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REALIZAÇÃO

APOIO

A motivação para publicar esse livro

foi a oportunidade de aproveitar o rico

material fotográfico resultante das

Oficinas de Sensibilização Estético-

Cultural, promovidas pelo Projeto

Estética Interiorana-V, em 2008.

As imagens aqui publicadas refletem a

cultura de natureza imaterial na região

mineira do Alto Jequitinhonha. Em 2012,

as fotos foram apresentadas em um site,

para serem livremente comentados em

textos na forma de prosa poética.

Naturalmente, predominaram escritores

de origem rural que, sensibilizados,

enriqueceram o material do

Olha procê vê!
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Esse livro será distribuído, gratuitamente, para escolas públicas e instituições culturais da região mineira do Alto
Jequitinhonha.  Uma versão digital dessa obra, e seus vídeos de registro, estão disponibilizados no site:
www.livros.aviva.org.br e precisamente em   http://www.livros.aviva.org.br/olha-proce-ve---livro-pdf.html

As fotos que compõem esse livro são resultado do projeto cultural Estética Interiorana-V, realizado em 2008, pelo
Instituto Aviva, com o patrocínio da Empresa ArcelorMittal e viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Os autores das imagens publicadas são o Professor em Oficinas de Sensibilização Estético-Cultural: Elias Rodrigues de
Oliveira e os Monitores:  Alba Martinez Oliveira, Alessandro Lima de Menezes, Felipe Abranches de Araújo Porto e
Tarcisio Luiz de Paula. A autoria fotográfica está indicada em cada foto. Edição de vídeos: Bruno Ribeiro Profeta.

Os textos apresentados são inspirados nas fotografias e foram escritos em 2012, em forma de prosa poética ou
poesia. Os escritores desse livro participaram de maneira colaborativa e espontânea, por meio do site
www.livros.aviva.org.br e da rede social Facebook. As autorias estão indicadas junto aos respectivos textos.  Participaram
como autores: Adriane Ferreira Bicalho Goulart, Ahias Moreira de Oliveira, Alzira Umbelino, Amarísio da Silva Araújo,
Aucione Rodrigues da Silva, Carlile Marcos Eva, Claudia Mudado, Edmilson Lima Teodoro, Elias Rodrigues de Oliveira,
Eliés Freitas de Souza, Joaquim Araújo Ramos, Laisa de Assis, Maria Aparecida Furtunata, Maria Luisa de Castro Melo,
Miriam Menezes, Patrícia Fonseca, Silas da Fonseca, Tarcísio Luiz de Paula e Wagner M. Martins.
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" . . .  os  anos  vão passando e a
cultura vai mudando junto com os
avanços  que a tecno logia vai
trazendo. Estética Interiorana nos
deu oportunidade de participar e
dar o valor à nossa cultura, que
muitas vezes não percebemos por
nos deixar ser levados por muita
cultura fantasma." Sílvia Aparecida
Antunes dos Santos

"Foram registrados vários momentos
e atuações das pessoas em seus
costumes, crenças e invenções. ...
então foi resgatado aqui lo que
estava esquecido, sendo assim nos
ensinou a valorizar ainda mais a
nossa cul tura. ."  Monal isa Vieira
Roc ha

"es te  pro je to fez com que
tivéssemos um olhar mais cuidadoso
e anal í t ico sobre nossa cul tura.
Trouxe bagagem pedagógica,
informativa e didática que ficou
para a população como um todo
abrindo os horizontes culturais de
nosso lugarz inho."  Po l lyana
Cordeiro Edes Machado

"Resgatamos o que há de mais
interessante na nossa cultura local.
Aprendi muito nesta oficina, pois
percebi a importância que tem o no
nosso lugar e não damos conta de
que somos r i cos ,  de grandes
culturas." Rosana Fernandes Rocha
"Espero que daqui a alguns anos a

gente tenha a oportunidade de
estar revendo estes momentos e
descobr indo mais  nov idades a
respeito de nossa comunidade."
Márcia de Lourdes G. de Souza

"Foram fe i tas  vár ias  v i s i tas ,  e
através delas nós percebemos que
a cultura do nosso povo é muito rica,
porém desvalorizada." Hélia Márcia
de Azevedo

