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Crônicas premiadas 
 

 

 
A presente coletânea de crônicas é uma amostra do 

trabalho realizado pelos alunos da 8ª série – ano 2007 – durante 
as aulas de Língua Portuguesa, tendo como foco a pesquisa das 

histórias que deram origem à “Vila Maluca”, cujo nome oficial 
era “Linha Sítio” e, atualmente, Vila Progresso, interior do 

Município de Vera Cruz. 
 

Diante do número expressivo de histórias obtidas – através 
do relato oral de pessoas idosas e moradoras da localidade – as 

crônicas foram inscritas no concurso literário promovido pelo 
Departamento de Cultura, para confecção da Revista da Feira do 

Livro e foram selecionadas e publicadas. 
 

 

O recolhimento de dados, informações, documentos e 
relatos tinham como objetivo: conhecer e entender para divulgar 

a nossa história e nossa cultura. Conhecer e entender para 
divulgar o Patrimônio Cultural da Região Sul e da sua gente com 

a finalidade de despertar  o povo para a “Cultura Patrimonial.”  
 

 
 

                                                   Professora Celeste Dummer  
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                                    Fogo Misterioso 
 

 O ano é 1991. Numa sexta-feira igual a muitas outras, ao entardecer como qualquer 

dia comum, não havia vento nem chovia, temperatura agradável. Final de mais um dia de 

labuta na propriedade. 

 

 Ao escurecer, meu pai já se preparava para  trabalhar na fumageira. Resolveu fazer 

mais uma jornada noturna, pois, junto com minha mãe, havia planejado comprar umas 

coisinhas a mais porque conforto é bom e todo mundo gosta. 

 

 Arrumou-se, vestindo a roupa. Conferiu o canivete que costumava levar em caso de 

precisão, isqueiro e cigarro no bolso, uns trocos para as balas das crianças. Os baixinhos 

tinham o costume de revirar os bolsos da calça na manhã seguinte. 

 

 Tudo pronto, foi para a parada do ônibus da firma. Precisava caminhar dois 

quilômetros. Lá estava outro colega. Como sempre começaram a falar sobre o trabalho do 

dia, os negócios que queriam fazer, o milho da resteva que estava bonito, a junta de bois 

que vendeu ao vizinho e outros papos mais. Ah, a venda do fumo não era exatamente uma 

maravilha. Trouxe alguns fardos para casa e esperaria alguns dias para arrumar negócio 

melhor. 

 

 Enquanto conversavam despreocupadamente, de repente, algo os assusta. Sem vento 

nem barulho surge uma enorme bola de fogo que se movimenta lentamente do banhado – 

brejo com fama de sumidouro onde quem entrava não saía vivo; desaparecia engolido por 

água e areia -  em direção ao mato. Ao chegar perto das árvores, as folhas começaram a 

balançar e um ruído como se galhos estivessem pegando fogo ouviram os dois. Chamas não 

havia. Nada queimava. 

 

 Meu pai e seu amigo, muito assustados, subiram no ônibus. Sentaram-se calados e 

não conseguiam falar, tremiam de medo, espanto e susto. 

 

 Quando chegaram à empresa, aos poucos, criaram coragem e começaram a contar o 

ocorrido aos demais colegas. Alguns esboçavam um sorriso amarelo, outros soltavam belas 

gargalhadas. Uma colega, no entanto, disse que já tinha lido uma reportagem onde dizia 

que este fenômeno tinha explicação científica. Só que não lembrava. Não precisavam ter 

medo. Não era fantasma, nem visão de medroso. 

 

 Até hoje ninguém sabe o que aconteceu naquele dia. Já passaram mais de dez anos. 

Todos os anos meu pai espera o ônibus no mesmo lugar, contudo a misteriosa bola de fogo 

nunca mais apareceu. Com ou sem explicação científica, acreditando ou não,  o fato 

aconteceu de fato e pronto.   

 

                                                                                                    Caio Junior Reuter 
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                                             Conflitos Familiares 
 

 Entres pessoas velhas, de origem alemã,  tem um ditado que resume as brigas 

familiares:  “não há família em que o chaminé não fumegue.” Na minha, seguidamente, 

saía um nuvem escura, com fuligem e cinza.  

 Em um ano de intensas discórdias entre meus familiares, meu tio foi morto. Isso 

tudo começou antes de eu completar seis anos. 

 Tudo começou em 1989 quando meu tio se desentendeu com seu sogro por coisa 

boba, motivos bestas, opiniões que não combinavam. Um puxa pra  lá outro pra cá. Uma 

teimosia só. 

 Passado algum tempo, os dois discutiram severamente e toda vez que se 

encontravam mexiam no velho problema. Mexiam na ferida, abriam a cicatriz. Um 

exemplo de “a dor passa e a marca fica.”  

 A mulher do meu tio, de tanto ver briga, xingamento e intriga pediu a separação e 

foi embora. Procurou um lugar e pessoas mais calmas e menos raivosas. 

 Meu tio, então, vendo que não tinha outro jeito, arrumou e juntou-se com outra 

mulher que também estava separada. Mas, enfim, juntos para construir uma nova vida. 

Tiveram um filho que hoje  deve ter quatro anos.  

 E os conflitos continuaram. Só que agora era com a ex-mulher. Quando foi visitar 

sua antiga casa, ouviu o ex-sogro mandando que ele parasse. Estava proibido de dar mais 

um passo. Não tinha perdido nada ali e que se procurasse muito poderia achar o que não 

queria. Obedeceu a ordem e, ao tirar o capacete, foi atacado por seu desafeto com uma faca 

de lâmina fina e comprida. Acertou o coração. Torceu a faca de tal modo que o coração se 

partiu em quatro pedaços. 

Meu tio tentou reagir. Impossível. O golpe fora certeiro. A vítima caiu no chão sem 

vida. Seu ex-sogro, um sujeito muito maldoso, para não deixar dúvida de seu intento, para 

ter certeza de que o matara, fincou a faca mais três vezes no abdômen do ex-genro. Este 

não sobraria para contar a história. 

A minha tia, a mulher que estava junto, começou a gritar e pedir socorro. O frio e 

calculista assassino foi até ela e pôs a faca na garganta, obrigando-a a parar e manter-se 

calada. Já que tinha acabado com a raça de um, mais uma não alterava muito a conta. 

Depois de algumas horas, meu pai recebeu um telefonema em que relataram o 

acontecido. Meu pai pegou a moto do cunhado e foi rapidamente até o local. Só que era 

tarde demais: já estava morto. 

Lá em casa ficamos muito tristes, principalmente eu, pois, além de ser meu tio, era 

meu padrinho mais querido. 

No dia seguinte, foi o velório e apenas eu, meu pai e minha mãe fomos para o 

necrotério. O resto da família permaneceu em casa. O enterro foi marcado, muitas pessoas 

compareceram para levá-lo ao cemitério. Foi muito triste. Este fato, um crime horrível, 

ficará marcado em minha família. 

Hoje, muitos anos depois, já superei o trauma, contudo, quando me lembro, fico 

triste e saudoso do padrinho querido que não encontro mais. 

 

                                                                                                     Maiquel Aretz 

 



6 

 

 

 

 

 

                       A carroça das freiras 
 
Conta-se pela vizinhança – meus antepassados confirmam convictos – que por volta 

do ano de 1940, na Vila Maluca, interior de Município de Vera Cruz, na ponte situada no 

caminho para a Várzea do Rio Pardinho, onde passa o Arroio das Pedras, ocorreram fatos 

inusitados, estranhos, macabros segundo os relatos de alguns moradores. 

 

Pessoas idosas, velhas – na faixa etária dos 70 a 80 anos – contam que, quando 

jovens, viam ali pelas redondezas da ponte, em altas horas da noite, uma carroça com 

mulheres. Não era exatamente uma carroça, era uma carruagem, com vários assentos, 

totalmente restaurada, preservando características da época em que era costume locomover-

se desta forma. 

 

As mulheres usavam vestimentas brancas porque eram freiras fugidas de algum 

convento. Em suas mãos carregavam antigos castiçais com escritos em latim e um terço de 

madeira com a aparência de estar apodrecido. 

 

A carruagem era puxada por um cavalo branco muito bem tratado, oriundo de raça 

nobre, um puro sangue, que tinha um nó atado no rabo. 

 

Elas eram misteriosas. Traziam consigo um segredo: as pessoas, especialmente as 

mulheres, que não olhassem para elas ou não as percebessem, transformavam-se em 

feiticeira ou bruxa maldita. Eram vistas a cada 23 dias, em noite de lua cheia. 

 

Os cuidados que  as moças deveriam tomar eram muitos. Não sair sozinhas à noite. 

Andar sempre em companhia dos pais ou um irmão mais velho. Chegar cedo em casa, 

evitando perambular pela estrada quando já tinha anoitecido. 

 

A recomendação mais severa era dada quando iam ao baile, a uma missa ou culto na 

Vila Maluca à noite. Deveriam precaver-se e, quando aparecesse uma carroça estranha, não 

deveriam fugir nem refugiar-se na casa de algum vizinho, mas parar, cumprimentá-las 

cordialmente e seguir caminho para casa, evitando conversa com estranhos 

 

Diante de tanto mistério, medo e fantasia, as mulheres, moças e meninas 

permaneciam em casa, saíam somente de dia para festas e eventos da comunidade. Aquelas 

que não se importavam com todas as recomendações e desafiavam o medo, muitas vezes, 

eram mal faladas nas rodas de chimarrão, deviam ser evitadas e não eram boa companhia. 

Eram taxadas de perigosas, mau exemplo, umas bruxas. 

 

 

                                                                               Jackson Igor Winck Ferreira 
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                           Bala Perdida 

 
 Não quero falar de violência, me nego lembrar de criminalidade: assalto, seqüestro, 

morro, favela, miséria ou morte. Vou apenas contar o que aconteceu com a minha mãe. 

 

 Minha família tem cada uma. Dá pra rir, ou melhor, pode-se dar gargalhadas com as 

façanhas. Por volta do ano de 1976, meu avô queria matar um galo, porém sua filha – hoje 

minha mãe – era muito intrometida e foi para trás de um dos galpões que havia na 

propriedade para tocar o galo. Só não sabia que vovô queria matar a ave a tiro, pois 

esquecera-se de falar ou minha mãe nem dera bola para a conversa do velho. Pensava na 

sopa, carne e molho que teria no almoço. Correr atrás de galo até era divertido. Já tinha 

pego uns quantos. 

