinha ficado na sala, esperando uma solução para
seu destino. Os entregadores haviam lhe dado o
número do telefone fixo
– lembre-se que, naquela
época, ainda não existiam

telefones celulares – do
encarregado da manutenção dos aparelhos comprados na tal loja. O nome
do homem era Pereira. O
Nelson tinha ligado para
o número fornecido, mas
o Pereira tinha saído para
fazer algum serviço e não
voltaria naquele dia.
Assim, naquela manhã,
o Nelson ligou de novo
para o telefone do Pereira e mais uma vez não o
encontrou. Ele não tinha
chegado ainda, lhe disseram do outro lado da linha. Orientaram o Nelson
a deixar o número de seu
telefone, que o Pereira lhe
telefonaria logo que chegasse. O Pedro Paulo, sentado à mesa logo atrás da
do Nelson, ouviu toda esta
conversa e imediatamente
maquinou uma brincadeira. Deixou passar uns dez
minutos e então ligou de
seu telefone para o telefone do Nelson. Quando o
Nelson atendeu, o Pedro
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Ao pé (descalço) da letra
IVAN
Comeu o pão que o diabo amassou com o rabo
e, de sobremesa, a maçã
do rosto; era um unha de
fome. Sentiu dor de barriga da perna, mamou no
peito do pé. Engasgou,
mas desatou o nó na garganta. Preferiu, para o
banho, a bacia pélvica; a
escapular escapou-lhe do
alcance. Quebrou o copo
em que faria tempestade.
Comprou banha de Formiga. Adquiriu faca de
Três Pontas para matar

porco de Três Corações.
Calou a boca do estômago
ao ganhar a aposta de que
namoraria as duas meninas dos olhos (estranhos
olhos; tinham pés de galinha). Calçou o pé da letra
para contrariar o título acima. Apertou o coração nas
mãos ao sentir o estômago
no fundo. Caiu-lhe a palavra que se equilibrava na
ponta da língua e, mesmo
sem se manifestar, montou
num porco. Caiu. Tocou a
campainha da garganta e a
Trompa de Eustáquio. A de
Falópio, não: estava sem

bocal. Dos versos de pé
quebrado, engessou três.
Deu adeus ao que é de
Deus; daí, a César, deixou
para mais tarde. Receitou
AAS para dor de cotovelo e decretou: hoje, para
Miami; amanhã, Parati.
Chamou a turma do Lava
Jato: uma mão lava; a outra, suja. Avaro, não deu a
mão à palmatória: vendeu
-a. Para não dá-lo a torcer,
arrancou um braço. Sentenciou: quem nada quer
tudo tem. Para evitar esbanjamento fechou a mão
aberta e, ciumento, esva-

Quem ama ... educa !
Era o corrente ano de
1992, eu com 12 anos morava
na extinta Rua da Saudade n°
56, e já estava na 5ª série do
Ginásio (um sonho para quem
estava no grupo há 4 anos!).
Iria aprender a escrever com
caneta, chamar as professoras
de Dona e participar dos jogos
escolares em Pouso Alegre.
As aulas seriam à tarde e eu
poderia começar a ir de bicicleta até lá. Meu Deus que
conquista! Lembro-me que
eu até dormia com a mochila que o Papai me deu e que
tinha um desenho de relógio
nas costas...rsrsrs! É ... a coisa
estava ficando mais séria em
minha vida... vejam só...
Nossa professora de português, Dona Irene, iria nos aplicar uma prova, da qual eu não
tinha me preparado (talvez
em virtude do foco nos jogos
escolares), e tive a brilhante
ideia de fazer uma cola em
uns cartazes (que eram trabalho de outra turma), escrevendo um resumo em letras miú-

das ... foi brilhante ... tirei 10
na prova!
Passado alguns dias, chegou à nossa sala a Exma. Diretora (a qual adoro demais),
a Dona Elaine Guirelli, que
nos indagou a respeito dos
cartazes rabiscados, pois pertenciam aos alunos da manhã, a 6ª série. E o professor
estava @#$% da vida com o
acontecido. Era o Professor
de Geografia, Cláudio Faraco
(meu Padrinho de batismo) ...
lascou ! Todo mundo olhou
pra mim ... e eu muito astuto
assumi a bronca! Ela me levou à Diretoria e me passou a
punição :
1- Refazer todos os cartazes rabiscados
2- Entregá-los em mãos
aos alunos, na aula de Geografia
3- Refazer o prova de Português (em frente da diretora)
“ Eu quase surtei, mas
cumpri e aprendi ambas as
lições, e nunca mais esqueci
as preposições (a,ante, após,
até e etc ) e nem o nome das
três camadas da terra (crosta,
manto e magma). Muito obrigado a todos!