"Foi tudo muito bom e importante
para todos nós e nossa região, pois
nos possibilitou conhecer mais da
nossa cu l tura .  Nos  ens inou a
valoriza-la também."
Marília da Conceição Cordeiro

"É muito importante a gente tirar
este tempo para rever o antes e
enxergar as coisas que estão ao
nosso lado." Domingas C. de Jesus

"Este trabalho tem valor tamanho,
pois tudo fora registrado para que
os homens engajados nesse tempo
não deixem que futuros homens
desconheçam o hoje." Cristina Maria
Cordeiro de Jesus

"...descobri cultura que ainda não
havia percebido em minha região.
Assim fomos caminhando pela rua e
olhando as coisas com um olhar
cr í t ico,  percebendo que éramos
artistas." Zilda Ribeiro A.  Ferreira

"Porque as vezes damos valor só em
que é novo, moderno esquecemos
de apreciar coisas lindas que estão
em nossa volta." Jandira Cordeiro
de Jesus

"Durante es tes  encontros  f iquei
inteligente, pois agora sei falar mais
da cultura. Aprendi que cada coisa
tem a sua impor tânc ia na
sociedade." Maria das Dores Rocha
de Macedo

"O registro é necessário, pois todos
esses vestígios culturais deixados,
são sens íve i s  ao tempo.  E  a
fotografia e a imagem tem mais
resistência a ação temporal. Esse
mater ia l  edi tado ser v i rá para
pesquisa  e para mostrar ao povo
de Mendonça como sua cultura e
vivência são importantes para as
futuras gerações. Adélia Aparecida
Lisboa

"Esse curso nos mostrou o quanto a
nossa comunidade perdeu valores
importantíssimos que poderiam ser
resgatados e serem trabalhados em
sala de au la ou até mesmo na
comunidade." Elizângela Fernandes
Morais

"Às vezes nóis acha que a nossa
cultura não tem valor. Aí tem que
vim alguém de fora pra animá nóis."
Lia Froes

Olha procê vê!   Essa expressão
comum na região mineira do Alto
Jequitinhonha, com sabedoria
popular, recomenda a olhar para,
assim, alcançar a condição do ver.

As fotografias nesse livro são olhares
poéticos que nos elevam à condição
do ver. Revelam aspectos socio-
econômicos pungentes e resultam de
um olhar poético dos seus autores, ao
ponto de ver e de registrar, com arte,
a cultura imaterial da região do Alto
Jequitinhonha, nos distritos e municípios
de Mendonça-Veredinha, Vendinhas
-Capelinha, Dom Serafim-Itama-
randiba, José Silva-Turmalina e
Imbiruçu-Minas Novas.
O livro abrange, de maneira
informal, as categorias imateriais que
são definidas pela Unesco: dos
Saberes, das Celebrações, das
Formas de Expressão e dos Lugares.
São imagens presentes nos gestos, nos
modos e posturas corporais, nos
amores, na solidão, nas rezas, nas
benzeções e crendices, no desenho
dos utensílios e das ferramentas de
trabalho, nos adornos, no preparo
dos alimentos, nas festas e folias, nas
casas e currais; estão pelos caminhos,
nos ritmos dos gestos e das falas.
São manifestações vivas no dia a dia
da cultura imaterial no interior e no
meio rural.

Conhecimentos e modos de fazer
enraizados no cotidiano da
comunidade, o preparo dos
alimentos, o manejo com a
natureza, entre outros.

Rituais e festas que marcam a
vivência coletiva do trabalho, da
religio-sidade, do entretenimento
e de outras práticas da nossa vida
social.

Mercados, feiras, santuários,
paisagens de notável relevância,
marcos simbólicos e históricos,
espaços das práticas culturais
coletivas.

SABERES

CELEBRAÇÕES

EXPRESSÕES

LUGARES

CATEGORIAS  DAS  MANIFESTAÇÕES  DE  NATUREZA IMATER IAL

NO ALTO JEQUIT INHONHA

Manifestações literárias, musicais,
plásticas, cênicas e lúdicas,
presentes em objetos, brinquedos,
brincadeiras, casos, danças,
canções, desenhos, pinturas entre
outras.

