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TEXTO: JOÃO MATEUS LUÍS JÚNIOR
ILUSTRAÇÕES: VENTURA ZUCULA

PROVASTE-ME
VIDA QUE NÃO ÉS
UM MAR DE ROSA
Deixa-me voar
voar e cantar para o mundo
esse mundo que tenho de explorar
nas mil e uma faces
dessa escola
que é viver num aprender
sem mestre.
Como entristece
que nos forcem a excitação
sem antes ter amado
e a casar
sem ter anelado oh, por favor, deixa-me ser criança!
Será que ninguém vê os meus direitos
serem atropelados nessa estrada
que chamavam de infância,
menos pelo Tio Antoninho
que em mim só via as coxas
e o guisado com que o servia
e apaparicava
no seu quartinho amaldiçoado.
Veem em mim não a criança
mas uma escrava à maneira
sem se preocuparem com as lágrimas
da minha vida dolorosa.
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Deixa-me voar e cantar para o mundo,
chamam de vida ao que te ensina
a sobreviver e não a viver,
e agora para o mundo
tenho de cantar esta história triste
de uma mãe que chora e clama
pela juventude
da filha que foi abusada
para só depois ver reclamados
os seus direitos.
Ah, deixa-me voar pela infância
combater a gravidez viver a meninice
em vez de me tornar mãe aos dez
que aos dezasseis
serei já mãe sem pai
ou com o pai sem emprego
ou terei um emprego sem salário
talvez com bacela, mas sem formação.
Maldita beleza, fez de mim
uma princesa sem reino,
a sua palma descia suavemente
pela tristeza da minha pele
e não respeitavas as lombas, as curvas…
Só me empurrava para as mais escuras vias
e não via como chorava.
A maçã foi mordida ah, quem agora tem controlo?
A situação cavou o abismo mais fundo
de quem larga a escola e hoje
tem a mão aprisionada nesta cela
sem gostar de lá estar.
E ainda tem de lhe chamar lar,
doce lar amargo estava lá o meu cérebro preparado!
Deixa-me voar livremente pelos ares
sem predadores
deixa-me abanar as minhas asas,
em vez duma jaula dê-me uma casa
com pai e não esposo e nem erectos
que o fazem e negam
a responsabilidade deixa-me ser criança!
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TEXTO: LAYBE JUDITE CUNAMA
ILUSTRAÇÕES: ERNESTO LUCAS POLÁ

A HISTÓRIA
DE INOCÊNCIA
Era uma vez, numa zona suburbana, uma menina de quinze anos, que era linda, prestável e muito responsável… Tinha esta rapariga dois irmãos, a Flora e
o Florêncio. A Flora é esperta como um alho, com somente onze anos já havia
ganhado um concurso de culinária organizado no seu bairro, o Florêncio é
apenas um rapazola patusco de sete anos que só sabe brincar, sendo o mais reinadio da turma, mas diga-se que não fica nada a dever em inteligência à irmã.
A Inocência por ser a mais velha e estar a caminho da juventude é quem ficava
sempre com os seus irmãos, porque a Dona Generosa, a mãe deles, era uma
simples servente num hospital da cidade e os seus turnos eram quase sempre
nocturnos. O pai falecera quando o Florêncio tinha somente dois anos, daí
que este não se lembrasse nada dele, mas pelo menos deixara-lhes uma casa
de tipo 3; a única riqueza que eles possuem. A Inocência madrugava todos
os dias para preparar o alimento “Xiquento” para o seu irmão e para ela; já a
Flora continuava a dormir por ser diferente o seu horário de entrada na escola, depois acordava e arrumava a casa juntamente com a sua mãe que, mesmo
cansada, nunca deixava a lida da sua casa para segundo plano.
A Inocência chegava quase sempre atrasada à escola, que era muito longe da sua
casa. Ralhava o professor de história: Menina, fica aí fora, já estamos completos!
E assim ela raramente entrava no 1º tempo. Nos intervalos ela sempre pedia a
um colega os apontamentos do 1º tempo e participava sempre nas demais aulas.
Contudo, a Inocência não possuía livros, só carregava na sua sacola cadernos
de capa leve, uma caneta e uma garrafa de água… Quando os professores
mandavam comprar fichas ela cismava em silêncio, porque nem coragem tinha para pedir à sua mãe alguma moeda, ciente de que a sua mãe não tinha
mesmo. E só uma por outra ficha é que ela conseguia comprar, com a ajuda
dos seus colegas.
Um certo dia o seu vizinho, o "tio Januário", fez-lhe uma proposta e ela ficou
espantada por ouvir aquilo e recusou-se. Mas o Tito Januário não desistiu, e

8

insistia, dizendo: Menina porque ficas aí nessa pobreza, que esperas tu? Há lá
fora um mundo que te espera: tu és linda, charmosa, formosa ninguém vai te
aguentar…
Ela reservava-se, afastando-se da presença dele, mas já não conseguia dormir,
pensando nas palavras tentadoras do Sr. Januário que lhe entravam como um
parafuso.
Infelizmente a sua mãe, a dona Generosa, ficou doente e em pouco tempo
haveria de perder o emprego, por já não conseguir deslocar-se, e embora os
seus colegas nunca deixassem de a ajudar no desamparo, há um limite para
tudo… E mais uma vez aparecia o Sr. Januário, a tentá-la: Menina porque és
tão orgulhosa? Vês a tua mãe querida a sofrer e tu aí parada, dependendo das
misérias que as pessoas vos trazem, venha comigo….