 

 Quando o galo surgiu no canto do galpão, vovô que já estava com a arma 

engatilhada, ergueu o cano e disparou. Caiu o galo para um lado e minha mãe para o outro. 

O galo sangrava e minha mãe desmaiada ainda respirava. 

 

Foi um Deus nos acuda. Minha avó, de lenço na cabeça e avental sujo de farinha 

voou para fora da cozinha. Grita e chora pela desgraça acontecida. 

 

Rapidamente, meu avô busca uma caneca de água para reanimar a filha. Ambos 

examinam a menina e descobrem que tem apenas  três chumbos na cabeça, logo abaixo da 

pele.  

Assim que acordou do desmaio, a coitada da criança – uma desmiolada para 

arrumar confusão – começou a chorar dizendo que doía muito. 

 

Meu avô, já nervoso, chamou um dos filhos para segurar a chorona que ele mesmo 

ia acabar o serviço. Daria um jeito de tirar os chumbos. Seguraram com força a ferida e, 

com a ponta de uma faquinha, lentamente, retirou-os. 

 

Depois de tudo pronto, chegou a hora do sermão. Meu avô não poupou minha mãe. 

Deu um xingão que ela  lembra e a faz tremer ainda hoje. 

 

Ainda naquele dia, depois de comer uma gostosa sopa feita com o galo que quase a 

matara, com enorme curativo – uma velha fralda enrolada na cabeça - foi brincar com os 

outros irmãos. 

 

Todos respiraram aliviados. Podia ter sido pior, mas graças a Deus o tiro era fraco. 

Fora carregado apenas para matar galo prá sopa de domingo. 

 

 

                                                                                            Jônata Aretz 
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                                   Bolas de meia 
 

 

Brincar sempre foi coisa de criança. Pelo menos é isto que dizem os maiores quando 

já estão de saco cheio e não querem participar da bagunça e correrias das crianças. Cada 

época e cada grupo tem seus brinquedos preferidos. 

 

Já tinha virado uma rotina. Quase todos os fins de semana, geralmente domingo à 

tarde, a gurizada ia brincar nos campos de algum vizinho. Durante a semana era definido o 

local e, no dia e hora marcados, estavam todos lá. 

 

Gostavam muito jogar bola, mas havia um detalhe: não havia bola de couro ou 

borracha. Os pais não tinham dinheiro para comprar bola ou havia coisas mais importantes 

para comprar. Roupa e comida tinham a preferência. As crianças podiam brincar de 

esconde-esconde ou de roda.  

 

Assim, era tarefa inicial fabricar uma bola. Juntavam pedaços de tecido e faziam 

uma trouxa de pano e para tomar a forma mais arredondada e firme pegavam meias velhas 

das irmãs ou da mãe. Normalmente tinha alguma atirada pelos cantos do galpão, no fundo 

do armário ou servia de forro para a cama dos gatinhos. 

 

Quando não eram encontradas as velhas meias, apelavam para as não estragadas e 

ainda em uso.  

Precisavam arquitetar um plano para ninguém descobrir que as peças foram 

retiradas e transformadas em bola. Nada podia falhar. Todos tinham que jurar silêncio. 

Tinha que agüentar a qualquer custo ou não participava mais do jogo. Se não apanhassem 

em casa levariam uma tunda  dos amigos por denunciarem a turma. 

 

Depois de terem arrumado meias, fabricado a bola, e já terem jogado até o 

anoitecer, escondiam o brinquedo para ser usado somente na próxima semana. E silêncio. 

 

Quando chegavam em casa, as irmãs estavam pulando alto do chão procurando as 

meias que tinham lavado e guardado no camiseiro prontas para usarem na festa. Haviam 

sumido e o namorado já tinha chegado todo perfumado pronto para levá-las ao baile. 

 

Este era o dia em que cedo e quietos iam para o quarto, alegando sono, cansaço e, 

que no dia seguinte,  deveriam ajudar o pai e a mãe na lavoura ou precisavam ir à escola.  

 

E silêncio.  

 

                                                                                                   Gustavo Regert 
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                      Uma volta não muito feliz 
 

Começo do ano de 2005, eu e minha irmã estávamos indo à casa de minha tia que 

morava em Linha Tapera.  

O objetivo, a ordem da mãe, era buscar dois litrões de leite. Fomos de moto, pois 

éramos loucas por motocicleta. 

A patrola, máquina da prefeitura, nunca passa para arrumar a estrada. Naquele dia, 

por incrível que pareça patrolou, ajeitou tudo, terminou com os buracos de Entre Rios. 

Deve ser sinal de chuva diziam os moradores. A estrada permitia e nós aceleramos. 

Numa subida, em frente à casa de Alcindo Iser, tinha muito cascalho solto e como 

andávamos ligeiro, quase caímos e derrapamos, entramos na valeta. Não caímos. Foi por 

pouco. 

Fomos até à casa de minha tia buscar o leite. Lá começamos a conversar, contar as 

novidades de festas e bailes. Conversa vai, conversa vem, já tinha escurecido. 

Na volta para casa, no fatídico local, em frente à casa de Alcindo Iser, agora na 

descida, tinha cascalho solto. A moto deu uns saltinhos e, caindo para um lado, fomos parar 

na valete outra vez. Os vasilhames com leite furaram e formou-se um filete de líquido 

branco cerro abaixo. 

Minha preocupação era não arranhar nem quebrar a motocicleta. Assim, meu pé foi 

arrastando estrada a fora por uns setenta metros. Paramos na curva. 

Quando conseguimos parar, vi que meu pé estava sangrando muito, tinha arrancado 

a metade do meu dedo, mas não doía. Não sentia nada porque estava cheio de terra 

grudada, uma sujeira. 

Fomos para casa, contamos o ocorrido e minha mãe ainda gozou:  

- Até o dia do casamento sara. Problema seria se a lata da moto tivesse estragado. 

O mais incrível: no dia seguinte tinha uma excursão para o Jardim Zoológico. Já 

estava tudo preparado. As bolachas e o salgadinho já estavam na mochila e a roupa 

passada. Até já tínhamos combinado quem ia sentar com quem. 

De manhã cedo levantei. O dedo estava inchado. Tentei calçar o tênis novo. Não 

deu, o pé não coube. Minha mãe insistiu para eu ficar em casa. Não adiantou. Minha 

teimosia venceu e fui com o pé todo enfaixado. Todos estavam de tênis porque precisavam 

caminhar muito e fazia frio. Eu estava lá só de chinelo e mancando.   

Não consegui acompanhar a turma em todas as visitas. Ficava me arrastando com 

muita dor. Alguns colegas, não muito felizes, entraram no meu ritmo. Amigos são para 

estas coisas. 

Em casa, à noite, fui para a cama e chorei de dor. Olhei os tênis novos que havia 

comprado para o passeio. Estavam lindos e limpos. O meu pé pedia ajuda. Doía pra 

caramba! 

 

                                                                                                                 Janini Tornquist 
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                                                  O tombo 

 
 Desde pequena lembro da nossa casinha. Tinha telhado, janela, porta e apenas três 

paredes. De um lado ficou aberto. Faltou tábua e o pai nunca se preocupou em fechar. 

Pedimos algumas vezes, mas não adiantou. Os panos da mãe – cortinas, toalhas e lençóis – 

serviam para fazer repartições o que a deixava furiosa. Por fim, decidimos que nossa casa 

tinha uma porta grande.  

 

 Para mim e minhas irmãs – Letícia e Larissa - era um paraíso. Lá podíamos tudo: 

mobiliar, decorar, fazer comida, contar histórias e, principalmente, receber os amigos. 

  

 O nosso pátio parecia uma creche. Tinha criança por tudo que era canto: dentro e 

fora da casinha, no balanço instalado na laranjeira, na horta, em cima de árvores quando 

tinha escada encostada  . . . 

 

 Entre os muitos amigos, Leila foi a que mais tempo permaneceu. Já era grande e 

ainda vinha brincar. Os vizinhos diziam que não tinha outro lugar para ir. Nós achávamos 

que era nossa amiga. 

 

 Um dia, nas férias do ano de 2001, resolvemos fazer uma limpeza em nossa casinha. 

Tiramos todas as coisas lá de dentro, lavamos o chão, pintamos as paredes e, depois, 

resolvemos lavar o telhado. 

 

 Leila, a amiga mais velha e corajosa, dispôs-se a fazer o serviço. Arrumamos um 

banquinho para ajudar na escalada, pois do chão não se alcançava. Ao dar um salto para 

subir, o banco caiu. Nossa amiga despencou do telhado, caiu em cima de um dos pés do 

banquinho e furou a perna. Abriu um enorme e feio buraco. 

 

 Saí correndo e gritando desesperada: 

 - Mãe, a Leila furou a perna.  

 Meu pai estava em casa e foi logo chamar a mãe dela. Quando chegou, viu a filha 

rindo – de nervosa e apavorada – e logo foram para casa. Imediatamente, o pai dela levou-a 

ao hospital e fizeram vários pontos.  

 

 Uma semana depois, Leila já estava aqui. Fizemos um churrasco e almoçamos na 

casinha. Nunca mais tentamos lavar o telhado.  

 

 Continuamos brincando de hospital, mercado, bar, farmácia – os frascos de 

remédios vinham da casa de minha dinda – e tudo mais que a nossa imaginação permitia. 

 

 No ano passado, depois de dezessete anos, eu e meu pai derrubamos o local de 

nossos encontros: a casinha. Ela já estava velhinha e apodrecida. 

 

 Nunca vamos  esquecer dos nossos amigos, dos momentos de alegria, prazer, do 

tombo da amiga e da perna furada. 

                                                                                     LOVISA MAITÊ EICHHERR 
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                                                O grande baile 
 

 Meu avô conta que, antigamente, havia baile só para brancos ou só para morenos. 

Moreno era um jeito disfarçado para chamar alguém de negro. 

 

 E não era só em baile. Do outro lado do Rio Pardinho, lá no Albardão, na região dos 

Panta, havia uma igreja pequena para os negros e outra maior para os brancos celebrarem as 

missas. Até os padres abençoavam a prática. 

 

 O costume existia em toda região. Negro andava com negro e branco com branco. 

Não podiam se misturar. Ninguém falava, mas isto era racismo. Sobra da época da 

escravidão. 

 

 Um dia, minha tia, muito espevitada e sapeca, encasquetou que participaria do baile 

que os brancos tinham marcado na localidade. 