DEPOIMENTOS DE  PART IC IPANTES  DAS  OF IC INAS

DO PROJETO ESTÉT ICA INTER IORANA-V   (2008)
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Amarísio da Silva Araújo, natural
de Vargem Alegre.  Foi gratificante
participar do projeto, especialmente
pela oportunidade de transformar
em versos o que já me saltou aos
olhos com a belíssima imagem de um
homem simples que transforma, com
o seu cuidadoso trabalho e com
amor e generos idade,a cana
colhida em uma preciosa comida.

Aucione Rodrigues da Si lva ,
natural  de Vargem Alegre-MG.
Participar deste projeto foi para
mim um enorme prazer, sem contar
as horas agradáveis em conversas
com os outros participantes. ... No
decorrer do tempo e da escrita,
muitas vezes chorei atrás da tela,
de emoção, tristeza e até alegria,
pois são momentos diferentes, que
encontramos em cada fotografia e
em cada exigência feita pelo  nosso
quer ido ERO.  O cu idado ao
escrever, falar sobre pessoas que
não conhecemos é del i cado,  e
emocionante ao mesmo tempo. ... As
fotos as vezes nos falam mais que
qualquer escrita, aí facilita bastante,
o pensamento vai lá na alma da
pessoa fotografada e então começo
a viver um pouco a vida  dela.

Eliés Freitas de Souza, natural de
Entre Folhas.  Me encantei ao deparar
com o projeto ESTÉTICA INTERIORANA,
obra essa que enche os olhos e rega o
coração nos remetendo volup-
tuosamente ao saudosismo, fala de nós,
que somos de lá do sertão. ... O autor
do projeto deste livro "Olha Procê Vê!"
de forma clássica permitiu que nossa
imaginação viajasse através de seu
belo trabalho fotográfico nos
prestigiando ao abrir oportunidades
para expressarmos o que nossos olhos
leram nas imagens apresentadas.  Sinto
honrado em ter participado e muito
mais feliz ao contemplar meus colegas
que de forma espetacular lançaram-se
como "choupa" no mar do meu sertão...
Todos os ângulos receberam uma
"beradinha" uns elaborando textos,
outros curtindo, outros compartilhando
e muitos outros só espiando, mas certo
é, todos contribuíram levando a cabo
essa admirável obra até ao fim.  - Valeu
mesmo!!!

"Esse projeto vem a resgatar a
cultura do povo da Zona Rural e
most rando para o mundo e
enr iquecendo cada vez mais  a
cultura regional. ... Trás para as
novas gerações como é e foi  o
modo de v ida dos  seus
antepassados, a riqueza de detalhes
que é o modo de vida de quem
mora na Zona Rural. A cultura tem
um papel  fundamenta l  na
cons t rução do conhec imento . "
Antônio Aguiar Almeida

"Por  in termédio de v ídeos,
fo tograf ias ,  depoimentos ,
transportei-me como em um conto
de fadas à minha infânc ia e
verifiquei que eu era feliz  e não
sabia. Situei-me no meio de uma
história que na verdade faz parte,
não só de minha v ida,  mas da
comunidade, das Minas Gerais e do
meu Brasil." Izabel Cristina

"Saí apaixonada pelas fotos. São
nelas que petrificam tudo o que as
pessoas estão sentindo e são elas
que guardam lembranças passadas
e momentos vividos." Áurea Gomes
Oliveira

"À medida que fui conhecendo, fui
me apaixonando e ficando um tanto
quanto emocionada e fascinada
com este projeto, pois o mesmo me

levou a reconhecer e valorizar mais
o "nosso interior" a roça, a zona
rura l .   Aqu i  moramos e temos
dificuldade de valorizar o que é
nosso. Esse projeto despertou em
mim de manei ra consc ien te a
valorizar o que é "nosso"." Adélia
Maria Fróis Fernades

" Esta exposição me mostrou o valor
da nossa cultura, pois, as vezes, só
damos atenção para a televisão,
filmes, novelas e ficamos perplexos
com a tecnologia e esquecemos de
nossa cultura que é tão importante."
Adilene Fernandes da Silva