A Inocência chorou baba e ranho, mas naquela mesma noite enquanto todos
dormiam despediu-se da sua irmã Flora e pediu, Cuida da mamã e do nosso
irmão, volto logo! A Flora interrogou-a, espantada, Para onde vais a esta hora?
E ela respondeu: Cuida da mamã e do mano, eu vou atrás da nossa solução. E
foi para a estrada.
Chegando ao seu triste destino, Inocência estava uma pilha de nervos, enquanto os carros que passavam por ela a vestiam de luzes. Nervosa, ansiosa,
inconsolável, andava para trás e para cima na estrada escura, acenando aos
carros. E com ela estavam outras raparigas, cada uma com a sua história, todas
igualmente tristes. E foram parando os homens, com palavras ora doces ora amargas, e
mostrando-lhe que não lhes faltava dinheiro
na carteira. E aí começou o trabalho de Inocência, também por turnos.
Pobre rapariga.
Logo de manhazinha, a Inocência chegou a
casa, triste, mas com um saco de comida e
algum dinheiro. Passaram assim a ser as suas
noites. De dia dormia, cansada demais para
poder frequentar a escola. Para mais, a zona
toda ficou a saber da profissão que a menina
exercia e desprezavam-na por isso, davam-lhe alcunhas, diziam que ela era da má vida,
pois era. Como em tantos casos não foi por
livre e espontânea vontade que a Inocência
tal se tornou, mas infelizmente só através
desse trabalho encontra sustento para si e a
sua família.
Inocente é a Inocência, no entanto, à vista de
todos a menina é agora uma prostituta. DE
quem é a culpa?
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TEXTO: NABYLAH SULEMANE GULY
ILUSTRAÇÕES: ERNESTO GUAMBE

EM BUSCA
DA PAZ
Capitulo 1
Os tempos estavam sombrios, naquela terra, onde as famílias mais distintas
insistiam em destruir-se umas às outras. Mas havia quem não participasse de
tais conflitos e que, por esse motivo, eram os mais afetados pelas acções das
famílias guerreiras. Várias famílias pacíficas perderam tudo, passavam fome,
viam um dos seus morrer nas guerrilhas, choravam pelo sofrimento que mal
conseguiam aguentar. Pessoas morriam dia após dia por causa daquela contenda. Por causa de motivos descabidos, por causa de amor, mas principalmente,
por causa de ideias de superioridade. E pelos vistos, não iria acabar tão já.
Basta! Basta destas guerras sem sentido, Parem de
lutar, parem de temer-se uns aos outros. Acham
que isto é viver? Chega de destruir a nossa Terra, a
nossa casa. — gritava Bella, a sucessora do falecido governante da cidade.
Todos os dias, Bella caminhava até à cidade e repetia as mesmas palavras, vezes sem conta, em todas
as praças e jardins. E mesmo não resolvendo absolutamente nada, ela persistia sem desfalecer, ela
queria governar aquela Terra como ninguém antes
governara, trazer a Paz que seu pai nunca alcançara. Mas, por vezes afigurava-se-lhe mais difícil do
que colocar um animal a falar. Ela jamais pensara
que seria assim tão árduo estar no poder, ela sempre quis, mas agora, sentia-se prestes a desistir,
prestes a desabar, já não aguentava mais parar as
guerras, findar as greves, acalmar a fome. Estava
cansada, era como se a sua chama interior estivesse a dissipar-se, embora sabendo que, se parasse,
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mais ninguém faria o seu trabalho. - Vossa Excelência, continue, não desista.
Nós precisamos de si, precisamos do seu apoio, da sua ajuda, do seu optimismo. — Gritavam alguns dos cidadãos que a ouviam!
Isso era tudo que Bella precisava de ouvir para continuar, era tudo o que ela
queria, ver que os seus esforços eram visíveis, que a escutavam e compreendiam. E assim, um sorriso cintilante e alegre nasceu em seus lábios.
–  Eu irei, prometo que não vou parar, continuarei lutando para alcançar a Paz
até que o último suspiro escape dos meus lábios. Eu não vos deixarei mal, não
deixarei o meu povo mal! — Disse Bella com vivacidade, inspirada e feliz. Ela
estava pronta, pronta para lutar, mesmo que sangue fosse derramado.
Vera Luz, em tempos longínquos, fora o lugar em que todos queriam viver.
Era uma terra bondosa, acolhedora, pacífica e acima de tudo, ajudava quem
precisava. Era considerada a Terra Mágica. Todos os que lá pisavam, ficavam
encantados, fascinados pela beleza daquele rincão. As folhas das árvores vibravam como cristais esverdeados contra a luz, os seus frutos eram mais doces
e saborosos do que o açúcar, havia flores de todas as espécies, das mais belas
e raras que davam um aroma divino ao lugar, os animais eram felizes e fofos.
As crianças eram livres, sorridentes, tal como os adultos, que trabalhavam
arduamente, em conjunto, para obter um melhor resultado. Como não se encantar por uma Terra como essa? Todos se sentiam gratos e se entreajudavam.
Porém, essa sociedade unida, que levou anos para ser alcançada, destruiu-se
em segundos.
O motivo? Manias de superioridade, a ganância. Uma parte da sociedade sentia-se superior em relação à outra, queria ganhar mais, ter mais. Justificavam,
Eu sou superior, devo receber mais, e porque Eu sou superior, devo odiar os
de baixo, não devo envolver-me, não devo me aproximar. Eu sou superior, eu
sou o maior, ninguém é mais poderoso do que eu!