 

 Arrumou-se, pôs uma roupa bem passada, ajeitou o cabelo e foi. O baile já tinha 

começado.  Estavam dançando e ela entrou. Imediatamente a música parou. Todos ficaram 

olhando e ouvia-se um discreto cochicho: 

 

 - Oh! Que falta de vergonha. Não se conhece! 

 Minha tia, apesar de triste, não perdeu a calma e falou: 

 - Podem continuar  com a música. 

 

 O responsável pela organização do baile veio explicar que aquele era um encontro 

de brancos e os negros deveriam ficar do lado de fora. 

 

 Imediatamente minha tia respondeu: 

 - Vocês conhecem o meu tio Quité. Se eu não puder ficar aqui, aviso ele e a festa 

acaba logo, logo.  

 

 Todos conheciam a fama de Quité. Já tinha passado a faca na barriga de alguns, 

deixado marca de canivete na cara de outros. Baixava o facão quando era incomodado. 

 

 Por via das dúvidas, como ninguém querida ir cedo para casa. Permitiram que 

ficasse olhando, sem criar confusão.  

 

 Com o passar do tempo, conquistou a confiança da alemoada, participava dos bailes, 

dançava com quem quisesse dançar com ela. E todos se divertiam. 

 

 Nunca se soube se ela realmente chamaria o tio Quité para acabar com o baile. Boa 

fama ele na tinha, mas também nunca fora visto em baile, nem arrumar confusão em festa. 

Melhor foi não arriscar.  

                                                                                       Juliana Rodrigues da Silva 
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Gosto de sabão em pó 
 

 Minha mãe, como de costume, dando um jeito na casa e no jardim. E eu por aí, 

brincando, ajudando ou fazendo bagunça. Chega minha tia e pede emprestado um pouco de 

sabão em pó. Tinha umas roupas encardidas e o produto tinha acabado. 

 

 Mais ou menos uma hora depois, retorna com o pacote e o pouco que sobrara. Sem 

avisar minha mãe que estava no quarto e nem a mim que estava na área de serviço, deposita 

a caixa em cima do muro na entrada da casa. 

 

 Curiosa, vou até o local em que se encontra a caixa e verifico se ainda tem algo lá 

dentro. A caixa vira e todo o conteúdo cai em cima do meu rosto. Começo a gritar e chorar. 

Minha mãe vem correndo do quarto e eu não conseguia mais respirar. O pó havia entrado 

em minhas narinas. Da mesma forma, os olhos, a boca e os ouvidos estavam cheios. 

 

 Minha mãe desesperada começou a gritar e chamar meu pai. Ele veio logo e 

conseguiu tirar um pouco do sabão do meu rosto e, imediatamente, providenciou a minha 

ida ao plantão do hospital, pois isto poderia provocar uma intoxicação. 

 

 Chegando ao hospital, o médico plantonista prontamente nos atendeu e perguntou o 

que havia acontecido. Meus pais relataram o acidente e aí ficou engraçado ou preocupante, 

dependendo do ponto de vista. Nunca tinha atendido caso semelhante. Não tinha a menor 

idéia do deveria fazer, que procedimento adotar, que tipo de soro, injeção ou remédio 

aplicar. Nervosamente procurou um livro com orientações para este problema e nada. 

 

 Com dificuldade respiratória, comecei a ficar roxa com falta de ar e o médico 

branco de desespero por não saber o que fazer. Decidiu então lavar meu rosto com bastante 

água e me deixou no hospital, em observação, por um dia.   

  

 No dia seguinte, humildemente, desculpou-se com meus pais por não lembrar que o 

melhor remédio para este tipo de acidente é usar água em abundância, limpar todo o 

produto que possa estar alojado em algum orifício do corpo. Linguagem médica é difícil, 

técnica, parece chique e elegante. O meu problema era todos os buracos entupidos com 

sabão em pó.  

 

 Depois voltei para casa e ficou tudo bem. Voltei a brincar, atrapalhar, ajudar e fazer 

bagunça. Aprendi que não é preciso meter o nariz em tudo que é caixa que aparece em cima 

do muro. 

 

                                                                                                    Jaqueline Janice. da Rosa 
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O cachorro de minha mãe 
 

 Mamãe, assim como a maioria das crianças, tinha um bichinho de estimação. Um 

peludo cachorrinho. Brinquedo era o nome dele. Aonde ela ia o cãozinho estava junto. 

 Vovó Nelci sempre conta as histórias do bichinho. Dizia que quando mamãe dormia 

na roça, dentro de um balaio, o pequeno guarda deitava ao lado e, se alguém se 

aproximasse, começava a latir. 

 Um certo dia, quando minha mãe tinha 9 ou 10 anos, esqueceu um casaco na 

lavoura.  

 De noite, já tarde, frio  e escuro, lá pelas 20h, vovó foi chamar Brinquedo para dar 

comida – sobra da bóia do dia – como todos os dias era feito. Ele foi chamado, chamado. . . 

Nada do bichinho vir correndo e abanar o toco de rabo que tinha. Colocou a refeição no 

pratinho, pensando que, se sentisse o cheiro da comida e a fome apertasse, viria logo.  

 Passadas duas horas e nada. Nada de Brinquedo. Toda comida permanecia intocada 

no prato. Todos estavam preocupados e minha mãe começou a ficar triste. Brinquedo 

sumira. 

 Num estalo, meu tio Sérgio lembrou que esquecera o casaco lá no fim da lavoura de 

milho. Na beirada do caminho onde normalmente ficava o balaio quando eu era pequena. 

Preocupado resolveu ir até a lavoura. Minha vó achou ruim e resmungou:  

 - Assim! Tarde da noite pode ser perigoso. Ao menos leva uma lanterna. 

 - Só preciso me cuidar na ida, pois na volta Brinquedo me defende. 

            - Sozinho não. Onde já se viu guri correr pela roça de noite. Vou junto e não se 

discute mais. 

 Mamãe, chorona dizia: 

 - Lá na taquareira tem cobra. Uma serpente pode ter mordido ele. 

 E lá foram tio Sérgio e minha vó, tropicando  entre buracos do caminho e torrões da 

lavoura, chegaram ao local. Tiveram que procurar um pouco, mas logo avistaram um 

montinho branco. Era Brinquedo enroscado ao lado do meu velho e sujo casaco. 

 Ao identificar os donos, novamente o toquinho de rabo abanava. Meu tio chamou-o 

e o animalzinho veio ao encontro deles. Com pena e gratidão pegou-o no colo. Cobriu-o 

com o casaco e voltaram para casa. 

 Uma hora depois, ao longe, através do caminho via-se uma luz. Era minha vó 

acompanhada de Sérgio e Brinquedo enroladinho. 

 Mamãe vibrava de alegria, nem sabia o que fazer. Era um pouco de riso, choro, 

alegria e pena. Finalmente o bichinho estava em casa e com fome foi logo devorar a comida 

que por ele esperava.  

 Naquela noite recebeu atenção especial: um pano limpinho foi colocado na caixa 

onde dormia. 

 Ainda hoje, muitos anos depois, já uma senhora, mamãe fica com os olhos cheios de 

lágrimas quando lembra do cãozinho Brinquedo e diz que “mais vale um cachorro amigo 

que um amigo cachorro.”  

   

                                                                                                    Myshelle Dayane da Silva 
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                                           Amigo Espertinho 
 

 Maiquel e Doiã eram dois grandes amigos. Além de colegas de escola, iam juntos 

em festas, jogo de futebol, torneios. 

 Maiquel fazia temas escolares, trabalho, preparava-se para provas e obtinha boas 

notas. Doiã não estudava, copiava os temas e trabalhos do atencioso colega. Maiquel 

sempre ajudava nos trabalhos e pesquisas porque não queria perder o amigo. 

 Um dia, a professora de geografia resolveu fazer um teste surpresa para ver se a 

turma realmente entendia o conteúdo e descobrir os caroneiros. 

 Tranqüilamente, Maiquel iniciou a prova, completava espaços em branco, respondia 

perguntas e nem se preocupou com  os outros colegas, mas, discretamente, olhou para Doiã 

que estava apavorado com as questões. Não sabia nada.Tudo em branco. Zero. 

 Rapidamente, sem serem notados, os dois trocam as provas. Maiquel preenche a 

questões em tempo recorde e devolve. A professora recolheu as folhas e corrigiu a prova. 

Os dois tiraram a nota mais alta da turma. Mas algo chamou atenção da professora: duas 

notas iguais, respostas iguais e o aluno que não estudava com nota tão boa. 

 Os dois contavam vantagem. Passavam a receita para os colegas de turma e de 

outras salas. Quase viraram heróis. 

 Passaram alguns dias e o professor de matemática resolveu fazer uma prova 

objetiva. Novamente, os dois amigos trocaram as provas, no entanto não conferiram a 

ordem das questões. A professora de Geografia havia contado o que aconteceu e o 

professor de Matemática elaborou provas diferentes, armou a arapuca – uma prova pega 

ratão – e os dois caíram direitinho. 

 Ao recolher as provas, havia  troca de olhares entre os dois, sinal de tudo bem. O 

mestre sem pressa começa a dar as respostas e a informação de que tinha aplicado provas 

diferentes para avaliar o aproveitamento da turma e descobrir os que se diziam experientes 

em cola. 

 Doía foi vergonhosamente reprovado e começou a estudar porque não poderia mais 

contar com a ajuda do colega que sempre dava uma mãozinha. Também se convenceu que 

precisava estudar para saber e saber para passar de ano. 

 Este foi o golpe definitivo para os dois falsos heróis.Era a maior gozação. Os 

colegas descobriram que nem sempre se deve confiar ou acreditar em gabolas e que 

malandragem funciona até que se encontra alguém realmente esperto. 

 

  

                                                                                                        Daniela Ana Tornquist 
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A máquina 
 

 Numa quarta-feira, a menina  Carmen entra em seu quarto e encontra a máquina de 

escrever. Ficou espantada com aquele enorme objeto e resolveu verificar o que era aquilo e 

como funcionava.. Empolgou-se. Bateu nas teclas, colocou papel, dedilhou e começou a 

marcar letras, sílabas, formas palavras e frases. Compor textos. 

 No dia seguinte foi além: escreveu  narrativas, poesias e cartas. Estava encantada 

com a experiência. 

 Na sexta-feira, acordou e olhou para o lugar onde estava a máquina de escrever e 

ficou tão feliz que deu pulos de alegria. Cantava e assobiava no quarto. Seus pais ficaram 

desconfiados e  o pai falou: 

 - Só pode estar acontecendo algo extraordinário com a nossa filha. 