"Esse projeto mostra aos jovens que
pode-se sonhar  com uma boa
formação acadêmica sem perder os
reais valores da vida. Nos remete
à uma reflexão profunda das nossas
maneiras de ver e de viver a vida!"
Bibiana Dumont do Amaral

"É  mu i to  grat i f i cante como
pedagoga da região ver que outras
pessoas  também se preocupam em
reavivar e engrandecer a cultura
da nosso povo, do nosso lugar."
Doralice Pereira Barbosa

"Nada é mais  bon i to  do que
resgatar e manter viva a cultura de
um povo." Maria Barbosa Chagas

Wagner Moreira Mar tins, mineiro
de Ent re Fo lhas ,  advogado e
escritor.  A participação neste livro
OLHA PRO CE VÊ! foi um desafio
encarado com a mesma seriedade
com que o projeto foi desenvolvido,
o que proporc ionou a lém da
oportun idade de se fazer  uma
leitura mais aprofundada sobre o
modo de vida do homem do sertão,
abriu a possibilidade de criar uma
in teração com novos  escr i tores
participantes, nascidos, basicamente
a part i r  do projeto,  como El iés
Fre i tas  de Souza,  Auc ione
Rodrigues, Laisa de Assis dentre
outros. São vários autores dotados
de alto potencial de criação, que
trouxeram para o cenário palpável
do projeto uma contribuição capaz
de determinar uma perspectiva de
desenvolvimento de suas aptidões
literárias e um encorajamento para
um maior aperfeiçoamento dessas
aptidões.

DEPOIMENTOS DE  V IS ITAS  ÀS  EXPOS IÇÕES  DO

PROJETO ESTÉT ICA INTER IORANA-V (2008)

DEPOIMENTOS  DE  ESCR ITORES  -  ONL INE   (2012)

Por meio do site www.livros.aviva.org.br e da rede social Facebook,  escritores
sensibilizados pelas fotos, participaram de maneira colaborativa e espontânea.
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VÍDEOS
COMPLEMENTARES

Dei -de -mão nesta obra e abrí a esmo, como abria uma
tronquêra quarquer pramode minha tropa passá...
Arrepiei carrêra!!!  Fechei e recomecei do começo.
Logo na entrada apercebo qui -vai ter recordação...  Os
retrato e as prosa apertaram a batida do velho coração
trazeno de vorta o passado e alimentano a sôdade
daquele que foi pra cidade e lairgô pá-trais o sertão.

Ao disfoiá a prêmera página a lágrima já dispencô ao
ver nu arto do morro uma casinha iguárzin a qui nóis morô.
A boca foi ficano seca e o talo da garganta intalô ao ver
a beleza dos versos que os iscritô humirdimente ixpricô...
Tomei um forgo, e fui pra sigunda página que tamém me
incantô, é qui as casinha de adobe do mesmo modo ainda
estão, indicano qui por alí pôca coisa dimudô.  As dimais
fotografia continuô me alegrano, mostrano cara de gente
como a minha, gente do Jequitinhonha que continua
sonhano... Uns com cara solitária, home véio, muié idosa,
criança, e minino criscido - uns brincano ou só ispiano,
trabaiano, antão simprismente passano inté dispircibido.
Bunequinhas das bordadêra, carrim de pau ou rolimã,
sortano papagai, gente de dor e de amor, de paxão,
riligião e das festa de são jão... Que festeja nos bailes ao
som do sanfonêro e do arrasta-pé, rudiano fuguêra varano
noite intêra... Êta povo animado este povão minêro! Qui
bunito ver o ingéim puxado por cavalo ou bois, ver o rio e
o prantio esperançoso, e a coiêta quase farta, incrusive a
de repôio.  Óia procê vê, a lavação de rôpa nos córguim.
As muitas Marias, Jão e os tantos Izé - uns de chapéu,