Foi isso que algumas pessoas começaram a sentir, foi isso que arruinou aquela
terra de bondade. Os considerados inferiores não se deixaram abalar, não aceitaram tais modos de tratamento e rebateram querendo justiça. Deste modo,
as pessoas daquela Terra começaram a apontar-se dedos, a falar mal umas
das outras, a criar conflitos, a destruir amizades. Assim, vizinhos e famílias
começaram a odiar-se, mutuamente, e, simplesmente, por não se suportarem,
começaram a tentar destruir-se. Para eles aquela relação era normal, eles não
eram os afetados. Os campos foram abandonados, o trabalho foi deixado de
lado, as árvores começaram a morrer, as flores a murchar, os animais a desaparecer e as pessoas começaram a abandonar a Terra, a fugir. A fome foi criada
pela falta de produção, os alimentos eram deixados de parte, quem amealhara
vivia, quem não tinha passava fome até a morte chegar. Bonito, não é? Criar
conflitos por motivos inúteis e fazer pessoas morrerem por considerarem-nos inferiores. Ninguém é inferior ao outro, Deus fez-nos a todos de maneira
igual, e ninguém deveria julgar outra pessoa pela sua aparência. Deveríamo-nos respeitar, agir como irmãos, saber conviver e partilhar, mas parecia impossível. Vera Luz mudou de uma terra de bondade, para uma terra de ódio
e desrespeito. Ninguém pisava naquele local, todos os que por lá transitavam
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não se atreviam sequer a espreitar para aqueles campos mortos e secos. E tudo
piorou quando Layna Hollynd nasceu, foi aí que as guerras entre as duas famílias citadas se intensificaram ao extremo. O ódio acirrou-se, a febre dos que
julgavam superiores tomou conta de tudo, a ganância abrangiu todos e a fome
virou o significado da morte. E as famílias em litígio recrutaram vários outros
grupos para o seu lado. Já não havia amizade naquela terra, e a única esperança para os que sofriam, era Bella Stacy, a rapariga de ouro.
Capítulo 2
E essa guerra entre essas duas famílias deve-se a quê? É o que estás a perguntar-te? O tempo passou e digamos que o clamor da guerra se havia atenuado,
e que a pequena Layna havia crescido, se tornara uma mulher; não obstante,
infeliz ou felizmente, desenvolveu uma paixão intensa por Andrew, filho da
família inimigo, e por esse motivo, ela foi proibida de sair de casa, ou só podia
fazê-lo acompanhada e interditando-se de olhar para os lados, enquanto andava. O seu interior roía-se de dor e mágoa, ela queria encontrar Andy o mais
rápido possível, queria sentir o seu cheiro, o seu toque, mas era simplesmente
impossível. Vigiavam a pobre rapariga vinte e quatro horas por dia, era como
se estivesse presa na sua própria casa, os seus olhos estavam fatigados de focar
sempre as mesmas coisas, as mesmas pessoas, o seu corpo estava dormente
de ficar parado e o seu coração se apertava de dor, enquanto o bolbo da sua
chama interior se acendia cada vez mais e queimava o seu corpo por inteiro,
a sua paixão percorria as suas veias no lugar do
seu sangue, mas ela não podia fazer nada perante essas vontades imensas, e todas as noites rezava
para que se conseguisse formalizar a Paz entre a
sua família e de seu amado.
Paz, paz, paz! Era tudo o que todos queriam. Era
a Paz que todos desejavam. E não esquecendo que
devido a essa paixão entre Andrew e Layna, as
guerras se haviam intensificado, naquelas planícies e vales campeavam as batalhas, os regimentos
de mortes. Quando os dois jovens se apaixonaram, a família Matthew tinha acabado de chegar
à cidade, pouco depois do nascimento de Layna;
ambos haviam crescido em estreito convívio e
com o passar do tempo, apaixonaram-se. Mas a
família dele fora a única família que desde longos
tempos sobressaía em Vera Luz, o que os tornava
estimados pelo povo e fez com que eles ganhassem
aliados. Eles eram muito abastados, tinham tudo e
mais um pouco, e em vez de serem piedosos com
os outros, ajudarem os necessitados e misturarem-se com os denominados "Inferiores", fizerem
simplesmente o contrário. Ao verem como os so-
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los estavam exauridos, como as pessoas estavam
necessitadas, eles viram aí uma oportunidade para
tomar vantagens e sentiram-se excelsos, sentiram-se os donos de Vera Luz; sensação que crescera
quando o filho querido, o principezinho, se apaixonou pela plebeia. Andrew não era igual à família, ele sabia que se aquilo fosse adiante, não iria
aguentar tanto despeito e seria até capaz de fugir
da sua própria casa, do seu palácio. Ele não queria, mas o seu coração falava mais alto e ele sabia
que aquela guerra não era o que Deus queria, já
que sua mãe dizia o contrário. Layna sofria todos
os dias, todos os momentos, todos os segundos,
mas não podia fazer nada, até que, pressionado
pela paixão que sentia, arranjou um plano. No dia
seguinte, estando Layna prestes a sair com o seu
irmão, foi até seu quarto e escreveu uma carta que
dizia o seguinte:
Meu querido Andrew,
Meu coração chora todas as noites por sentir a sua
falta
Meus gritos são abafados pela minha dor Mas
meu coração nunca pára de bater por você, meu amor. Eu não aguento mais
esses conflitos, eu sinto sua falta, e hoje irei lhe ver. À meia-noite, vamos nos
encontrar na Ponte da Luz. Estarei lhe aguardando, Andy.