mais encontrou Roma: não
tinha boca pra nada. Sua
casa, um chiqueiro; seu espírito, de porco. Boêmio,
passava as noites tapando
a lua com a peneira. Com
o auxílio de uma lanterna
extraiu os dentes da boca
da noite. Roeu o osso a
vida inteira e, ao comer a
carne de direito, percebeu
que já não tinha dentes.
Por fora, tocou a bela viola; por dentro, sentiu azia
pelo pão bolorento. Caçou
com espingarda por falta
de cão e gato. Deu banho
no macaco que nunca co-

meu melado e mandou
chumbo no que muito pula.
Olho por olho, dente por
dente: contou tudo, deu 34.
Pôs os óculos no olho da
rua. Afogou-se na barriga
d’água, lavou-se no cálice
da amargura, transbordado
pela gota d’água final. Esticou as canelas para bater
as botas sujas. Morreu. Foi
para o céu da boca apressadamente, sem passar pelo
purgatório: acabara de tomar purgante. Desfez-se o
nó nas tripas.

Status Quo

Aprendendo as preposições
MARCELO RICARDO
LABIGALINI

ziou a do cantor de mão
cheia. Escalou o Monte de
Vênus, atravessou a Ponte
de Safena, plantou couve
na aorta. Intolerante, cuspiu quatro vezes na válvula tricúspide, fechou a
mitral do pontífice. Ultrapassou a tuberculose galopante, pegou sarna galega
na Hungria e febre do feno
comendo alface. Prendeu
o intestino solto, decretou
prisão de ventre a todas
as grávidas. Para modernizar-se furou a galocha e
virou chato de tênis. Por
mais que procurasse, ja-

MATHEUS ZUCATO
Acordei ainda antes do
despertador, que não teve
trabalho de tocar. Eram oito
horas, hora de ir, de correr,
de ir correndo, pois precisava correr para pegar o metrô
e torcer para que houvesse
pouca gente nos vagões e
que pudesse chegar a tempo no trabalho. Andei pelas
ruas que estranhamente ainda não eram banhadas pelo
sol. Mesmo sendo inverno,
pensei, o sol já devia ter se
mostrado. As ruas cinzentas
se escondiam na escuridão
em que eu caminhava.
Mas cheguei ao metrô.
Quanta gente! Haveria de
me atrasar, com certeza. Todos aqueles rostos voltados
para mim, exaustos talvez da
noite mal dormida, da vontade de fazer qualquer outra
coisa, da opressão arbitrária que se é trabalhar, todos
esses rostos voltados para
mim como quem não enxerga nada. Naqueles olhos
vazios, estranhei-me, pois
em horário de pico, estava
eu acostumado a enxergar
nucas e cabelos escorridos
sobre pescoços ― e não
rostos nus. Pegava, percebi, o sentido a que chamam
de “contrafluxo”. E qual foi
minha surpresa ao perceber
que todos aqueles semblantes caçoavam, curiosos, pois
que eram oito horas da noite

e não da manhã, então não
devia eu estar indo ao trabalho, mas estar voltando dele.
Era o que faziam.
Já muito perto da plataforma de embarque, resolvi voltar. A empresa estaria
certamente fechada as oito
horas da noite. Estranho haver dormido tanto. Mesmo
havendo completado a rotina tão bem estabelecida, no
dia anterior, e ter ido dormir
em horário que certamente me favorecia quanto a
descansar para acordar oito
horas da manhã e ir trabalhar, ainda assim de alguma
maneira o dia havia passado
por fora de meus olhos, enquanto por dentro participava de uma hibernação que
talvez fizesse jus ao inverno
que chegara. Bem, no meio
da estação de metrô, com
toda aquela gente sendo jogada para fora dos vagões,
não havia espaço para um
pensamento. Dei meia volta
e fui em direção a saída.
Subi as escadas acompanhado fielmente em todos os
lados por furiosos trabalhadores cujos objetivos eram
comuns ao meu. Andamos
por escadas e corredores e
as placas continuavam indicando a saída para lá e
para cá, indicavam para que
se subissem as escadas, depois que descessem as escadas, que contornassem e
depois retornassem. Assim

o fizeram, até que, enfim,
se cansaram de o fazer. O
desaparecimento das placas
indicativas foi menos peculiar do que o que aconteceu
na própria estação de metrô,
que se transformou num próprio labirinto de azulejos, de
concreto, de escadas rolantes, lojas e guichês fechados,
faixas que proibiam acesso
aqui e acolá, e banheiros
cujas portas davam acesso
não à vasos sanitários, espelhos e torneiras, mas a outras
partes da estação de metrô
em que, de certa forma, nos
víamos presos.
O confinamento terminou de transtornar aquele
extraordinário fluxo de pessoas cujos gotejos de suor
ardiam os olhos que buscavam qualquer sinal da saída
da estação. Caminhavam depressa, esbarravam-se num
barulho de carne batendo em
carne; as gotículas de suor a
misturarem-se numa orgia
desesperada daqueles que,
sem cessar, eram cuspidos
dos vagões que chegavam,
sem ter aonde irem.
Que podia fazer? Subi
escadas sem parar, enquanto o barulho foi tornando-se
mais e mais alto, e já se podiam ouvir gritos daqueles
que caíam e sumiam sob os
pés da multidão que andava
depressa e quebrava portas
e abria janelas de lojinhas
e invadia guichês, destruía