 - É verdade, nossa filha está muito alegre e temos que descobrir o motivo de tanta 

felicidade e euforia. 

 Assim, os pais de Carmen foram ver o que aquela menina tinha descoberto ou o que 

estava escondendo. Descobriram que  a felicidade toda tinha com motivo o fato  de ter 

aprendido a usar a máquina de datilografia. Pediram para a menina fazer uma 

demonstração.  

 A mãe exclama: 

 - Não é que a danada leva jeito. 

 - Aprendi com uma amiga lá da escola. 

 Eles resolveram incentivar a filha que passou escrever e mandar  cartas e telegramas 

para parentes, amigos, padrinhos e colegas. 

 Contou aos amigos e propôs um concurso: quem escreve mais rápido, quem em 

menos tempo datilografa um texto. Muitos toparam o desafio.  

 O vencedor da competição ganharia uma caixa de bombom e uma bola.  

Dito e feito. A notícia se espalhou. O texto escolhido foi datilografado. O ganhador 

foi identificado e premiado. Levou os bombons e a bola. E mais, era o rapaz que gostava de 

Carmen. Estava muito apaixonado por ela. 

O objeto estranho que chamou a atenção da menina. Ajudou-a a descobrir o mundo 

das letras, palavras e textos, dos sonhos, fantasias juvenis e o amor. 

O amor transformou-os em namorados apaixonados que se beijavam no jardim ou 

onde estivessem. 

A partir deste dia já pode se imaginar para o  que a máquina mais era usada: 

escrever bilhetes, recados secretos, cartinhas, poesias, declarações de amor: descrever a 

paixão que os unia.          

 

 

                                                                                             Helena Carvalho 
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                                            O vulto fantasma 

 Esta história aconteceu verdadeiramente com Amália e Artur Leopold porque minha avó 

sempre conta – olha sério pra mim - e diz que eles não mentiam. 

 Um dia, no ano de 1936, por volta da meia-noite, os meus falecidos tataravós Artur e Amália 

Leopold voltavam de carroça de Santa Cruz do Sul para Trombudo. Tinham ido vender fumo. 

Compraram comida – sal, farinha de trigo, açúcar cristal –  alguns pares de tamanco, sapatos, 

chinelos e roupas para a família toda. Era costume fazer compras para o ano todo.  

Debaixo do pelego, que cobria o assento da carroça, estava um revólver carregado. Era 

levado para proteção porque passavam por mato e picadas. As pessoas diziam que podia ter bandido 

escondido. Falavam que naquele trajeto um homem foi assassinado. Amália não admitia uso de 

arma, mas Artur levava. 

Os dois estavam conversando quando, de repente, viram o vulto de uma pessoa sem cabeça, 

caminhando a passos largos em direção a eles. 

Artur e Amália pararam de conversar e observaram o vulto. O vulto estava se aproximando 

aos poucos da carroça. Artur e Amália começaram a assustar-se. Os dois não sabiam o que fazer.  

Artur tocou os cavalos que estavam puxando a carroça.  A roda  trancou e foi para o lado.  

Não ia prá frente. Parecia presa por um ímã.  Amália olhou para trás. Nada.  Os cavalos faziam força 

e  relinchavam de medo. A carroça nem se mexia.  Artur, apavorado, pega o relho, bate e grita. Os 

animais começaram a correr em disparada. O vulto não desistiu e acompanhou acelerado ao lado. 

Meu tataravô queria dar um tiro nele, mas Amália tirou o revólver da mão. Então, deu uma relhada 

no vulto. O vulto simplesmente virou uma nuvem de cinza e subiu. 

Artur tocou os cavalos o mais rápido possível para chegar em casa e contar, aos familiares e 

vizinhos, o que havia acontecido com eles. 

Minha bisavó, impressionada e apavorada, secou as mãos no avental e falou: 

- Meine Zeit!  Meine Gott! Agora não dá mais pra ir a Vera Cruz vender fumo e fazer 

compras. 

Um vizinho, que acompanhava tudo com atenção em cada gesto e detalhe, faz seu 

comentário: 

- Glaube doch nicht! Os dois estavam com medo. É só medroso andar no escuro e começa a 

ter medo da própria sombra. 

 Meu bisavô, querendo mostrar coragem, fez um comentário: 

- Vai ver que era noite de lua-cheia e vocês se assustaram com a sombra de um de vocês 

mesmos. Se o vulto acompanhava a velocidade da carroça, está explicado. 

A vizinha sai em defesa dos dois: 

- Ich glaube! Amália e Artur nunca mentiram prá mim. Se eles dizem que viram, então 

viram. Eu acredito!  

Ninguém nunca soube explicar o que ou quem era o vulto e como virou cinza. Podiam até ser 

medrosos; mentirosos não. 

 

 Matheus Ishaias Tornquist Gonçalves é filho de Mauro Viegas Gonçalves  e  Clair Tornquist. 

Nasceu no dia 23 de dezembro de 1997. É aluno da  5ª série da Escola Estadual Frederico Augusto 

Hannemann.  

Na hora de leitura na biblioteca  escolhe textos humorísticos e comédia. Ao escrever gosta de 

montar histórias de ação.  Nas horas de folga joga bola com primos e amigos. O videogame também 

é um passatempo interessante. Participa pela segunda vez da Revista da Feira do Livro com textos. 
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                                                        Matheus Ishaias Tornquist Gonçalves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Irmãos atrapalhados 

 Um dia minha avó Clarice foi para Vera Cruz e deixou em casa os irmãos Clair, Astor, Alceu 

e André. Ela sabia que a turma era danada e não podia gastar muito com a passagem. Já eram todos 

compridos, mesmo não tendo muita idade. O cobrador não perdoava. Além do mais, tanta criança só 

servia para atrapalhar na fila do banco. Nas lojas e no mercado queriam levar tudo que era 

brinquedo, doces e bugigangas. O dinheiro sempre era pouco. Só Elaine, a menorzinha, ia junto. 

Ninguém queria cuidar dela. 

  Clair ficou encarregada de dar um jeito no jardim. Plantar e replantar algumas flores eram as 

tarefas. Ao cavoucar  e capinar estourou o cano de água. 

  Astor e  André foram até o Sitio com carroça e bois. No caminho, ao escorregar, trancou 

uma pedra nos cascos de um dos bois. André, com 13 anos e muito esperto, tinha a solução: 

 - Astor, segura a corda que eu tiro a pedra com as mãos. 

 Pulou da carroça, levantou uma pata e, ao  encostar a mão, o boi deu um coice no lado direito 

do rosto. Foi tão forte que foi ao chão. Meio tonto levantou e subiu na carroça. Voltaram para casa 

imediatamente. 

 Com a cara larga e inchada foi para a cama e chorava preocupado. Pensava que podia ficar 

cego ou surdo. Todo o quarto girava. 

 Clair, ao ver o tamanho do problema, começou a fazer chá de marcela ( usado para curar dor 

de estômago e enjôos) para ajudar o irmão. 

 Astor e Alceu não estavam nem aí. Não doía neles. Saíram pelo potreiro em direção à roça 

para buscar pasto. Passaram perto de uma árvore e viram um ninho de abelha. Não tiveram dúvida. 

Pegaram uma taquara e mexeram para ver se tinha mel. Algumas saíram da colméia e se grudaram 

no Alceu. Astor saiu na perna, ou seja, saiu correndo. Alceu atirou-se na plantação de aveia e foi 

rolando coxilha abaixo. E um enxame  junto dele. 

 Chegou em casa cheio de ferroadas e pediu ajuda para a mana Clair. Desesperada saiu 

correndo e xingando: 

 - Não tem água e não sei qual é o chá que ajuda. Mesmo assim vou até a horta e procurar 

alguma coisa. Astor, ajuda! Ligeiro! Picada de abelha é venenosa! 



18 

 

 Quando a avó Clarice chegou, em casa, a choradeira era grande. André com a cara inchada 

na cama,  Alceu todo inchado por causa das ferroadas,  Astor apavorado  e com medo.  Clair com 

várias panelas cheias de chá (carqueja, capim cidró, funcho, menta), pensando que ia tirar a dor e 

curá-los.  

 Vovó Clarice, de longe, viu o pátio todo molhado. Água correndo como um arroio, os guris 

chorando e a Clair reclamando. Ao chegar mais perto, a bronca começou: 

 - Parem com a choradeira. Onde já se viu? Não dá pra sair de casa com sossego. Só inventam 

confusão. Quem vai consertar os canos? Quero ver de onde vão tirar o dinheiro para isto. A gente se 

sacrifica e cuida para não estragar nada. Se não estão doentes, se machucam. Podiam até morrer. Aí 

o pai e a mãe precisam ajudar e dar um jeito.  

 Mandar ela mandou, mas eles conseguirem parar foi outra história. Todos estavam com dor e  

também  medo porque haviam feito bobagem. 

Thalita Alana Tornquist 

 

 

Thalita Alana Tornquist  é filha de   Astor Artur Tornquist  e Mirna Bullerjahn Tornquist. Nasceu no 

dia 21 de fevereiro de 2000. É aluna da 3ª série da Escola Estadual Frederico Augusto Hannemann. 

Gosta da hora de leitura, ler histórias engraçadas e escrever histórias assustadoras. Adora brincar de 

escolinha, jogar bola e vôlei. 
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É perigoso arriscar 

 

As famílias de Clarice e Mariana eram vizinhas. Clarice - uma  menina de 10 anos - tinha o 

costume de dormir  na casa  dos outros  quando tinha algum problema. Era uma criança que 

demonstrava boa vontade e coragem. Aprendeu desde pequena que as pessoas deviam se ajudar. 

Um dia,  no ano de 1957, o marido de Mariana ficou doente e foi internado no hospital. 

Clarice foi dormir na casa da vizinha amiga porque tinha nenê pequeno. Talvez fosse  necessário 

ajudar. Na realidade, era para fazer companhia, ter alguém junto. 

 Jantaram e foram dormir. Cada uma com uma carneadeira debaixo do travesseiro. Era 

costume as pessoas dormirem com uma faca debaixo do travesseiro porque diziam que tinha bruxos 

, feiticeiros, e bandidos nas proximidades.  

Já tarde da noite, ouviram um barulho. A vassoura encostada atrás da porta da cozinha caiu. 