Layna sorriu ao ver o que tinha escrito e sentiu o seu nariz fungar, mas impediu as lágrimas de escorrer, não era tempo para chorar. Assim, beijou o
canto da carta com o seu gloss rosado, deixando lá a marca de seus lábios
estampada, por fim dobrou o papel amarelado e guardou-o na fita branca que
lhe circundava a cintura do vestido esverdeado. Nem que fosse para fugir, ela
iria, bastava-lhe estar com o seu amor. Seus devaneios foram cortados, alguém
batia na porta do quarto, e ela, adivinhando quem era, atendeu o seu irmão
que sorria para ela.
–  Minha irmã, está a ficar tarde, venha o mais depressa, estou lhe aguardando... — Disse seu irmão e ela assentiu concordando.
–  Então vamos, meu irmão. — Disse ela e esqueceu de esconder a animação
que sentia, o que fez com que seu irmão a encarasse de uma maneira estranha,
já que Layna nunca ficara assim tão feliz por se sentir "presa".
–  E qual seria o motivo dessa animação toda, Layna? - Ele perguntou enquanto se dirigiam à porta e ela sentiu o nervosismo percorrer seu corpo, mas
sorriu mesmo assim.
–  Ah, meu irmão, é porque eu já não saia de casa há tanto tempo, sinto falta
do ar puro, do cantar dos pássaros, de ver as folhas das árvores esvoaçando. —
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disse ela ao sentir o ar quente de Vera Luz adejar no seu rosto de uma maneira
tão delicada que se sentia tão leve como uma pena.
–  Minha pequena, me desculpe. E eu prometo que farei de tudo para que
minha caçulinha possa sair mais vezes. - Disse Ronald, e esfregou, decompondo, os cabelos negros de sua irmã mais nova. - Obrigada. — Respondeu ela,
enfeixando os seus fios pretos com as duas mãos. Ambos seguiram o caminho caminhando lentamente enquanto conversavam sobre assuntos triviais,
aos olhos de Layna, até que eles passaram em frente da Mansão Matthew e
viram Alice sentada nas escadas do alpendre. Layna dirigiu o seu olhar para
sua melhor amiga e seu olhar demonstrou que ela precisava de algo, o que fez
com que Alice se levantasse das escadas a sorrir e caminhasse até eles. Ronald
ficou desconfortável com a aproximação da rapariga e corou levemente, afinal,
ninguém sabia por quem ele estava totalmente apaixonado desde a infância.
–  Ly!!! — a loira gritou e correu para abraçar sua amiga.
–  Aly!! — Layna correu para junto de Alice e abraçou-a com força. — Que
saudades de você, Alice, — disse Layna, os olhos marejados, e pegou nas mãos
de sua amiga.
–  Eu também senti muito a sua falta, Layna! — Disse a loira enquanto chorava. Alice era linda, uma loira de olhos azuis que lembravam o oceano e pele
branca como a neve; seu corpo escultural assemelhava-se ao das deusas do
antigo Egipto, embora Layna não ficasse atrás, posto que os seus olhos cor de
caramelo que refulgiam como o ouro no contraste dos seus cabelos negros
encantassem qualquer um; era como olhar para um céu sem estrelas com a lua
cheia, e o seu corpo era tão harmonioso que de comum lhe chamavam Sereia,
sem esquecer a sua pela clara que dava mais realce aos seus olhos.
Layna olhou para sua amiga com aflição e retirou com cuidado a pequena
carta da barra do seu vestido, entregando de seguida à sua amiga que logo entendeu o recado. Elas abraçaram-se como nunca,
porque sabiam que seria difícil tornarem a encontrar-se novamente, e no final, fizeram o aperto de
mãos secreto. Estavam felizes, radiantes, mas tristes, pois tinham de despedir-se, após o que Alice franqueou as portas da mansão creme de sua
família. Podia dizer-se que aquela era a casa mais
bela da cidade, depois da Presidência. Era num
tom de creme com detalhes castanhos e brancos
que modernizavam a casa, as janelas de vidro
eram mimosas com pequenos desenhos pretos
a debruar as mesmas, e os portões de ferro, com
grades em formato de flores diversificadas, eram
ainda mais lindos. O jardim estava tão bem tratado que parecia perfeito, a relva era verde clara,
as árvores tinham cores tão delicadas e carregavam flores rosadas aromáticas que davam um ar
espectacular ao local. Haviam flores de espécies
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incontáveis por todo o lado, de rosas a violetas azuis, a crisântemos e hibiscos
e estrelícias, tanto atrás, como na frente, e as cores eram tão vivas que cativavam. Mas o que fazia a casa ser mais bela aos olhos de Layna, era o facto de
que seu amado vivia lá.
Capítulo 3
Depois de se terem encontrado com Alice, Layna e seu irmão continuaram a
caminhada até ao mercado. Os olhares das pessoas na rua dirigiam-se sempre
para ela, afinal, era conhecida como "a rapariga presa". Ao ter notado os olhares de pena, tristeza, seu peito encheu-se de sentimentos negativos e tristes,
mas o que podia ela fazer? Até ela própria se sentia presa, mas mesmo assim,
Layna continuou a caminhar de cabeça erguida e um sorriso encantador nos
lábios, algo que poucos teriam feito. A ansiedade dominava seu pensamento,
ela queria saber se a sua carta já se encontrava nas mãos de seu amado. Enquanto isso, Andrew estava a voltar do mercado e, mal sabia ele, que se o destino estivesse do seu lado, se encontraria com Layna. Ele queria muito revê-la,
mas sabia que se acaso num impulso se atrevesse a abraçá-la ou a passar perto
dela, a informação voaria até aos ouvidos do seu pai, já que o Sr. Matthew tinha ouvidos e olhos em toda a cidade. Por isso, esse era o último pensamento
que passaria pela sua mente, ele sabia o que o seu pai, aquele monstro, faria
caso soubesse de tal acontecimento. Ronald estava atento a todos os olhares
e movimentos vizinhos, nenhum detalhe lhe escapava, ele era uma águia que
iria proteger o seu tesouro custasse o que custasse.