máquinas, entrava e saía de
banheiros. Os policiais e seguranças haviam todos desaparecido, e muitas pessoas
estapeavam-se por quaisquer que fossem os motivos.
A ira era geral. No alto da
escada mais alta que subi,
encontrei, enfim, depois de
pedir passagem empurrando
as pessoas que a obstruíam,
as catracas da estação.
Catracas vazias, inutilizadas, imóveis em frente a
uma multidão que se portava de forma igual, encarando-as como se temessem
passar por elas. Sem compreender, resolvi passar pelos metais, como a provar
que não havia perigo. Assim
o fiz, mas ninguém se moveu. Quando por fim encontrei a saída da estação, percebi que o dia já raiara, e que
certo movimento já se fazia
na cidade. Curioso, virei-me
e voltei à entrada da estação.
O grande relógio digital, ao
lado da placa suspensa que
indicava que a saída, mostrava que eram oito horas e
um minuto. O ruído me fez
abaixar os olhos e perceber
que aquele aglomerado de
gente havia dado meia volta
e começava a descer as escadas e atravessar corredores
em direção aos vagões de
metrô que engoliam as vidas
daqueles que, sempre com
pressa, abrigavam-se em seu
interior. Segui-os.
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FEIJÃO COM ARROZ...
JOSÉ ANTONIO
ZECHIN
Lembra da antiga canção infantil: “Um, dois,
feijão com arroz... três
quatro, feijão no prato”?...
Pois é, bons tempos aqueles! Continue lendo para
entender. Racismo é um
assunto complexo e delicado. Basta uma palavra
mal colocada para gerar
incompreensões e infindáveis polêmicas. Então esclareço, desde já, que sou
contra qualquer tipo de
preconceito, seja de raça,
cor, sexo, religião, classe
social ou coisa que o valha.
Cada um tem liberdade de
escolher o que quer para
sua vida – lembra do tal do
livre arbítrio? – e racismo

é não ter respeito pelo outro e suas opções. Simples
assim.
Agora, é preciso haver
bom senso e respeito recíproco. O que pouco se vê
nas pessoas raivosas e revanchistas. Quanta gente
por aí que, para defender
esta ou aquela ideia, esta
ou aquela causa, passa
como um trator por cima
dos outros e suas escolhas.
Nada justifica combater
o ódio com o ódio. Nada
justifica saques, incêndios,
depredações, agressões ou
qualquer tipo de violência. A recente morte de um
negro americano por um
policial branco – condenável sob todos os aspectos
– incendiou primeiro os
Estados Unidos e depois

dezenas de países no mundo inteiro. Não bastasse a
trágica crise do coronavírus, uma tensão social dessa magnitude. Infelizmente, o mundo dos humanos
está assim: basta um vírus
para parar tudo, basta uma
faísca para incendiar tudo.
A incapacidade humana no
limite.
Dia desses, uma postagem idiota virou a maior
polêmica no Facebook.
Um infeliz disse que colocar o arroz sobre o feijão
era uma questão racista.
Algo surreal do tipo: você
está colocando o branco
acima do negro (ou do pardo, dependendo da cor do
feijão). Aliás, bom lembrar
que tem feijão branco também. Eu, por uma questão

de hábito, sei lá, sempre
coloquei primeiro o arroz e depois o feijão por
cima. E você, como faz?
Fui lembrar que um dia
perguntaram à chef Paola
(aquela famosa do programa Masterchef) qual
era o jeito certo de servir.
Resposta dela: o arroz e o
feijão devem ser colocados no prato lado a lado.
Simples assim. Daí eu fiquei pensando: tem gente
que não tem mesmo o que
fazer na vida a não ser encher o saco dos outros. E
pensei mais: pior mesmo é
quando faltar arroz e feijão
para colocar no prato.
Tire suas próprias conclusões sobre este insuportável mundo do mimimi.

