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Nesta edição, estamos apresentando os
trabalhos classificados em 3° lugar, nas
categorias poesia, crônica e conto, no

Concurso Literário da AGEA

POESIA - 3° lugar

De Estrelas, flores e rumos

Há uma estrela madrugadeira
que habita meu pensamento,
há um por-do-sol colorado
que insiste em morar comigo,
há um pedaço de Rio Grande
encravado no meu peito
e sesmarias de campo
gravadas no meu olhar.

Há duas pequenas flores
brotadas no coração,
um girassol cintilante
que estabelece meus rumos,
e uma lua maternal
me protegendo das sombras
que surgem pelas esquinas
desta cidade distante.

Há tanta estrela bonita
ao largo desse universo...
Seguem o rumo dos ventos
deixando ausências em mim.

E as mágoas que porventura
se escondem por algum canto
deste meu peito surrado,
nem sequer batem à porta,
sucumbem ao mate amargo
e aos acordes de milongas
que me arrepiam inteiro
pelas manhãs de domingo.

Trago um resto de saudade
vindo de cima da serra
e o gosto da canha pura
que remanesce na boca.
Tenho flores do cerrado
plantadas na minha mente
e um cheiro de maresia
perfumando o meu caminho.

É assim que brota meu canto
nesse andejar permanente,
a vida segue seu curso

e os seus senderos me atropelam.
Não há porto de chegada
para quem persegue as estrelas!
... e as flores são sentinelas
da estrada que não tem fim.

Rodrigo Canani Medeiros

CONTO - 3° lugar

Eremita Moderno
A tarde morre lentamente. A luminosidade do sol já não

tem o brilho e o ardor de horas antes. As nuvens negras
junto ao horizonte, tentam como se fossem grandes corti-
nas, a obstalizar os últimos rasgos dos raios solares. Mas
por vezes um rastro de luz surge de uma falha qualquer do

CRÔNICA -3° lugar

Só faltou você
Faz mais de 40 anos. Num antigo restaurante de nossa

capital, comida simples, mas de muita qualidade e sabor,
sem esquecer o preço acessível como pediam nossos bol-
sos estundatis, que ocorreu o que agora relembro.

As paredes internasdo salão muito simples e despido
de ornamentos eram franqueadas à criatividade dos fregue-
ses que rabiscavam suas idéias ou simplemeste escreviam
seu nome e data, o que era mais comum.

Jantávamos alegremente, com algazarra própria da ida-
de, em noite de sexta-feira após as aulas, quando fui atraído
para a singela frase rabiscada na moldura de uma janela,
que nunca mais esqueci: “A comida estava boa. Só faltou
você, Rosinha...”.

Não recordo mais nada daquela noite e, realmente, não
importa. Aquela frase sim, retorna sempre. Quanto senti-
mento. Quanta delicadeza, a lembrar que nós humanos,
mesmo quando saciamos nossa fome física não desligamos
a parte nobre que nos caracteriza como animais racionais,
capazes de nos relacionar e amar.

Hoje, quando abro os jornais e as notícias são de bru-
talidade, guerra e destruição, faço minha viagem de volta ao
passado, à minha juventude sonhadora e à delicadeza da-
quelas linhas: “Só faltou você, Rosinha”.

Armando Ferreira Fonticielha