Nem ligaram. Pouco depois mais barulho. Começaram a cair garrafas da prateleira, talheres e pratos 

da mesa, panelas de cima do fogão. As duas cochichando: 

 - O que é isso? Que barulho estranho! 

-  Deve ter entrado alguém na cozinha. 

Clarice e Mariana achavam que estavam delirando. Levantaram, pegaram as facas e foram 

olhar. Ligaram a luz. Para sua surpresa não tinha nada. Tudo em seus lugares.  

Rapidamente, como num risco, foram para o quarto e encolheram-se debaixo das cobertas. 

Desligaram a luz. Estavam com medo. Tudo quieto. Pensaram em dormir. 

- Boa noite, Clarice. Foi só um susto. Foi impressão nossa. 

Pouco depois, novos ruídos. Barulho de cadeiras caindo, mesa tremendo, panelas batendo e, 

o mais incrível, um tijolo caiu ao lado da cama em que as duas dormiam. 

Pronto. Agora era demais. Não dava pra agüentar. As duas levantaram apavoradas e, 

novamente, não havia nada. Tudo em seu lugar. Apenas um tijolo ao lado da cama. 

Foram deitar e um clarão apareceu na janela. Cheias de medo pegaram o nenê de Mariana, o 

lampião e as duas facas que havia debaixo dos travesseiros e foram dormir na casa dos pais de 

Clarice.  Lá não puderam dormir com as facas na cama porque podia ser perigoso. Podiam se 

machucar enquanto dormiam e se mexiam na cama. Lá ficaram até o amanhecer do outro dia 

Clarice nunca mais foi dormir na casa de Mariana.  Até aquele dia nunca tinha acontecido 

nada de anormal. Dormir na casa dos outros até era divertido. Depois dessa, era melhor não arriscar. 

Thais Alice Tornquist é filha de   Astor Artur Tornquist  e Mirna Bullerjahn Tornquist. Nasceu no 

dia 09 de novembro de 1997. É aluna da 5ª série da Escola Estadual Frederico Augusto Hannemann. 

Gosta da aula de informática, ler livros de aventuras, escrever histórias de aventuras e terror, jogar 

pingue-pongue, escutar música. 

 

                                                Thais Alice Tornquist 
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Ração é bom!? 

 

 Criança pequena tem o costume de ficar correndo atrás do pai e da mãe. Gosta de imitar 

gente grande. Acha que pode tudo. Se o pai faz, ela também quer. Se mãe realiza uma tarefa, ela 

pensa que pode também. Vive enrabichada, atrapalha, cria confusão e, às vezes, situações cômicas. 

 Comigo não foi diferente. Quando eu tinha 2 aninhos, vivia correndo atrás do meu pai 

quando ia tratar os animais. Pegava o meu baldinho de brincar na areia e ajudava a tratar galinhas, 

porcos e vacas. 

 No galpão, meu pai fazia uma mistura de ração, milho quebrado e farelo para os porcos. 

Guardava a mistura dentro de um tonel cortado ao meio para facilitar o serviço. Ele é Técnico 

Agrícola e sabe a medida certa para os bichos crescerem com saúde, ganhar peso e ter carne macia. 

 Diariamente, eu enchia o baldinho e ia junto levar ração para os porcos. Voltava e enchia 

com milho e dava às galinhas. Depois era a vez das vacas. Lá ia meu pai cortar pasto e eu tropicando 

no meio do capim estava do lado. Meu pai xingava e não deixava chegar perto porque podiam dar 

coices. Era muito perigoso. 

  - Sai de perto! É muito perigoso para criança pequena ficar perto de bichos. 

 Um dia, quando meus pais e minhas irmãs estavam assistindo tevê, quietinha peguei meu 

baldinho e fui até o paiol. Fui até o tonel com a ração. Olhei para dentro. Puxei um banquinho, entrei 

e sentei. O cheirinho era bom e falei pra mim mesma: 

 - Se os porcos gostam de comer esta mistura, porque eu não posso comer também? 

 Peguei um pouquinho, dei uma lambida. O gostinho era bom. Gostei! Enfiei a mão na 

mistura e enchi a boca. Era bom! 

 Nisto meus pais notaram a minha falta. Procuraram no quarto, na casinha, na caixa de 

brinquedos. Nada. Muito preocupados foram ao pátio. Tudo vazio. Foram ao galpão e viram um 

rabinho de cabelo se mexendo no tonel. Lá estava eu bem bela, suja. A roupa empoeirada. O rosto 

lambuzado, sujo e saboreando aquela delícia ...  

 Meu pai, meio bravo, sempre fala coisas engraçadas: 

 - Acho que tem uma porquinha na engorda. 

 Minha mãe ergueu as mãos, segurou o rosto, admirada e disse: 

 - Vamos registrar este momento! Letícia, traz a máquina! 

 Até hoje, já com 13 anos, guardo a foto. Todos riem quando vêem a figura sentada num 

tonel, atolada na ração. É só olhar para a expressão do rosto. Ração é bom! 

 

 

Larrissa Maira Eichherr nasceu em 20 de julho de 1996. É aluna da 6ª série da Escola Estadual 

Frederico Augusto Hannemann. Gosta de ler, escutar música, fazer curso de pintura, praticar 

esportes e estar com a família em encontros. Participa das atividades da União Juvenil Trindade. 

Integra a Revista da Feira pela segunda vez. 

 

                                                        Larissa Maira Eichherr 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

Limpeza 

 

  Em tempos de bom funcionamento, a Cooperativa Agrícola Sítio Ltda. -  fundada em 

28.06.1941 - tinha  em torno de cento e oitenta sócios e uma estrutura que prestava serviços 

de comercialização  de fumo, beneficiamento, secagem e armazenamento de cereais: arroz, 

soja, milho e sorgo. Estes produtos eram comercializados não só para engenhos, como 

também para o mercado em geral. No mercado vendiam-se secos e molhados, além de 

confecções, maquinários, implementos, inseticida e herbicida. No salão eram realizados 

bailes com bandas da região, onde toda a comunidade reunia-se para divertir-se. Anualmente,  

realizava seu baile de aniversário e cedia o salão de festas para a Sociedade de Damas 

Sempre Viva e ao Esporte Clube Independente. 

  Para entender, é preciso mencionar que o gerente morava na casa junto ao 

estabelecimento comercial, secador e salão de festas. Assim, Gustavo, Irma e os quatro filhos 

participavam de todos os momentos e eventos da entidade. Cada um precisava fazer algo. 

  A filha, já aos 15 anos,  nas sextas-feiras antes das festas, tinha que limpar o salão. O 

pai Gustavo vinha mostrar como devia varrer o assoalho: bem devagar para a poeira não 

levantar. Não podia ter teias de aranha nas paredes, janelas e por baixo das mesas e cadeiras. 

Os vidros tinham que ser limpos, e no final, passar um jornal para não deixar sinal de sujeira 

ou fiapos de pano. Depois arrumar as mesas. 

  Gustavo dava início ao trabalho e depois ia assistir ao programa “Clube dos Artistas.” 

Apenas aparecia para fiscalizar o trabalho. A filha fazia, pacientemente, toda arrumação do 

salão. 

  Sábado, à tarde, tirava todo o pó, colocava as 70 toalhas nas mesas e deixava tudo 

pronto para a festa. Tudo impecável. Os sócios eram exigentes. Tudo precisava estar em seu 

lugar. 

  Passada a festa, a filha precisava limpar tudo novamente. Lavava as  toalhas à mão ( 

ainda não existiam máquinas de lavar roupa), varria e passava o pano nas mesas, cadeiras e 

bancos. 

  Irma, sempre ocupada com os afazeres da casa, dizia: 

  - Este serviço não é para você, filha. Teu pai devia pagar alguém para te ajudar. 

Deslocar todas estas mesas é um serviço pesado. 

  O pai gerente mandava e ela tinha que obedecer. Obedecer e fazer todo o trabalho de 

preparação do salão de festas da Cooperativa que sediava quase todos os eventos e 

comemorações da localidade. Ser filha do gerente não era um prêmio. Dava trabalho, muito 

trabalho. 

Lovisa Maitê Eichherr nasceu no dia 12 de setembro 1993, tem 15 anos e cursa o 2º ano  na 

Escola  de Ensino Médio Vera Cruz. Gosta de ler, escrever, estudar, estar com a família e 

amigos, ouvir música, praticar esportes. Integra a União Juvenil Trindade onde ocupa o cargo 

de Presidente. Participa da Revista da Feira pela terceira vez. 

 

 

 

                                         Lovisa  Maitê Eichherr 
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Promessa de vingança 

 

 

 Corria o ano de 1926. Dia 31 de dezembro, à noite,  era costume celebrar culto com 

Santa Ceia na Comunidade Evangélica Luterana Trindade. Sempre vinham muitos fiéis das 

localidades vizinhas. Era véspera de Ano Novo e todos queriam encontrar-se para 

agradecer as bênçãos de mais um ano de vida, as colheitas bem sucedidas e a saúde dos 

familiares. 

 Na mesma data, o dono do salão de baile da Vila Maluca decidira fazer um baile. 

No entanto, o culto programado atrapalharia a presença de público. Foi conversar com o 

Pastor Friedrich Theodor Steyer para suspender o culto. Precisava de dinheiro porque o ano 

não poupara ninguém. O Pastor prontamente discordou  e sugeriu a festa para outro dia. 

 Furioso, o dono do salão prometeu dar-lhe um tiro mesmo se estivesse de batina. 

Um morador da localidade que não ligava pra igreja e achava bobagem ir aos cultos disse: 

 - Devia largar um foguete debaixo daquele vestido do pastor. 

Decidido marcou o baile. Na mesma hora, 19h, batia o sino e iniciava o baile com a 

polonese a menos de 100m da igreja.  

 O culto mal tinha terminado. O sino ainda badalava, o Pastor despedia-se dos 

membros quando, inesperadamente, veio o proprietário pedir ajuda. 

 - Pastor, o que devo fazer? Mataram alguém lá no salão. Venha me ajudar! 

 Dirigiram-se à bailanta e encontraram estendido,  em cima  ao balcão - abatido por 

um tiro - um jovem de 18 anos. O Pastor aproximou-se do morto, levantou as pálpebras,  

examinou os olhos e sentenciou: 

                - Die Auge sind gebrochen. Ist tot!  Está morto! Nada mais pode ser feito. Nada 

mais o salvará. 