Mais respeito com o Português - n° 20
ISMAEL RIELLI
O acento faz toda a diferença:
Agora Advérbio = já
Ágora Substantivo = principal praça pública nas cidades da Grécia Antiga;
Assembleia Pública entre os
gregos; mercado.
Agorafobia = medo de
atravessar praças, largos,
ruas; pavor de andar nas
ruas.
Os gêneros dos substantivos, em português, são
dois: masculino e feminino.
Latim, Alemão e Inglês têm
um terceiro gênero: o neutro.
Afinal, por que uma palavra é masculina ou feminina? Por que a mesma
palavra é masculina em
Português e feminina em
Italiano, Espanhol, Francês,
ou vice-versa?
Por ser poético e bonito
mar é feminino em francês
la mer e em espanhol la mar,
mas também masculino: el
mar.
Banco masculino em português e feminino em francês la banque e em italiano
la banca.
Sur Le Pont d’Avignon
tout le monde passeront,
cantam os franceses.
Sobre o Sena, bem no
coração de Paris, Le Pont
Neuf une la rive gauche à
rive droite.
As grades da Pont Neuf
estavam quase arriando
com o peso dos milhares de
cadeados que os namorados
do mundo todo penduravam
nelas. Hoje está proibido
esse fetiche.
Já a Prefeitura de Roma
não se incomoda e até incentiva que os turistas, de
costas para ela, joguem
moedas na Fontona di Trevi.
De quando em quando recolhem-se latadas de moedas.
Quem as joga volta a Roma.
Também no antigo balneário da então Thermas de
Lindoia havia um une tal de
cheira-cheira, num ambiente reservado, onde se respirava o oxigênio da fonte
borbulhante. Ali os hóspedes jogavam moedas.
Atravessando o Arno, em
Florença, o centenário Ponte Vecchio em ambos os
dois lados enfileira lojas e
mais lojas de ourivesarias:
um famoso ponto turístico
da encantadora Firenze de
Dante.

Como se vê, ponte, feminino em Português, e masculino em Francês e Italiano.
Os espanhóis tanto dizem
El Puente e La Puente.
Epicenos
A maioria dos animais têm
uma forma para o masculino, outra para o feminino.
Bode – cabra; cavalo –
égua, boi – vaca, elefante
– elefanta e aliá – galo e galinha.
Mas porém alguns outros
só têm uma forma precedido por o ou a e se por uma
razão for necessário indicar-lhe o sexo, precisamos
empregar os adjetivos macho-macha e fêmea. São os
substantivos epicenos.
A onça macho/macha – a
onça fêmea, o macho da
cobra – a fêmea da cobra,
o peixe macho – o peixe
fêmea, o jacaré macho – o
jacaré fêmea.
Capivara macha tem um
calo no nariz.
A cascavel macho é de corpo mais grosso que a fêmea.
Outros exemplos: corvo,
avestruz, tartaruga, rã, sapo,
lebre, pulga, piolho, barata,
morcego, baleia, gavião, escorpião, abutre.
Às moças vassourinhas, sirigaitas, namoradeiras, costuma-se dizer: não namora
o sapo porque não sabe qual
é o macho.
Sobrecomuns
Quando o juiz ordena que
entre A TESTEMUNHA
vem um homem ou uma
mulher? Só quando ela
adentrar é que ficamos sabendo.
Testemunha de Acusação,
com a excelente Marlene
Dietrich, é filme que não se
pode deixar de ver.
Outros
sobrecomuns,
substantivos que têm um só
gênero quer se refiram ao
homem ou à mulher:
A criança; o cônjuge. Uxoricídio na Vila Morarigão: o
marido matou a esposa ou a
esposa matou o marido?
Que bela criança! É um
menino ou uma menina?
Comuns de dois gêneros
São os substantivos com
uma única forma, diferenciados pelos artigos e os adjetivos que os acompanhem.
O, a presidente, apesar de
que Dilma preferia ser chamada de presidenta.
O, a colega; o a intérprete;

o a martir; o a cliente; o a
fã; o a médium; o a motorista; um estudante – uma
estudante; artista famoso –
artista famosa.
Você é do tempo em que
se amarrava cachorro com
linguiça?
De quando as expressões
carne de vaca, e a preço de
banana significam muito
barato, corriqueiro, trivial,
que todos podiam comer?
Do tempo em que bacalhau era comida de pobres?
Do tempo em que era vedado às mulheres usar calças compridas?
Do tempo em que as missas eram rezadas em latim,
com os celebrantes de costas para os fieis?
Você é do temo da (a) zagaia – lança curta de arremesso.
Anglicismo e Galicismos
E o inglês, como praga de
passarinho, continua sufocando o português.
Agora inventaram o tal de
Take Away, diferente do delivery, quando o motoboy
(outro anglicismo), entrega,
a domicílio, a sua compra, a
sua marmitex.
No Take Away você mesmo busca, no restaurante, a
sua merenda. Um pegue pague e leve.
Já tìnhamos o drive thru
no Mac Donalds, no Bobs.
Você não carece apear do
carro para pegar seu lanche.
-Já no final do século 19 e
começo do século 20, imperava, no Brasil, o francês,
com inúmeros galicismos
incorporados em nosso vocabulário.
As moças casadoiras, filhas de fazendeiros, sempre
tinham um preceptor ao pé
de si. Figura muito comum
nos romances machadianos.
Esses agregados ensinavam
música-piano, boas maneiras e a língua francesa,
algumas viajavam para um
estagio em Paris.
-Os puristas tiravam as
calças pela cabeça. Combatiam, sem trégua, os galicismos. Por que detalhe se
temos pormenor? Adresse
(endereço), affaire (caso
escandaloso),
agrément
(consulta para nomeação
de diplomata), allure (atitude, maneira de se compor-