ôtros discuberto, e arguns de buné. As panela das cumida
já sirvida, balaio, cuadô de café. Os chá dus-curandêro,
as benzição faladas de cor e zói fechado com ramin de
arruda. As cumida saborosa, galinha gorda e faca na
mão, a farofa de andú, o fugão de barro branco do
lado das parede colorida com toá, as panelas briano já
isperano quiabo chegá.
Tem de tudo quanto há, inté umas foias de hortaliça
insistente e bem virdinha, um moinho rodopiano e jogano
água fora, os forno da farinha de manjoca dano uma
farinha branquinha e já prontinha pru amigo levar. Óia
nas foia derradera desse livro qui montão de coisa boa,
tem biscoito de porvio, tem forno de varrer, a cana doce
e a bagacêra juntada com a lenha e esperano fogo
acender. Freveno sempre está uma tachada de rapadura
e o melado prefumoso, e basta batê pra saí, cada jão-
branco gostoso, preguento!
Pá -mexer com a gente pur compreto e estremecer o corpo
intêro parece qui nada fartô, fala de tudo, das festa e
andanças, novenas e rezadêras... Triste mesmo de duê é
o fim do rio, as trincas na terra, a água benta, a fé e o
sacrifício - fizeram questã de retratar tin tin pur tin tin as
mais belas histórias de vida desse povo sofrido e ordêro
qui só ocupa um tiquim de chão nos cafundó Brasilêro!
Olhar-até-ver este livro, avera de ser desse modo, no
batido parpitante do coração...
É tudo paricido divera!

 Elias Rodrigues de Oliveira  e   Eliés Freitas de Souza

Os  vídeos publicados no site www.livros.aviva.org.br

complementam este livro. São registros videográficos

breves e casuais, realizados em 2008, pela equipe, junto

com os participantes das Oficinas de Sensibilização Estético-

Cultural do Projeto Estética Interiorana-V, durante as visitas

à campo, nos municípios mineiros de Veredinha, Capelinha,

Itamarandiba, Turmalina e Minas Novas.

F O T O S T E X T O S
promode oiá e vê esse livrinho

Esse livro mostra dois trabalhos artístico-culturais distintos
e combinados: O primeiro são fotos culturais realizadas
em 2008, durante as Oficinas de Sensibilização Estético-
Cultural, do Projeto Estética Interiorana. O segundo,
realizado em 2012, são textos de caráter literário, que
tiveram as fotos existentes como referência.
Além do seu próprio valor enquanto linguagem
expressiva, as fotos foram motivadoras e inspiradoras de
criações literárias, realizadas por pessoas que, em sua
maioria, são também de origem rural e, por lá,
vivenciaram cenas como as fotografadas.

As fotos têm seu valor enquanto leituras poéticas de uma
realidade objetiva, contudo, os textos apresentam
variadas percepções sobre o sertanejo, que se aproximam
e querem conviver com ele. Nesse esforço, os escritores
tomaram as fotos como ponto de partida e foram além,
por um livre exercício da criatividade literária, em forma
de prosa poética ou poesia.
Dessa forma, os nomes de pessoas, atitudes, valores e
fatos mencionados nos textos são fictícios e não
representam a realidade objetiva das fotos que
acompanham.

CRIAÇÕES
FOTOGRÁFICAS  E  LITERÁRIAS
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Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Tarcisio Luiz de PaulaDom Serafim -  Itamarandiba- MG

Imbiruçu - Minas Novas - MG

Morar na terra... ter uma casinha no céu...  Elias Rodrigues de Oliveira

Habito as nuvens em comunhão com a terra. Tarcísio Luiz de Paula

O casebre fincado no tôpo

permanece de pé, já árvore

plantada nunca deu sombra!

Ramo que insiste em brotar

naquela terra infrutífera até que

nasce  -  NASCE, mas não vinga;

Porque é sufocado pela força do

sol que sai "estalano" toda manhã

e esconde "pelano" à tarde.

O verde vivo que ali permanece

lembra esperança ...somente

lembra porque ali não produz!

A casinha é garantia de posse.

Eliés Freitas de Souza
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Adobe, casa de terra e água, não gasta cimento nem fogo. A casa se levanta da terra mesma que ela é.

O verde musgo lembra o tempo de chuva quando a janela  se abrir.

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Imbiruçu - Minas Novas - MG

Imbiruçu - Minas Novas - MG
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Casa véia dá medo.  O silêncio mora lá.  A gente chega de vagariquinho oiano pá -trais, assusta com

lagartixa que corre e com o espanto da rolinha que foge do ninho. Os raios de luz que entram pelas gretas

do telhado é acompanhado pelo zoi cismado, e são eles que mudam a negrura do interior tornando o

ambiente ainda mais misterioso e sombrio.  Assim, percebo que as sombras geram medo.