O alvoroço foi grande. Os familiares foram para casa buscar armas e prender o 

assassino.  Ninguém tinha visto nada. O velório e enterro foram marcados por dor, 

indignação e revolta. Justiça precisava ser feita. Tirar a vida de um jovem que se divertia 

era cruel. A família jurou vingança. Não sobraria para semente o causador de tamanha 

maldade. 

 No túmulo, entalhado na pedra da lápide,  foi escrito em alemão gótico para não 

deixar dúvida. 

“ Hier ruht in Gott…  Geboren am 21.11.1908  gefallen durch feige Mörderhände 

am 31.12.1926. Der Herr ist ein eifriger Gott, und sehr zornig, und ein Rächer. Auge um 

auge, Zanh um Zahn. Hand um Hand, Fuss um Fuss. Die hofärtigen mögen höhnen und 

lachen doch die Rache lauertauf  sie  vie ein junger Löve.”   A tradução esclarece àqueles 

que não leem alemão.  

“Aqui descansa em Deus ... Nascido em 21.11.1908 e morto por covardes mãos 

assassinas em 31.12.1926. O Senhor é um Deus poderoso, muito vingativo e justiceiro. 

Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Os soberbos  devem zombar e rir,  

mas a vingança os  espreita  como um jovem leão.” 

A polícia iniciou as investigações. Testemunhas foram procuradas. Ninguém viu de 

onde partiu o tiro fatal. Familiares eram suspeitos. Inimigos e desafetos foram intimados. 

Na delegacia, o dono do salão descreveu o evento. 
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 Uma noiva, moça muito bonita,  estava sozinha no baile. Isto não era bom sinal. 

Noiva séria não saía de casa sem o noivo. Os rapazes sentiram-se no direito de dançar com 

ela.  

Ao ser convidada para dançar, o irmão da noiva interveio: 

- Minha irmã não dança com qualquer um. 

Esta recusa foi o suficiente para iniciar a briga. O rapaz sentiu-se menosprezado. 

Era proibido dar carão. Negar uma peça era ofensa e desfeita. Ofender alguém em público 

era demais. Começaram os empurrões, saíram do salão. O estampido do tiro e a queda de 

um corpo silenciaram a todos. 

 Pouco tempo depois, poucas semanas após, morto numa emboscada no “caminho da 

várzea” – estrada que ligava Linha Sítio a São José da Reserva do outro lado do Rio 

Pardinho – caía o noivo. O corpo abatido fora coberto com alguns galhos de capim da beira 

de estrada.  Promessa cumprida.  

 Alguns meses depois, a noiva -  grávida - tomou veneno  e foi sepultada perto do 

pretendente assassinado. Mais uma tragédia! 

O irmão da moça e familiares  foram investigados. A polícia encerrou as 

investigações porque o assassino não fora identificado. Ninguém foi preso porque não 

havia provas para condenação. 

Em roda de amigos, aos sussurros, conta-se que um guri ( criança de 10 anos),  

testemunha ocular, foi orientado pelo pai a  nunca denunciar o autor do crime.   

Sessenta anos depois, falava-se de um colono que sempre andava com uma pasta 

preta. Seu conteúdo:  um revólver 38, documentos pessoais e o bloco de produtor. Tudo  

para despistar curiosos e evitar perguntas constrangedoras. Já com 80 anos ainda temia ser 

descoberto e sofrer vingança.  

Celeste Dummer 
 

Celeste Dummer é professora de Língua Portuguesa e Literatura. Autora do livro “A 

sala encena” e co-autora dos livros: “100 anos de ensino, pregação e testemunho”; 

“Escola Hannemann: 40 anos de cooperação e educação” e “Vera Cruz: tempo, terra e 

gente.” 
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Primeira viagem 

 

 

 No dia  em que fui viajar a Porto Alegre fiquei bastante animado, pois seria a 

primeira e mais longa excursão da minha vida. Quase não dormi à noite de tanta ansiedade 

que  tinha para visitar à Capital do Estado do RS. 

 Ainda não havia amanhecido, eu já estava acordado e vestido pois sairia cedo. 

Peguei o ônibus que levaria minha escola. No caminho passamos por uma parede rochosa  

que havia do lado direito da estrada. As rochas eram bem vermelhas. Um vermelho bem 

escuro, cor de argila. Estava surpreso com o tamanho daquela parede. Arrepiei. Não 

conseguia imaginar como alguém conseguira fazer uma estrada naquele lugar. 

 Depois de bastante cansativo tempo de viagem paramos para comer alguma coisa 

(excursionista tem mania de parar para comer). Após a parada, pegamos a estrada 

novamente até o Lago Guaíba  - todos pensam que é um rio – onde paramos para andar de 

barco. Lá tinha um porto com  barcos pequenos, canoas de pescadores, lanchas velozes e 

grandes embarcações atracadas como eu nunca tinha visto pessoalmente. Só na tevê em 

novela ou documentário. Damos um passeio ao redor de uma ilha. Navegar em água 

grandes e profundas foi uma experiência emocionante e inesquecível. 

 O próximo destino foi o Estádio de Beira-rio. Olhamos os troféus, não visitamos o 

gramado, nem subimos nas arquibancadas porque era dia de treino fechado e o técnico 

ensaiava as jogadas  para surpreender o time adversário. 

 Seguimos para o Olímpico – o time pelo qual torço desde pequeno, o melhor do 

mundo - e lá olhamos as taças, fotos dos jogadores, pôster dos times campões, uniformes 

vencedores. Olhamos o gramado, subimos nas arquibancadas.Ficamos emocionados. Cada 

visitante ganhou um pirulito e um adesivo. 

 O aeroporto foi ainda mais surpreendente. Andar de escada rolante e ver as pessoas 

com malas esperando o embarque não fazia parte da minha imaginação. O tamanho dos 

aviões, o barulho das turbinas, a quantidade de passageiros, os cuidados com as aeronaves 

no abastecimento, tudo surpreendente. 

 Já na parte da tarde, fomos para o último lugar previsto no roteiro da minha primeira 

viagem: o jardim zoológico. Imediatamente, a  turma foi almoçar. Comemos rapidamente 

porque queríamos ver ao vivo o que tinha nos livros de ciências da escola, filmes e 

documentários, programas de televisão. Novidades encontramos em jaulas, gaiolas, 

cercados, açudes, passarelas, árvores, trilhas . . . Cobras, rinoceronte, hipopótamos 

mergulhados, macacos salteadores e atrevidos, tartarugas lentas, jacarés, leões, tigres, 

peixes coloridos, elefantes grandes e gordos, camelos, tucanos, onça parda, ursos 

preguiçosos ... 

 Ao entardecer, já cansados e deslumbrados, recolhemos as mochilas, juntamos os 

colegas e empreendemos a viagem de volta. Caindo de sono fui para a cama, dormi como 

uma pedra. 

 Hoje eu entendo quando alguém diz que nunca se esquece a primeira vez. Também 

não se esquece a primeira viagem. Mesmo sendo uma excursão de alunos para Porto 

Alegre. 

 

                                                                        Ezequiel da Silva 
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                                            Curiosidade 

 

 Depois de morar dois anos em Linha Tapera, interior de Vera Cruz, descobri por um 

vizinho que aquela casa possuía um porão. 

 

 Muito curiosa, perguntei onde se localizava o tal porão. Quando o vizinho explicou, 

levei um susto. O porão  ficava justamente no quarto do meio da residência. Exatamente no 

local onde eu dormia: o meu quarto. Tremi. 

 

Quando cheguei em casa, entrei em meu dormitório rapidamente e percebi que, 

entre as tábuas do assoalho, havia um quadro quase imperceptível, perfeitamente recortado 

e encaixado. Saí feito uma flecha. Fechei a porta e não falei da minha surpresa e 

descoberta.  

 

Naquela noite, arrumei várias desculpas para dormir no aposento reservado somente 

para visitas. Dormi não. Comecei a imaginar o que poderia ter naquele lugar tão bem 

fechado e nunca comentado pelos familiares. Será que eles não sabiam de nada? Se sabiam, 

não falavam por quê? 

 

No dia seguinte, a caminho da escola comentei o fato com a  prima Débora. Ela 

assustou-se.  

 

Ao meio-dia, de volta da escola, papai disse que combinara com a mãe de Débora 

para que ficasse comigo, pois eles iriam até a casa de minha avó. 

 

Débora chegou e meu pai recomendou que ficássemos assistindo tevê e não 

aprontássemos nenhuma confusão, como de costume. Podíamos olhar os programas 

conforme nosso gosto. Olhamos uma para a outra com cumplicidade. Pronto. Era o dia e a 

hora que precisávamos. 

 

Foi só meu pai virar as costas. Fomos correndo para o quarto abrir o tal porão. 

Removemos a cama. Tentamos de todas as formas: chave-de-fenda, pé-de-cabra, facão. 

Uma faca foi o instrumento perfeito. Não queríamos deixar marcas, arranhar o assoalho. 

Abrimos a tampa do alçapão do misterioso porão. Encontramos coisas incríveis: uma 

coleção de garrafas de vários tamanhos e formatos – grandes, arredondadas, pequenas, 

cilíndricas, quadradas, achatadas, bojudas – objetos enferrujados e empoeirados, bacias, 

sacos de estopa e outras ferramentas estranhas. Ficamos assustadas, pois nunca 

imaginávamos que havia um local secreto abaixo do assoalho da nossa casa, muito menos 

debaixo do meu quarto, local onde passava a maior parte do dia. Aquilo tudo não podia ser 

real, pois parecia cena de algum filme de terror, mistério ou até mesmo suspense. 

 

Para não passarmos por mentirosas, pedi que minha prima tirasse fotos com o 

celular. Aceitou minha sugestão e registramos tudo aquilo que havíamos descoberto. Era 

tudo muito interessante, intrigante e misterioso. Para que serviram estas garrafas? Seriam 

vasilhames usados na preparação de poções mágicas, remédios, venenos? E as bacias? 

Teriam servido para misturar ingredientes? E os sacos? Será que prendia alguém lá? 
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Quando meus pais voltaram, já havíamos fechado o porão, no entanto, mostramos as 

fotos. Neste momento passamos por mais um susto. Papai começou a contar histórias 

sinistras, fatos arrepiantes, momentos absurdos que teriam acontecido na casa em que 

morara uma velha senhora que colecionava garrafas e em sua mudança havia um misterioso 

baú azul que, segundo comentários, guardava segredos dela e de um filho que bebia muito e 

morrera assassinado. 