tar), ancien regime (antigo
regime), à outrance (sem
tréguas, até o fim); aplomb
(desenvoltura); apres moi
le deluge (depois de mim
o dilúvio, que se danem os
pósteros - famosa frase de
Luis XV ou madame de
Pompadour); a propos (a
propósito, por falar nisso);
à quelque chose malheur
est bon (a desgraça serve
para alguma coisa); atelier
(oficina de pintor, escultor,
fotógrafo); attaché (adido),
au revoir (até a vista); avant
premiere (pré estreia), à vol
d’oiseau (o voo de pássaro,
por alto); ballet (bailado);
bas fonde (escoria social,
ralé, zona de meritrício);
basset (raça de cachorro
de pernas curtas e orelhas
grandes e pendentes); bikini (maiô de duas peças,
que deixa descoberta grande parte do corpo; nome
de uma ilhota do Pacífico
que se tornou conhecida
em consequência de experiências com bombas atômicas), bergère (poltrona
grande); blasé (entediado),
boite (lugar de diversão, estabelecimento público onde
se dança); bombonière (loja
onde se vendem bombons),
bon vivant (boa vida, que
sabe gozar a vida); boudoir
(pequeno quarto de senhora, ornado com elegência);
bouquet (ramalhete); boutade (dito espirituoso), brasserie (cervejaria), brevet
(diploma conferido aos que
terminam o curso de aviação); bureau (escrivaninha
com gavetas).
Quadrinhas
Sexta-feira fez um ano
Que meu peito se fechou:
Quem morava dentro dele
Tirou a chave e levou
-Suspirando passo a noite,
Lamentando passo o dia,
Ausente de ti, meu bem
Não posso ter alegria
-Se os meus suspiros pudessem
Aos teus ouvidos chegar,
Verias o quanto custa
Esta ausência suportar
-Vai-te carta venturosa,
Vai ver a quem quero bem;
Dize-lhe que eu fico a chorar,
Por não poder ir também.

Solfejo

Não me leia
por favor
declame
simplesmente
Me solfeje
em dó-ré-mi
sou o guizo
da serpente

Eraldo H. Monteiro

Aquário
Estou recluso
porém liberto
disse-me o peixinho
em seu monastério
de vidro
bolhas
e algas de plástico
Ainda navego
na correnteza dos sonhos
relembrando passados...
Revendo cardumes
bailando comigo
nas profundidades...
Pois sou poeta
e guardo comigo
poemas de liberdade
jcarlos grossi

Casal Cacilda Bressan e
Sebastião Aparecido Genghini
A terra de Dante Monte Sião cantada em prosa e verso a
todo instante,
Recebeu de portas abertas grande levas de italianos,
Aqueles destemidos europeus, os imigrantes
Que aqui vieram a encontrar seus amigos “lontanos”...
Deixaram sua Itália querida, a terra de seus pais,
Deixaram parentes, amigos e suas cidades.
Vieram para o Brasil, mas de lá, não se esquecendo jamais
E aqui esperando encontrar com a felicidade...
Lavradores por natureza, e ao mesmo tempo esperançosos
De que aqui no Brasil a vida fosse bem melhor.
Formaram novas famílias e com seus rebentos ditosos,
Que foram gerados com carinho e muito amor...
Vários estados receberam levas de imigrantes,
Como São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
Era gente de renome, castas importantes,
Que a Itália conservava de seus antigos ancestrais...
Cada terra, cada fazenda, cada cidade palmilhada,
Os rastros foram ficando calcados sobre o chão batido.
Mãos calejadas, pés desnudos, cabeças branqueadas
Mostravam o quanto de nossos antepassados tão sofridos...
Grandes e velhas fazendas receberam muitas famílias,
Os eitos dos cafezais foram o endereço certeiro.
Desde a madrugadinha, iam seguindo pelas trilhas,
Para cumprir o trato assinado em livros de fazendeiro...
Nossa cidade, Monte Sião, não foi diferente das demais,
Quando pode receber aqueles italianos destemidos.
Vieram para ficar, e nem sempre reclamando de seus ais,
Pois achavam que aqui era o paraíso prometido...
Entre tantos italianos aqui aportados,
O casal Cacilda Bressan e Sebastião Aparecido Genghini,
Pôde deixar aos descendentes como um grande legado
Sobrenomes honrados como os acima e também os Bellini...
(Dedicado ao Luiz Antônio Genghini, um dos filhos do casal e aos demais descendentes, cujas
origens remontam séculos passados, oriundos
da bela e distante Itália querida).