Por outro lado, Layna estava apreensiva, ela sabia
que algo poderia acontecer a qualquer momento, ela sentia isso e por isso atentava em todos os
movimentos tal como seu irmão, mas acabou por
distrair-se do mais importante, o que se encontrava à sua frente. Sem ao menos esperar, querer ou
desejar, ela, enquanto olhava para os lados, sentiu
que o seu corpo chocava com o de outro ser humano, aquele que, mesmo que anos se passassem,
ela reconheceria pelo cheiro... Era Ele.
Seus olhos percorreram o corpo inteiro do rapaz
e sua cabeça inclinou-se para trás, afim de conseguir encarar os olhos de seu Andrew, e seu coração acelerou ao confirmar que era ele, o rapaz
dos olhos avermelhados, do cabelo loiro. Ambos
os corações começaram a bater fortemente como
se estivessem a dançar, e o tempo pareceu parar
para os apaixonados. Num lugar silencioso, o som
destes dois batimentos poderia ser música, de
tanta sintonia que havia entre eles. Simplesmente era amor, naquele olhar teciam-se mil palavras,
o toque leve era mais do que suficiente, o sorriso
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servira como a melhor recordação possível, e eles enfim, afastaram-se com
uma dor no coração, sem dizer nem uma palavra. O irmão de Layna apenas
sorriu de um modo invisível, e aproximou-se deles para afastar a sua irmã de
Andrew. Ronald aproximou-se do loiro e sussurrou-lhe algo no ouvido, algo
que jamais ninguém saberá, afinal, nem eu sei, Layna sorriu de canto e olhou
uma última vez para o seu loiro, nesta manhã, e empolgou-se ainda mais ao
lembrar de que o veria, se Deus quisesse, à meia-noite. E por fim, os irmãos
continuaram a sua caminhada, a rapariga dos Olhos dourados passou por seu
amado inalando seu cheiro mais uma vez, e enfim chegaram ao mercado.
O som do relógio a balançar preenchia por inteiro o quarto de Layna. A ansiedade tomara conta do seu corpo, ela só aguardava o momento em que as
luzes se apagariam.
Era um quarto para a meia-noite, seus pés batucavam contra o chão, as suas
mãos enrolavam freneticamente o seu vestido azul-escuro, e seus pequenos
olhos dourados apresentavam uma cor ainda mais intensa do que o normal.
E finalmente, as luzes são apagadas, o som das portas a serem trancadas ecoa
pela casa, e por fim, um "Boa Noite" é ouvido, vindo da parte de seu pai. Ela
retribui dizendo o mesmo em alto e bom som, com o sorriso mais brilhante
visto até hoje.
A sua felicidade ultrapassava qualquer emoção naquele momento, e quando
ouviu o som das portas dos quartos serem fechados quase pulou e gritou de
alegria. Era agora, era agora que ela sentiria de verdade o toque, o cheiro, o
abraço de Andrew. Layna levantou-se lentamente e caminhou até à janela,
mas antes de sair, olhou uma última vez para o seu quarto. Sua cama estava
cheia de almofadas tapadas pelo cobertor para que pensassem que era ela no
interior, as paredes azuis decoravam-se com fotos de família, a sua cómoda de
madeira pintada de branco e cheia de acessórios... Ela apenas sorriu e abriu
devagar a janela para que não houvesse barulho algum. Assim que estava completamente aberta, Layana saiu e sentiu o ar fresco da meia-noite preencher-lhe os pulmões. Por dentro, ela sabia que algo iria acontecer, e não seria bom,
afinal, para toda a acção há uma reacção, mas, para ela valia arriscar, mesmo que depois fosse desejar morrer. O seu pequeno corpo trajava um vestido
azul-escuro como a noite, já na bainha do vestido, pequenas estrelas de tinta
branca floresciam fazendo o seu vestido se parecer com o céu estrelado. O seu
cabelo estava preso numa trança leve enquanto pequenos caracóis negros lhe
caíam sobre a testa bailando com o movimento do vento. As suas bochechas
estavam rosadas devido à porção de blush aplicada e seus olhos apresentavam
um delineado preto. Parecia realmente uma plebeia que virara Princesa.
Do outro lado, Andrew já aguardava a chegada de sua amada. O mesmo decorara a Ponte da Luz com várias luzes, espalhara pétalas de rosa no chão, e carregava em suas mãos uma rosa branca avermelhada. O rapaz mal aguentava
ficar parado no mesmo lugar, e por isso andava em círculos olhando de cinco
em cinco minutos para o seu relógio de pulso. Andy parou de se movimentar
e apoiou-se no parapeito da ponte soltando um longo suspiro. Os seus olhos
encararam o azul brilhante do rio com a lua cheia reflectida, e foi ao olhar
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para o seu reflexo no rio que ele reparou numa silhueta ao seu lado. Um sorriso brotou-lhe nos lábios assim que ele percebeu de quem se tratava e assim
afastou-se do parapeito e olhou para nada mais, nada menos que Layna, sua
amada.