 

Até hoje não se tocou mais no assunto, todavia eu e minha prima temos muita 

curiosidade de saber a verdadeira história do porão, das garrafas e do baú azul. 

 

                                         Bruna Inês Pereira  
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                            A mentira 

 

Durante muito tempo, quando era bem pequena,  tentava entender  quando minha 

avó e minha mãe sempre diziam que “mentira tem perna curta.” Nunca enxerguei perna em 

palavra, prosa, papo, conversa de gente grande ou pequena. 

Numa tarde de aula, quando estava na pré-escola, eu e minhas amigas ficamos 

dentro da sala de aula brincando na hora do recreio enquanto os outros brincavam no pátio 

e na brinquelândia. Dissemos para a professora que queríamos terminar nossas pinturas 

bem caprichadas. 

Na realidade era desculpa. Nosso coleguinha tinha deixado, na mochila, um pacote 

de salgadinhos. Justamente o tipo que nós mais gostávamos e  nossos pais não compravam 

por serem muito caros. 

Resolvemos pegar os salgadinhos e nos escondemos no banheiro. E lá ficamos com 

medo de sair e sermos descobertas. Comemos apressadas. Devoramos o conteúdo do 

pacote. Cada uma queria mais. Ninguém queria cuidar da porta e do movimento dos 

colegas. 

Quando acabou o recreio, todos retornaram do pátio e nós trancadas. Ninguém 

queria sair. A professora chamou e nada. Ninguém se manifestou. Saiu para nos procurar, 

perguntou aos alunos e às professoras. Ninguém viu nada. No pátio não havia mais 

ninguém. Restava apenas um lugar: o banheiro. 

A professora chegou à porta, colocou o ouvido e ouviu nossos cochichos e 

perguntou: 

- Por que estão trancadas aí dentro? 

Juntas respondemos: 

- Não conseguimos abrir a porta. 

A professora com jeito girou a maçaneta, abriu a porta e séria disse: 

- Estava apenas encostada. Como vocês são fraquinhas! 

Logo começou a choradeira na sala. Nosso coleguinha sentiu a falta dos 

salgadinhos. Foi chamar sua mãe que trabalhava na escola e começou o interrogatório. 

Ninguém se acusou, ninguém comera nada, mas o pacote estava vazio. 

As cinco cúmplices não piscaram os olhos quando a professora encarava cada um 

para descobrir os gulosos. 

A aula terminou e fomos para casa. Combinamos não contar nada para ninguém. 

Alguns dias mais tarde, minha mãe começa a fazer perguntas sobre os salgadinhos 

que foram comidos durante o recreio. Fiz de conta que não sabia de nada. Ninguém tinha 

dito nada. Não tinha ouvido falar do assunto. Sempre ia ao pátio e só ficava na sala para 

terminar algum trabalho. Mamãe olhava de jeito estranho. E quando olhava daquele jeito, 

desconfiava ou tinha certeza. 

Eu não sabia que a mãe do colega, a professora e minha mãe já haviam conversado 

sobre o assunto.  

À noite, já na cama, minha mãe veio de novo conversar comigo e perguntou porque 

não tinha contado a verdade. Respondi que estava com medo de levar xingão, da gozação 

dos colegas e não ter como devolver o salgadinho.  Não tinha mais saída .Contei tudo. 

Mesmo assim, curiosa perguntei para ela: 

- Como tu descobriu? 
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Ora, minha filha, mentira tem perna curta. Eu vi no teu olho e a professora viu resto 

de salgadinho grudado em tua bochecha.  

                                                          Cátia  Helena Stumm   
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                             A trilha 

 

Logo que nos mudamos, minha prima Ana Paula foi dormir lá em casa para eu não 

me sentir sozinha na nova moradia. Queria conhecer a propriedade que meus pais haviam 

comparado: um bonito local para lavoura e uma mata nativa nos fundos. Afastar-me dos 

amigos e parentes era minha queixa. 

No dia seguinte, de manhã bem cedinho,  nós duas resolvemos passear, fazer uma 

trilha pelo mato, mesmo contrariando minha mãe. Ainda não tinha entrado lá. 

Pegamos água, alguns biscoitos e uma sacolinha cheia de tralha para  brincar se 

quiséssemos. Caminhamos muito até chegar lá. Entramos mato adentro, muito animadas 

com a aventura que tivemos coragem de empreender. Estávamos fascinadas com a beleza 

do lugar, as enormes árvores com orquídeas, cipós em forma de balanço, pássaros 

assustados com a nossa presença, rastro de animais – imaginávamos os ferozes tigres ou 

leões – ar puro, cheiro de mato. Caminhamos sem pensar em nada, não deixamos sinais 

para a volta. Saímos e perdemos a trilha sem perceber. Paramos para come o lanche, nossas 

bolachas e bebemos toda a água. Cansadas sentamos e cochilamos. 

Já estava escurecendo e decidimos voltar para casa. Ao procurar o caminho de volta 

começamos a ouvir os barulhos da floresta e o choro, uma voz macia que até encantava. 

Apavorada e curiosa gritei: 

- Quem está aí?Está precisando de ajuda? Quem está aí? 

Mas o choro macio continuava e resolvemos seguir o som para ver o havia ali. 

Continuamos nos emprenhando na mata e não tínhamos a mínima idéia de como sair dali.. 

Nossa única esperança era encontrar a pessoa que chorava e contar com  a ajuda dela.. 

Talvez estivesse perdida e, juntas, acharíamos a saída.. 

O tempo passava, escurecia mais, nossos corações batiam forte, descontrolavam a 

cada passo e a cada ruído da floresta ameaçava parar. Encontramos uma forquilha com um 

pedaço de pano branco, parte de um lindo vestido de noiva. 

Seguimos na direção que a forquilha apontava, pois o choro parecia estar mais 

perto. Muito escuro, Ana Paula revira a sacolinha e encontra uma mini lanterna com pilha 

fraca. Avistamos uma gruta. Chegando mais perto, vimos uma linda moça chorando 

mansamente. Tentamos conversar com ela. Olhou-nos com um olhar frio, levantou-se e 

sumiu no interior da gruta misteriosa. Estava  com vestido branco rasgado. Desmaiamos 

com a cena. 

- Aqui. Venham até aqui. Elas estão aqui. 

Era meu tio. Foi incrível. A gruta tinha sumido e estávamos deitadas ao lado da 

trilha. Não entendemos direito, mais ficamos quietas.  Em casa contamos o acontecido e 

minha avó contou a história da noiva que fugiu do casamento para uma floresta e nunca 

mais voltou. Mas isto já é outra história. 

 

 

 

                                                           Débora Pricila da Silveira  
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                                           Makanã 

 

Makanã é uma palavra estranha. É estranha como a cidade  que têm este nome. São 

estranhas as coisas que lá acontecem e as pessoas que nela vivem. 

Os moradores da pequena cidade viviam aterrorizadas com os acontecimentos 

estranhos que assolavam o vilarejo: casas flutuando, portas e janelas abrindo e fechando 

sozinhas, torneiras cotejando. Alguns barulhos, sons estranhos, visões e aparições vinham 

preocupando os habitantes. Cenas de terror pintadas em muros, imagens de quadros se 

mexendo e imagens bizarras estavam em cartazes. Os ruídos - estrondos de armas de fogo e 

bombinhas -  cadeiras e móveis  arrastando, espelhos quebrando, solo rachando pelas ruas, 

fendas enormes pelos canteiros da praça, paredes rachadas, portas e janelas quebradas, 

flores murchas, árvores secas . . . 

Algumas pessoas achavam que Makanã estava amaldiçoada, outras pensavam que 

seriam fantasmas, o restante dizia ser palhaçada de desocupados em busca de gozação com 

os medrosos e supersticiosos. 

A polícia, ao ser acionada, ficou com medo de lidar com o caso. Não tinha idéia e 

não prometia solução, pois as armas começaram a sumir. Pinturas e mensagens estranhas 

com ameaças apareceram na delegacia e arredores. Quadros com imagens de forca, pessoas 

metralhadas, mortos banhados em sangue, mortos sem pernas e braços, deformadas por 

doenças estampadas em viaturas, prédios e muros. 

 Apavorados, os moradores contrataram especialistas em fenômenos paranormais, 

astrônomos, astrólogos, estudiosos de OVNIS. Consultaram cartomantes e videntes para 

descobrir a causa de tudo o que estava acontecendo lá, tirando o sono e tranqüilidade da, até 

então, pacata Makanã.  

Alguns, ingenuamente, sugeriram a mudança de nome. Os mais audaciosos 

diagnosticaram ser ação de fantasmas. Um contratado,  metido a engenheiro, garantiu que 

tinha um equipamento que sugava fantasmas. Um aspirador de objetos, coisas estranhas e 

até seres invisíveis. Diante do desespero, todos toparam o negócio. Juntaram o valor 

exigido pelo especialista. A operação limpeza e combate aos fantasmas foi realizada. 

Prenderiam os seres desconhecidos em enormes sacos impermeáveis e caixas lacradas. 

No final do dia, o engenheiro foi embora, sem deixar endereço, com sua engenhoca 

e o dinheiro arrecadado.  

Se o trabalho foi eficiente e o problema resolvido ainda é um mistério. Makanã 

continua uma cidade misteriosa.   

 

 

 

                                                            Inês Lemes da Silva  
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                                  Infância assombrada 

 

 

Entre as muitas histórias contadas às crianças, a existência de assombração causa 

forte impacto e povoa o imaginário dos pequeninos. Comigo não foi diferente. 

Quando eu tinha cinco anos, morava em Vera Cruz junto com minha mãe e meus 

irmãos, ficava em creche particular, tinha muitos amigos e brincávamos juntos. 

Um dia, diante de dificuldades financeiras, minha mãe arranjou um emprego onde 

teria que trabalhar o dia inteiro para ganhar mais. 

Assim, ela precisava arrumar alguém para cuidar de mim. Para economizar grana 

levou-me para morar com minha avó no interior. Fiquei muito triste. Apesar de gostar 

muito dela, precisava abandonar meus amigos, deixar a escolinha, toda minha vida 

começou a mudar. A rotina seria outra: roça, chiqueiro, galpão, casa longe da estrada ... 

Mamãe prometeu que eu iria para casa todo final de semana. No sábado e domingo 

poderia escolher os salgadinhos, refrigerantes, balas, bolacha recheada . . . Tudo que eu 

sempre pedia. 

Depois de muito choro e espernear por horas, mudei para a casa da minha avó. 