Arlindo Bellini
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Dia 01
Marumbi/PR
João Mariano Martins
Camila Fernandes Lopes
Nádia Valeska de Queirós
Lucila do Carmo Santos
Ismael Samuel dos Santos
Paula Rossi de Oliveira
Claudiméia Schiavon Teles
Dia 16
Cristiano Corsi
Maria do Carmo Renção (SP/SP)
Júlia Silvério Labegalini
Dia 17
Dia 02
Júlio César Duarte
Ana Maria F. Righetto
Paulo Henrique Machado
Júlia Labigalini Nicioli, Jundiaí/SP
Ygor Tadeu Comune
Benedito Aparecido da Silva Danilo Henrique de Souza
Dia 03
Dia 18
Soraya Bernardi
Nilson Paschoal Gonçalves
Beatriz Glória Comune
Dia 19
Rafael Roberto G. de Faria
Paula M. Guarini Corrêa
Mário Roberto Vilas Boas
Sebastião Paulo Vitoriano
Dia 04
Eliana Maria Zucato
Eduardo Labegalini
Maria Carolina Bernardi,
Aparecido Costa
Valinhos/SP
Neliton Labegalini, Maringá/PR Carolina de Castro Gonçalves
Dia 05
Bruna Trindade Diniz
Eder Zucato
Luís Henrique N. Zucato
Gustavo Righeti
Dia 20
Aparecido Gomes Filho
Larissa Morais de Oliveira
Dia 06
Luana Silveira Andreta (SP/SP)
Luciana Ferreira Godói
Waldemar Gotardelo,
Ariadna Luana de Oliveira
colaborador deste jornal,
Gatinha do Jornal Dez/2010
diretor da Fundação
Ivone T. Comune da Costa
Célia Luiza G. Penachi
Antonio José de Paula
Dia 21
Dia 07
Ana Cláudia S. de Christo,
José Raimundo Fernandes Gatinha do Jornal Ago/2011
Josmar Beltrami (SP/SP)
Jair Francisco Ruiz Jr.
Márcio Antonio Diniz
Brenda Lindsey Fávero
Marina de Fátima B. Virgílio
Dia 22
Viviane Guiraldelo, Gatinha
Sérgio Ricardo Righeti
do Mês Mar/2009
Fátima Faraco
Dia 08
Rafael Penachi
Inês Machado Fávero
Augusto César Botareli
Francisco Carlos de Faria
Saulo Luis Genghini
Maurício G. da Silva
Dia 23
Dia 10
Manuela Z. Mantovani
Isabel Cristina Pennacchi
José Luiz dos Santos
Cyntia Labegalini, (SP/SP)
Dia 24
Ronaldo Sebastião Virgílio Jr. Heloísa de Jesus Barbosa
Fernando Costa Trindade Edina M. Diniz, M. Guaçu/SP
Danilo Labegalini
Mário Lúcio G. Oliveira
Clayton Donizete Gâmbaro
Dia 25
Dia 11
Suely Barbosa Virgílio
Alexandre R. de Oliveira
Cláudia A. Benatti
Leandro Righeti S. Bueno
Paula Daniela Silva
Antonio Carlos Pennacchi
Antonieta Canela Caroli
Tiago Caroli
Dia 26
Mariana Bernardi
Analu Armelin Pitelli
José Roberto Pereira
Luiza Ferraz
Oscar Felipe B. Milan
Regina Martins
Dia 12
Dia 27
Benedita da Silva Zucato Pedro de Castro Ribeiro Neto
Rildo Gomes da Silva
Jussara Laira Grossi
Dia 13
Luiz Felipe Fabri
Carlos Henrique de Souza
Flávia Dias e Silva
Marcos Volpini (SP/SP)
Regiane Vieira Toledo
Meire Márcia Marcellino
Márcia Zucato
Dia 14
Dia 28
Pierre de Lima
Gilberto A. Otaviano
Maria Ap. Coutinho Souza
Humberto Guireli (SP/SP)
Henrique Souza Bueno
Dia 29
Marcos Antonio Milan
Cardini Tavares Odinino
Roberto Wagner S. Fonseca
Dia 30
Paulo Henrique O. Azevedo
Pedro Mariano Martins
Maria José dos Santos
Antonio Martins Andreta
Mayla Silveira
Gisleine Lopes
Rosa H.B. Valdissera Santos
Vitor Monteiro Guinesi
Dia 15
Dia 31
Mágilla da Silva Rodrigues,
Murilo Dias
Gatinha do Jornal Out/2011
Hercília Ruiz dos Santos
Juliana Rodrigues Ferreira
Mônica de Fátima T. Silva
Nadini Naguisa de Azevedo, Maria das Graças Barros
Gatinha do Jornal Jul/2008
Murilo Dias Fernandes
Ramon de Castro P. Silva Maria de Fátima Tavares Silva
Patrícia Labegalini De Nez
Regina Alves Martins