Capítulo 4
–  Pensei que não viria. — Andrew disse encarando sua amada, fascinado. Ele
nunca tinha a visto tão bela.
–  Jamais lhe deixaria esperando, Andy. — Disse ela sorrindo docemente para
o mesmo. Andrew caminhou até mais perto de Layna e ajoelhou-se pegando
nas mãos de sua amada, ela sorrindo avistou a rosa branca na mão de Andrew
e se emocionou, era a sua espécie favorita. O rapaz ergueu a rosa e entregou-a
a Layna que sorriu ainda mais ao sentir o cheiro dela. Assim que ele se levantou a rapariga atirou-se para os seus braços, abraçando-o fortemente, todos os
sentimentos de tristeza tinham-se evaporado, era um laço que parecia impossível de quebrar, até Andrew desviar o olhar do de Layna e encarar algo que se
encontrava atrás da mesma. O seu rosto pareceu empalidecer como se tivesse
visto um fantasma, mas acreditem, o que se encontrava no campo de visão
do rapaz era mil vezes pior do que um simples fantasma. Layna limitara-se a
seguir o olhar de Andy, e arrependeu-se instantaneamente de o ter feito. Seu
rosto ficou mais branco do que já era, suas mãos tremiam como se estivesse
molhada em plena neve, seu corpo perdeu os movimentos e sua boca a fala.
Nenhum dos dois sabia o que fazer e nem como agir, não sabiam como enfrentar aqueles dois homens que mais pareciam animais selvagens famintos
prestes a devorá-los.
Pela cabeça de Layna passaram milhares de pensamentos, mais especificamente perguntas para as quais ela não tinha respostas. Os dois homens começaram a caminhar na direcção do casal como se fossem antropófagos, e quando chegaram em frente de ambos, o pai de Andrew limitou-se a apertar o filho
pelo pescoço quase erguendo-o do chão, Layna ao ver o seu amado sofrer quis
ajudá-lo e empurrou o braço do Sr. Matthew, mas recebeu em troca uma chapada forte de seu pai. O rosto dela encheu-se de lágrimas, ele mal conseguia
respirar, e foi aí que o som de tiros foram ouvidos, e a camisa de Andrew ficou
vermelha de sangue. O que tinha acontecido? Era o que todos se perguntavam
até verem o corpo de Adam Matthew no chão e coberto de sangue, morto.
Andrew sentiu desespero, tristeza, dor e deixou pela primeira vez em anos,
lágrimas rolarem por seu rosto e um grito agonizante escapar-lhe dos lábios.
Porém, tudo isso desapareceu ao ver uma bala direccionada a Layna, rapidamente, ele correu e lançou-se levando-a com ele, tendo ambos caído sobre a
madeira da ponte. Não demorou muito para que os gritos de medo e desespero começassem a ecoar e as pessoas aparecessem a correr fugindo por todos
os lados. Layna e Andrew levantaram-se em pânico, enquanto David Hollynd
pegava na sua arma pronto para proteger sua filha. Algo na cabeça de todos
estava claro, a guerra tinha reatado. O casal e o pai da rapariga despacharam-se para chegar à cidade, ou mesmo, ao actual campo de batalha. A cidade
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estava um caos, as casas todas destruídas, fogo por
todo lado, corpos mortos pelo chão, sangue nas
paredes, o som de tiros reinava no local, as pessoas
a gritarem e a fugirem, outros procurando seus filhos, estava um desastre, e era isso que acontecia
todos os anos, era isso pelo qual as pessoas tinham
que passar.
As pessoas da Presidência, as tropas e até a própria
Bella, estavam a ajudar quem precisava, e protegiam quem conseguiam, ela arriscava a própria
vida pelo seu povo, uma verdadeira líder. Andrew
ainda estava abalado, mas mesmo assim, puxou a
sua amada até sua casa, onde foram recebidos por
Alice desesperada, que abraçou fortemente o casal
enquanto derramava algumas lágrimas. O som do
desespero não acalmava lá fora, o fogo aumentava,
o sangue escorria nas janelas da Mansão Matthew,
mas mesmo assim, tentaram manter-se calmos,
–  O que lhe aconteceu, meu irmão, e onde está
nosso pai? - Perguntou a loira fazendo Andrew
quase querer gritar novamente.
O rapaz permaneceu em silêncio sem saber o que
dizer, até sua mãe, Alina Matthew, aparecer e dar
de cara com Layna, seu filho ensanguentado e David na sua casa. Ela quase desmaiou ao ver seu filho daquele jeito, e correu até
ele empurrando Layna no caminho.
–  Meu filho, o que aconteceu, estás bem? — Perguntou a senhora loira, preocupada. Andrew apenas assentiu e abraçou a rapariga ao seu lado. Alina soltou
um grande suspiro e abraçou a sua nora, tristemente.
–  Me responda, irmão. — Gritou Alice já esperando o pior. O loiro soltou um
suspiro longo enquanto sentia seus olhos arderem, mas foi reconfortado com
um aperto carinhoso de Layna.
–  Ele... ele foi baleado... o pai morreu, Alice.
A loira e sua mãe caíram de joelhos enquanto choravam, agoniadas. Ambas
se abraçaram, nenhuma das duas queria acreditar. Nesse momento uma bala
entrou pela janela estilhaçando-a e muitas outras vieram seguindo, começando a destruir a casa.