“Criança não tem querer; precisa obedecer.” 

Vovó cuidava muito bem de mim, mas todo meio-dia, após o almoço, ela e meu avô 

tinham o hábito de dormir por aproximadamente uma hora. Eu não estava acostumada e 

não gostei da idéia. Ficava rolando na cama. Quando levantava e punha o pé no chão, o 

assoalho fazia barulho e, lá do quarto, vinha uma voz: 

- É hora de ficar na cama e dormir. 

Um dia, disfarcei e fiquei na cozinha com meus brinquedos e joguinhos. Estava 

distraída brincando quando, de repente, olhei para a porta e vi um vulto escuro. Um homem 

negro com uma capa preta, um poncho de gaúcho, olhava para mim com olhos fixos e 

firmes. Encarou-me e não disse nada. 

Imediatamente, larguei meus brinquedos e, cambaleando, corri para o quarto da 

minha avó. Ofegante, eu quis contar o acontecido. Os dois não tinham idéia de quem seria. 

Deveria ser um fantasma e sugeriram que eu fosse para cama e me cobrir toda. Obedeci 

prontamente e todos os dias seguintes eu estava fazendo minha sesta como todos da casa. 

Anos mais tarde, já com quinze anos, minha avó contou tudo o que tinha 

acontecido. Vovô, ao perceber que não obedecia às ordens e tentava enganá-los, combinou 

com um empregado negro da propriedade a forma de pregar um susto inesquecível na 

pequena fera que não tinha sono após o almoço, teimava em brincar com joguinhos e fazer 

barulho pela casa. 

Hoje, eu acho graça e até conto para meus amigos, mas naquele dia tive certeza de 

ter visto fantasma de verdade. Parecido com aqueles das histórias que a professora contava 

na escolinha e que apareciam em filmes que assistia.   

 

 

                                  Patrícia  Luana Freese dos Santos 
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                                        Mudinho 

 

Certo dia, fui à casa da minha avó Arminda. Então, ela mostrou-me uma gata com 

dois filhotes e disse que podia escolher um. Escolhi o branco. O cinzento comia pouco, era 

magrinho e sua aparência não era tão bonita. Não sabia se era macho ou fêmea, pois ainda 

havia conferido. Nem lembrei de olhar. 

Neste mesmo dia, trouxe ele para minha casa. Soltei na área dos fundos e estranhou 

a presença do cachorro Kidy. Os dois nunca tinham se visto. O pequeno tremia e o grande 

rosnava. Minhas irmãs riam e o pai debochava. 

Toda alegre fui buscar jornais velhos para forrar o chão e a caixa de papelão para 

fazer uma casinha, um recanto quentinho e protegido. 

À noite, já todos na cama, ele miou muito. Para não ouvir o mio dele, fui para o 

quarto de minha irmã. Não adiantou. Continuava ouvindo os miados. Com pena do bichano 

busquei-o e levei junto para minha cama, tapei-o pra ficar quentinho  e dormir sossegado. 

Minha irmã mais velha viu tudo. Levantou brava, reclamou da barulheira, ergueu a 

coberta, pegou o gatinho e pediu que eu o levasse para o seu precioso cantinho, dentro de 

casa, na área dos fundos. 

- Onde já se viu dormir com gato na cama. 

No outro dia, foi a maior baderna. Ele pegava tudo que via pela frente. Estragava as 

flores da minha mãe e o presépio junto ao pinheiro de Natal. Eu corria atrás dele para não ir 

até a estrada e ser atropelado ou esmagado por um motorista apressado. 

Virou o xodó da casa. Eu e minha irmã pegávamos roupas de bonecas, cobertores e 

íamos  brincar com ele na casinha. Era muito divertido. Era estranho, mas ele gostava. 

Chegou o dia da escolha do nome. Fizemos uma lista. Eu dei a idéia de darmos a ele 

o nome de Mudinho, pois ele era macho e quase não miava - depois daquela primeira noite 

– e andava quietinho pela casa. Todos concordaram. O nome não mudou. Dia vinte e sete 

de outubro seria o dia  dele completar um ano de vida. Pensava em comprar uma ração 

especial e comemorar o primeiro aninho dele. 

No entanto, um acontecimento inesperado alterou os planos. No dia oito de julho, ao 

amanhecer, alguém  o atropelou, arrancando uma perna e provocando um buraco na cabeça. 

Ferimento mortal.   

Depois de acordar, meu pai contou o que tinha ocorrido. Chorei o dia inteiro, pois 

era o gatinho que eu falava que era meu filhinho. Acho que ele está lá no céu vendo todos 

nós.  

Isto foi uma grande tragédia! 

 

 

 

 

                                              Larissa Maira Eichherr 
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                          O serelepe 

 

Era sábado. Uma linda e ensolarada tarde de sábado. Não havia nenhuma atração na 

Vila. Festas e reuniões estavam marcadas para o dia seguinte. Sábado para passar o tempo 

sem compromisso. Meus amigos e eu fomos jogar vôlei nos fundos da minha casa. 

Estava quente e tivemos  a idéia de ir até o riacho que fica perto de casa. 

Perguntamos à mãe e ela concordou. Passamos por uma bergamoteira, apanhamos algumas 

frutas e fomos até o arroio. 

Chegando lá, descemos o barranco, percorremos o leito em busca de pedrinhas 

coloridas e brilhosas – cristais de rocha – para fazer uma coleção. Encontramos várias. Uma 

mais linda que a outra. Eram nossos diamantes. As brancas pareciam pedras preciosas: 

brilhantes para anéis, brincos e colares. 

Seguindo o curso do arroio encontramos um  lindo e limpo lugar com areia, uma 

pequena cachoeira, muita sombra, argila para fazer bonecas, objetos, formas que saíam da 

nossa imaginação.  

Ficamos por ali um bom tempo, planejamos fazer um piquenique com churrasco, 

suco de fruta, bolacha recheada e sanduíches. Poderíamos levar anzóis e tentar pescar 

alguns peixes.  Comemos as bergamotas e, ao sair, avistamos um animalzinho no chão. 

Parecia  estar desmaiado. Fomos nos aproximando para ver e examinar o bichinho. 

Ninguém teve coragem para tocá-lo e examinar se estava vivo ou morto. Sobrou pra mim e, 

para tristeza e nosso espanto, era um serelepe morto.  

Fiquei triste ao vê-lo morto, abandonado no barranco do riacho. Comecei a imaginar 

como teria chegado ali e quem, insensivelmente, matara o animal ..... 

Resolvemos pegá-lo e  trazer para minha casa. Colocamos numa caixinha e mostrei 

para o pai e a mãe. Constataram que, realmente, era um serelepe. Lamentaram a morte de 

um bichinho tão interessante. Depois fomos enterrá-lo. 

Minha irmã mais nova, ainda bastante pequena, foi buscar o hinário da minha mãe. . 

Perguntamos o que ela queria com isto ali junto. 

- Cantar um hino. O pastor sempre canta nos enterros. 

- Serelepe não é gente. E não se canta em enterro de bicho. 

Achamos isto inadequado, rimos dela e ela saiu chorando. Cavamos um buraco, 

cobrimos a caixa com terra, colocamos uma pequena cruz e um vasinho com flores. Um 

enterro digno para um serelepe. 

Sempre que olho para o fundo do campo, lembro do passeio e do serelepe solitário 

que encontramos morto no arroio. A vida continua. 

 

 

 

 

                             Lovisa Maitê Eichherr 
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                                        Mau exemplo 

 

 

Desde pequenina eu era curiosa e, como toda criança, imitava meus pais. Fazia tudo 

que eles faziam. 

Faz um bom tempo, não lembro quantos anos eu tinha. Meus pais fumavam e minha 

mãe tinha o péssimo costume de jogar os tocos de cigarro pela janela da cozinha. Pronto. 

Era ela jogar  e lá ia a baixinha juntar e, como gente grande, colocava a bituca na boca e 

começava a fumar. Sempre era uma confusão, mas eles continuam com o fumo, cigarro não 

podia faltar. Criança é que não podia fumar. 

Num dia qualquer, igual a muitos outros, meus pais e meu padrinho foram até a roça 

colher fumo. Fiquei em casa sozinha. Fui até o armário onde minha mãe guardava os 

pacotes de  cigarros e algumas caixas de fósforo. 

E bem feliz, sozinha, com meus planos, idéias e pensamentos. 

- Sou bem grande, faço o que quero. Tô sozinha. 

Peguei uma bolsa com roupas de boneca, botei cinco carteiras de cigarro, caixinha 

de fósforo. Com a boneca debaixo do braço saí feliz em direção da casinha feita com telhas 

velhas, lona plástica, portas e janelas de madeira velha recolhida pelo pátio. Atrás da casa 

da falecida avó. O primo foi o construtor. 

Arrumei tudo: mesinha, cadeirinhas, brinquedos, utensílios de cozinha ... Resolvi 

colar umas figuras na parede como se fossem quadros. Para fazer a cola usei um pote de 

margarina, pedacinhos de isopor e gasolina que encontrei no galpão. Feita a mistura, risquei 

o fósforo e . . . tudo incendiou. 

Tentei jogar o potezinho pela janela, mas o fogo aumentava. Tentei sair por uma 

porta, mas ela não abriu. Dei um empurrão em outra e, junto com a porta, veio uma telha 

que caiu em cima da minha cabeça. Fiquei meio tonta e corria desesperada. Busquei água 

num balde e consegui apagar o fogo. As marcas de queimado e o cheiro, no entanto, 

estavam pelo pátio todo.  

Peguei os cigarros e comecei a fumar. Soltava fumaça pelo nariz, formava círculos 

no ar do jeito que meus pais faziam. Tentava imitar o jeito deles. Sentia-me gente grande. 

Ouvindo o barulho da carroça que voltava da roça, fingidamente, fui pulando, 

brincando, correndo pelo pátio. Nada havia acontecido. 

Ao chegarem perto, meus pais notaram que algo errado aconteceu. Chamaram-me 

para o lado e notaram o bafo de cigarro. Sem piedade e explicação levei uma surra 

inesquecível e aprendi que criança brinca com brinquedos e não com fogo. ”Quem brinca 

com fogo se queima.” 

Disseram-me que cigarro faz mal à saúde e criança deve chupar pirulito.  

Até hoje me pergunto: por que fui castigada se o exemplo de fumar veio dos meus 

pais? 

 

 

                                            Rochele  Naina Reuter 
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