“Rosinha, minha voz boa”
Parodiando “Rosinha, minha canoa”, livro de sucesso de José
Mauro de Vasconcelos, esta coluna louva a voz aguda de meninamoça de Rosinha, apresentadora
de programa “Planeta Sertanejo”,
na “Rádio Cidade das Malhas”, ao
romper da madrugada até às 7 horas da manhã. Voz aguda sem ser
estridente, de menina-moça, mas
não de criança, Rosinha é dona de
muita facilidade ao se comunicar
com seus radiouvintes, cumprimentando-os, abraçando-os, enviando
beijos e parabéns, usando de dicção perfeita que não deixa perder
uma única palavra, semelhante aos
bons “âncoras” do noticiário televisivo. Sempre apresentando sucessos
passados e atuais da mais autêntica moda-de-viola, em seus diálogos
“Rosinha, minha voz boa” nos dá
impressão de se dirigir aos ouvintes
do interior de uma casa de pau-a-pique, coberta de sapé, e não de uma
sala de transmissão sonora, onde
a parafernália de fios, alto-falantes
e microfones rouba a alma da roça
que se pretendia oferecer. “Rosinha,
minha voz boa” transforma a ficção
em realidade com o portento de sua
fala e a simplicidade de seus diálogos.
Vida longa, “Rosinha, minha voz
boa! Vida muito longa!
Falecimentos
Faleceu, no mês de maio, aos 87
anos, Saulo Pocai, Juiz de Direito desta comarca por vários anos.
Deixa viúva a senhora Elodi Andreta Pocai, uma filha um neto e uma
neta.
Aos 85 anos, neste mês, em São

Paulo, onde há muito tempo residia,
Aristides Zanchetta (Tide). Não deixa descendentes.
Aos 60 anos, no dia 1º de junho,
Sueli Mendonça Parreira. Deixa
viúvo Rubens Parreira, dois filhos e
netos.
Aos famíliares e amigos expressamos nosso pesar.
EDSON “KING” SE FOI
A vida é assim. Num dia estamos
aqui e no outro não estamos mais.
Até ontem estávamos rindo e tomando café juntos. Hoje eu estou
chorando sozinho. Claro, nossa
tendência é enaltecer aqueles que
se vão. Eu faço isso com naturalidade. Primeiro, porque reconheço
que somos todos imperfeitos e estamos aqui de passagem tentando
ser melhor. Depois, porque creio no
Senhor e tenho fé num reencontro
na eternidade. Claro que ele tinha
defeitos, como eu tenho, como você
tem. A perfeição, só para Deus. Dizem que cunhado não é parente ou
que cunhados não se dão. Não era
o meu caso com o meu cunhado
Edson Rocha de Oliveira, casado
com a minha irmã Stela. Sempre fui
muito bem recebido na casa deles.
Difícil sair de lá sem um insistente
“fique para almoçar com a gente” ou
“toma um cafezinho”. Foi trabalhando com o conserto de aparelhos
eletrônicos que ganhou o pão nosso de cada dia. E foi com a música
que tocava que muitos se divertiram
e dançaram ao som do seu teclado.
Nesta terça-feira, 26 de maio, ele se
foi, vítima de uma aguda pancreatite, aos 73 anos. Num triste velório de
menos de duas horas, nesses tempos de pandemia em que mal po-

demos nos despedir com dignidade
daqueles que amamos. Somos enterrados às pressas, com medo do
invisível. O visível está apenas na
alma daqueles que creem. Ontem
estive na casa da minha irmã. Passei ao lado do quartinho onde ele
ensaiava e tinha seus instrumentos
musicais. O teclado estava lá, inerte. A luz apagada. As teclas silenciosas. E um silêncio maior dentro
do meu coração... Deve haver um
lugar melhor esperando por todos
nós! (José Antonio Zechin)
Pescaria do Godinho
Nas proximidades do rio Tapirapé
(MT) duas lagoas são ligadas por
pequeno canal de pouca água, por
onde transitam peixes de toda espécie, desde que não muito grandes. O Godinho, como sempre,
teve uma ideia genial. Com linha
grossa fez um laço, ajeitou-o no canal e, quando passava o peixe, era
puxar a cordinha e prender o bichinho como se fosse um boi laçado
por um peão. Ali ele passava horas,
até encher o samburá ou não mais
suportar a dor nas costas. Chegava ao acampamento tão lampeiro
e papudo que a turma começou a
aprender fazer laçada, dentro da
barraca, claro, para não dar o braço
a torcer. O sucesso do Godinho foi
tão grande, que alguns vaqueiros
do lugar o convidaram para fazer
uma apresentação da arte de laçar, em Barretos, na Festa do Peão
Boiadeiro, com tudo pago. O Godinho aceitou na hora, com a condição de que seu patrocinador leve
também as lagoas.