–  Chega! — gritou Layna exasperada, e levantou-se caminhando em direcção
da porta enquanto a família Matthew gritava para que ela voltasse. Layna saiu
pela porta da frente, e os tiros pararam de repente, todos os olhares dirigidos
para a "rapariga presa".
Parem! — Gritou Layna e desceu as escadas parando no meio da estrada. —
Vocês não podem continuar com isso, esta guerra serve para quê? Vocês só
estão a magoar-se cada vez mais, já viram quantos corpos mortos estão deita-
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“As plantas voltaram, as árvores que pareciam
diamantes brilhavam novamente, os animais
voltaram à Terra, tudo estava pacífico, perfeito.
As amizades voltaram, ninguém odiava ninguém.”
dos por aí? Quantas pessoas mataram hoje, e nas guerras anteriores? Porque
é que não aceitam que nenhum de vocês é superior ao outro? Que somos
todos iguais, que somos todos família? — Disse chamando a atenção de todos
e fazendo com que as pessoas deixassem cair as suas armas. — Somos seres
humanos, erramos todos os dias, mas, matar não é algo que se possa perdoar.
Vocês estão a destruir-se, estão a destruir a nossa casa. Superioridade, ganância, inveja? É isso? Acham isso um motivo para criar guerras? Somos adultos,
e temos a habilidade de falar, deveríamos conversar, entender-nos e não matar-nos. Quem disse que tu és superior a ele? — Apontou para duas pessoas
distintas. — Vocês são iguais, são homens, trabalham, têm uma família, onde
está a diferença? Vocês são frutos de Deus, acham que ele quereria ver seus
filhos a lutar por motivos descabidos como estes? Sinceramente, eu me menti
calada por todo este tempo, mas agora, vocês é que têm que entender-se. Nós
precisamos de paz, bondade, amizade, solidariedade, não de guerras, conflitos, inimigos. Sejam racionais, sejam pessoas e não animais, ou acabarão mortos como eles. Nós somos irmãos Em Busca Da Paz, vamos terminar com esta
busca, porque já conseguimos o que queríamos, alcançamos finalmente a Paz.
— Gritou ela e todos aplaudiram gritando em coro "Paz".
Este foi o dia da vitória, foi o dia em que Vera Luz voltou a ser a Terra Mágica,
em que as pessoas voltaram a trabalhar em conjunto. Era finalmente a verdadeira Vera Luz. As plantas voltaram, as árvores que pareciam diamantes brilhavam novamente, os animais voltaram à Terra, tudo estava pacífico, perfeito.
As amizades voltaram, ninguém odiava ninguém. Essa é a vantagem da paz,
uma das muitas, ela pode salvar um mundo em ruínas, nada pode substituir
um mundo pacífico. Finalmente novas caras apareceram naquela terra, e a
felicidade era o único sentimento no coração de todos.
Ah, Layna e Andrew? Eles tiveram o seu final feliz para sempre, e bem mereciam, foram eles os salvadores de Vera Luz. Essa foi a história de um mundo
perdido na superioridade e na ganância, a voltar para a Paz e para o Amor que
sempre esteve escondido no coração de todos. Só precisavam de um empurrãozinho.
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TEXTO: QUÉRCIA ISAC TEMBE
ILUSTRAÇÕES: ELISIO NGOENHA

A CURTIÇÃO
É O PORTÃO
DA DESTRUIÇÃO
Já não vejo o amanhecer de cada dia,
noites perdidas, vidas destruídas
- eis-me em pleno inferno, onde
todas as escadas pró céu estão derruídas.
Perdi o rasto a quem sou,
nem mesmo sei para onde vou,
tomava por riqueza a miséria
do engano que me frustrou.
Linda, sorridente e atraente
mas por dentro estou um caco
e a minha decepção é ‘inda pensar
que na curtição sou o melhor naco.
A curtição é o portão da destruição
O meu corpo enfeixado na perdição
e a minha mente na escuridão
atiram-me para um mundo inadequado
onde tudo se paga, mesmo a ilusão.
Paga-se para os dentes amarelar
Paga-se para o fígado danificar
Paga-se para com de tudo nada ficar
E até pró amor faltar a justificação,
No escuro aguilhoa-me a decepção.
Quem sou eu? Alguém que um dia sonhou?
Perdi a minha identidade nesse mundo traidor
Cheio de quimeras para quem não tem a visão.
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Cá estou, que fiz eu da minha vida?
Que farei agora para me livrar
deste mundo ao inverso? Que farei eu
para me livrar deste universo perverso?
A curtição e o portão da destruição
Estou uma sucata ou pior uma carcaça
falsa e fugidia está a minha imatura mocidade.
como recuperar a dignidade perante a sociedade?
Pudesse eu voltar atrás! Mas será?
Conseguirei reunir cada pedaço disperso de minha vida?
Eu sou uma criança que cortou suas próprias asas.
Pois! Fugo da Sida? A minha vida está um transtorno
Eu quero, eu devo e eu vou tentar de novo. .
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TEXTO: SHUAIB ALGEMA ABDALA
ILUSTRAÇÕES: GERSON SILVA

O DRAMA
DA AMÉLIA
Numa aldeia recôndita e distante da capital, havia uma miúda alegre e muito inteligente, que gostava de estudar e de compartilhar o seu conhecimento.
Chamava-se Amélia, esta miúda cheia de sonhos e objectivos por alcançar no
futuro. Mas a vida também é cheia de dissabores e todos esses planos foram por
água baixo quando aos nove anos de idade ela perdeu o seu pai, com quem vivia.
