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VÁRIAS VAIDADES; TOLAS RIVALIDADES
nfelizmente, em muitas situações, o que se percebe em
São Miguel é a ‘guerra de vaidades’. A luta pela ‘ostentação’ faz esquecer o pobre coitado. “Preferível deixá-lo
de lado”. Afinal, para alguns, o tempo para vencer a rivalidade é mais precioso do que amparar um necessitado.
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A bela Luíza Sampaio

Os penetrantes olhos de Eduarda Hummes

E COMO ESCREVERAM GESSINGER E LICKS
Um dia super. Uma noite super. Uma vida superficial. Entre
as sombras. Entre as sobras da nossa escassez. Entre cobras. Entre escombros da nossa solidez”.
*Trecho da música ‘Muros e Grades’ – Engenheiros do Hawaii.
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PARA ELA
ronia? Quem diria que um dia eu a encontraria numa choperia?
Casualidade? Nessa idade? Justo naquela cidade? E
o que dizer de sua sensualidade? Confesso: bateu saudade de nossa intimidade.
Você me encarava. Nem disfarçava. Ele não notava tão embriagado estava -. Eu nada imaginava. A indiferença me coordenava.
Quanto tocou aquele som o bilhete você entregou ao
garçom. Seu “dom” continua muito bom. E naquele momento combinava com a cor do seu batom.
Mesmo hotel? Na hora do coquetel? No apartamento
do bacharel?
Não, de imediato, disse minha intuição. Previu confusão. Acatei sua orientação. No dia seguinte acertei a conta na recepção. Segui em outra direção. Sem qualquer
ação ou comoção. Nem afiliação ou emoção.
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ENTRE A COMPANHIA E A SOLIDÃO
cara, por preferir a solidão à companhia, tem problemas de relacionamento. Todos sabem disso. Aprecia
ficar só. Não conversa com quase ninguém. Muito menos
importuna. Quando vai a uma balada fica na dele. Sozinho.
Mas sempre aparece um “mala”, geralmente embriagado, e fica “alugando”. Aliás, quando é apenas um é motivo de comemoração.
É óbvio que a conduta do sujeito não é a mais adequada. Beira o antissocial. Mas ninguém tem nada a ver com
isso. E mais: melhor ser assim do que um aporrinhador.
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Linda morena clara: Andressa Godinho

HÁ DEZ ANOS

C

lassificar de vândalos os que depredaram o túmulo do Padre Aurélio Canzi, na Gruta Nossa Senhora
de Lurdes, é elogiá-los. A lastimável ação aconteceu na
semana passada. A Polícia investiga o deplorável fato.
*Coluna Roger Brunetto, 02 de setembro de 2005.

PONTO FINAL
Quando a pedra sob a qual você rasteja for retirada
de cima de seus ombros e quando a nuvem que chove
sobre sua cabeça desaparecer, o barulho que você ouvirá é o desmoronar de anos vazios”. Parte da letra de
‘Hollow Years’ – Dream Theater.
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