Das coisas de sempre
ZEZA AMARAL
Há quem pense que sou saudosista, que bom mesmo era andar
de bonde, tomar sorvete no Nosso
Cantinho e pegar bailinho no Cultura. Bem, naquele tempo era o
que se tinha e ninguém reclamava,
embora ninguém pudesse prever a
falta que tudo isso faria num futuro não tão assim, distante. Televisão, por exemplo, era um saco. Só
pegava chuvisco e olha lá. Levou
anos para melhorar a imagem e aí
as novelas chegaram e começaram a atrapalhar a hora da janta, a
cadeira na calçada, a conversa no
botequim e o namoro no portão.
Bom mesmo era acompanhar novela pelo rádio, na hora do café,
servido com broinhas, biscoitos de
polvilho e bolo branco. Uma delas, o Direito de Nascer, ficou anos
em cartaz e quando chegou ao fim
nunca mais as tardes brasileiras
foram as mesmas. Vieram outras
rádio novelas, é certo, mas aí o Albertinho Limonta já tinha virado
alguém muito querido da família
e todos sentiam a sua falta à mesa
da tarde, como se morto fosse. Já
a novela de televisão chegou até
mesmo a interferir no horário dos
cinemas e peças de teatro, o que
era um contrassenso pois a maioria delas tinha no elenco artistas...
das telenovelas! E absurdo dos absurdos, os artistas reclamavam que
a televisão roubava o público dos
teatros. Assim, era comum marcar
encontro antes ou depois da novela; e era estar na moda acompanhar
as tramas dos noveleiros. Hoje a
televisão virou um móvel qual-

quer, como a geladeira (de quem a
televisão roubou o lugar na sala),
um micro-ondas, ou um rádio que,
por sua vez, perdeu seu lugar para
a geladeira. Pelo menos na minha e
na casa dos meus amigos.
Vivi tempos malucos, isso sim.
Nossas irmãs sonhavam casar de
véu e grinalda e, ao mesmo tempo, nossas namoradas eram umas
doidas de pedra que usavam vestidos indianos meio transparentes,
não rapavam os pelos das pernas e
axilas e tornaram o sutiã em peça
de museu. Enquanto Cauby Peixoto, Orlando Silva e Nelson Gonçalves se derramavam em versos
de boleros e serestas, curtíamos
também Bill Halley, Elvis Presley,
Cely Campello (oh, quanta saudade, menina!) e as grandes bandas e grupos de jazz. E foi nesse
clima que chegou a bossa-nova, o
twist, o surf music, Rolling Stones,
Beatles e et cetera e tal.
O que sinto falta daqueles tempos? Bem, da crush, com certeza.
Com muita vodca e uma rodela de
laranja. E da cuba-libre e do ponche que as meninas tomavam e viravam Brigite Bardot, Sofia Loren,
Ava Gardner, só para citar algumas.
E da pizza de pizza também, que o
então sujinho Giovanetti fazia aos
domingos. Não sabe o que é pizza
de pizza, raro leitor? Explico. É pizza de mussarela ou de calabresa.
Com um delicado fio de azeite por
cima. É isso que chamo de pizza,
não essas centenas, talvez milhares, que existem por aí, o que faz
dos cardápios uma autêntica lista
telefônica. Aliás, sinto falta também de lista telefônica, daquela

que publicava nomes dos assinantes com seus endereços residenciais e comerciais, e reservando
uma página para que anotássemos
telefones mais importantes, como
o do melhor amigo, da namorada,
dos cinemas e, muito mais importante, da casa do farmacêutico do
bairro. Sinto falta também de farmacêutico que entendia de pressão
alta, de dar ponto no couro cabeludo, de receitar remédio pra prisão
de ventre e de curar ressaca e crista
de galo.
Hoje se tem celular, tevê a
cabo, internet e shopping centers,
modernidades que amanhã estarão
corroendo as saudades dos nossos
netos. Mas tenho ainda a Ponte
Preta, o Mercadão e o pastel do
Voga. Portanto, “meus tempos”
continuam o mesmo. Sem saudosismo. E nem arrependimentos.
O País é o que é e não há outro jeito de resolvê-lo senão com
as nossas poucas e boas memórias,
com respeito constitucional, coragem cívica e, sobretudo, consciência democrática. Enfim, acho que o
que eu vivi deve servir para alguma
coisa. Ou pelo menos para deixar
claro que não nasci velho, cheio
de manias e delírios poéticos. Na
padaria Sacramento, pelo menos,
ainda recebo abraços sinceros de
velhos amigos de infância. E assim
nos respeitamos e se nos honramos
em nossa cidade. Sobreviver pode
ser uma coisa complicada, mas, viver é um ato de fé e coragem, e,
sobretudo, de respeito aos amigos
e, é claro, aos nossos familiares. E
mais não digo porque não carece.
Bom dia.