Passou então a viver com a sua mãe, que tinha mais carências materiais. Enfrentou assim várias dificuldades e sofreu alguns abusos físicos pelo facto de
ser uma miúda indefesa e ser a mais velha de vários irmãos, sem que ninguém
lhes desse a mão – agruras que
os seus familiares distantes
nem imaginavam. Cinco anos
depois, a sua mãe foi assaltada
por uma doença muito grave e
acabou perdendo a vida. O que
mais a deixou isolada.
Os abusos continuaram por
parte de indivíduos vizinhos
que se aproveitavam da situação da miúda e pelo facto da
vida dela ser um livro fechado,
e das necessidades não perdoarem também. Deste modo todas as esperanças que lhe restavam de uma vida melhor se foram perdendo, a vida apresentava-se-lhe sem
mercê com todas aquelas bocas à sua responsabilidade. Teve de parar de ir à
escola, aflita com as novas obrigações como dona de casa.
Pouco tempo depois a Amélia conheceu a Cristina, que vivia na mesma aldeia
e era conhecida como pessoa de fama e conduta péssimas.

22

Cristina tivera uma história quase
idêntica à de Amélia, e envolvera-se no
mundo da prostituição, ao que acrescentava alguns negócios ilícitos, o consumo e a venda de drogas. Amélia por
conta das dificuldades que enfrentava,
viu a necessidade de desabafar com alguém sobre as dificuldades que ela e os
irmãos passavam, e acabou confidenciando-se com a amiga Cristina, que
havia conhecido numa banca de tomate da aldeia.
Chovia nesse dia e a Amélia não podia regressar a casa, resguardada sob
a chapa da venda, e vendo-lhe o ar
de insatisfação e de necessidade a Cristina procurou saber o que a trazia tão
amargurada. Amélia sentiu-se um pouco de alívio por ter encontrado alguém
que notara a sua infelicidade, e disse-lhe: Sabe amiga, eu já perdi todas as
esperanças de uma vida melhor, tenho passado por várias dificuldades, não
consigo ter emprego e além do mais estou cansada de ver os meus irmãos a
sofrer. Então a Cristina replicou: Sei o que é passar por dificuldades, e para
mim é muito triste saber que uma amiga minha está a passar por isso… eu
acabei superando isso, mas foi difícil, e acabei por arranjar uma ocupação…
que me dá um salário garantido… - e, olhando Amélia nos olhos, continuou,
acho que tu podes também trabalhar no mesmo, és uma mulherzinha, ficas
independente e com dinheiro para sustentar os seus irmãos – que me dizes?
Redargiu a Amélia: Não tem nenhum problema, desde eu consiga sustentar os
meus irmãos e ultrapassar as minhas dificuldades.
Então a Cristina propôs-lhe uma parceria e que podiam começar nesse mesmo dia. Tens a cereza, perguntou Amélia, ansiosa. Tenho, atalhou a outra,
Amélia foi pôr os legumes em casa, preparou uma sopa para os irmãos, e
voltou duas horas depois.
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Cristina esperava por ela, e levou-a para o posto de trabalho, dois quilómetros
depois da povoação, numa curva da estrada.
Amélia não acostumada com o ambiente que foi encontrar e pensou em voltar
a casa e em desistir, mas havia outras raparigas na estrada um pouco mais velhas do que ela e que a foram sossegando e falando-lhes das vantagens de tal
vida, e etc. E ela, ao terceiro homem que a convidou para entrar para dentro
do carro, ao fim de muitas hesitações lá entrou.
Chorou quando o homem lhe tocou, mas quando este percebeu que ela era
virgem pagou-lhe mais e Amélia ficou dividida. Levou depois quase uma semana a voltar àquele lugar, mas as necessidades obrigaram-na. E assim começaram anos dessa vida. Que piorou quando o António se envolveu na sua vida
e a meteu na droga. O António era um adolescente fanfarrão, muito ignorante
e só com interesses materiais, que andava sempre envolvido em esquemas de
venda de drogas e assaltos. E assim a Amélia conheceu o mundo das drogas,
desfeita a imagem de uma miúda ingénua inteligente com sonhos para o futuro. Amélia perdeu toda a noção do que fossem valores, embora a começasse a
assustar os riscos tolos em que o António a metia e se sentisse cada vez mais
arrependida.
Amélia já estava cansada daquela vida e além do mais viu que a Cristina definhava, por conta de algumas doenças que acabou contraindo na vida de
prostituição. Quando António foi baleado e preso no assalto a uma farmácia,
Amélia viu o momento para mudar de comportamento e de vida.
O que muito alegrou também os
irmãos, cansados de serem vistos como os familiares de uma
prostituta. Amélia abandonou a
vida da prostituição e as drogas,

24

voltou a estudar, e, começaram a receber ajuda
dos parentes que estava distantes, recuperando aí um laço de união também para dentro de
casa, pois passaram a entreajudar-se mais uns
aos outros. Com esforço e dedicação, a Amélia
concluiu o ensino básico, continuou os estudos
e formou-se.
Amélia virou uma doutora e tornou-se a prova
viva de que tudo e possível. E sensível ao problema que atravessara acabou desenvolvendo um
movimento de ajuda social, e escreveu um livro,
contando a sua vida e a sua história de superação, como exemplo de superação – assim se converteu numa mulher digna, e um sinal de motivação para muitos, mostrando
que não há impossíveis quando a decência acompanha o desejo e a determinação para uma vida melhor.
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