Eliés Freitas de Souza

A casa se recolhe.  Ao pôr do sol, as sombras são.  Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraMendonça - Veredinha- MG

Casa de terra, curva, e memória ancestral africana.

Casa essencial que existe na gente, no joão-de-barro, no marimbondo...

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraMendonça - Veredinha- MG
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A cerca mostrando o aqui, o após.

O que é uma casa senão as almas?

Quando outra família, esta de mudança vem, e, novamente, como nova, a habita,

-a casa; ela agora é outra: os tijolos, telhas e telhados, tudo é profundo poço...

isso é osso: a esperar por carne, a espreitar por vida. Elias Rodrigues de Oliveira

Quantas vidas... havia gente, cachorros, o galo cantando ao alvorescer, papagaio falante, galinhas botando em seus

ninhos, pintinhos piando no terreiro, vacas dando o leite e berrando, o tilintar do fogo no fogão a lenha e o cheiro do

café; onde estão? Ah! O tempo.... Maria Luisa de Castro Melo

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira Foto: Tarcisio Luiz de PaulaVendinhas - Capelinha- MGDom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Madalena sustentava o tempo

segurando flores. As horas não

se passavam ali. Passou o dia

e f indou o azu l .  A no i te

aprofundou a ausência.

Viúva, vinho e vinhas...

A pois! Chegastes...

Você veio tão tarde! Já não

posso ter filhos nestes braços

meus...

Ao beber daquele mar do

sertão o arco-íris anoiteceu.

Elias Rodrigues de Oliveira

Por aqui passou Maria passou João, se assentaram dois irmãos, pais e filhos saborearam pipocas, dançaram

mangangá, ao calor das brasas o neto escutou o avô.

Os chapéus, copas em árvores ressequidas, guardam o suor, o oco das cabeças. São memórias preservadas

pra depois.

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto:  Elias Rodrigues de Oliveira  e  Tarcisio Luiz de Paula

Fotos:  Elias Rodrigues de Oliveira

Vendinhas - Capelinha- MG

José Silva - Turmalina- MG
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Neco disse da sede que o trazia alí: água!

A mais nova lhe desescondeu o pote d'água fresca.

A já mocinha recebeu e guardou o caneco em que Neco bebeu.

Elias Rodrigues de Oliveira

Da foice e do fio afiado: É aço temperado pra corte.

Tem o doce da cana nela cortada.

Não o prove na língua. É risco de morte.

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Tarcisio Luiz de PaulaFoto: Tarcisio Luiz de Paula Mendonça - Veredinha- MGMendonça - Veredinha- MG
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Espiar assim à toa, de meia-jota olhar. Ver-se menina sendo só, no desejo seu: O de ser aquela moça ali,

para vira ser a grande mãe! De soslaio abandonar no quarto o retrato de si -pequenina. Escapar das

paredes onduladas enlaçando-se no véu, seguir pisando pelas terras coloridas, pintar a vida com as

tonalidades deste barro toá, alcançar as tabatingas -longe lá... Elias Rodrigues de Oliveira

Fotos:  Elias Rodrigues de OliveiraMendonça - Veredinha- MG
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Palco paixão;

No fogão as cinzas,

Teve Maneco e Zefinha por aqui.

Foram noites sussurrando dias.

- Coaxar no riacho, grilo cricrilando fêmea,

o galo reinventou auroras ...

Ai coração! guardador de rosas.

Elias Rodrigues de Oliveira após Aucione Rodrigues

O bicho grunhia no chiqueiro

Percebe o horror da morte

Faca enfiada no bucho

Aquele grunhido ligeiro

Da varanda ouve-se gritos

Lá dos fundos é que vem vindo

Na palha sapeca o bicho

E põe tudo no tempero

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Caldeirão esquentando água

Feijão preto e canjiquinha

Cafezinho sai do bule

Vem pra xícara esmaltada

Num armário improvisado

Tudo se aproveita, guarda

Banha de porco ano inteiro

Em latas recicladas                Aucione Rodrigues

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Mendonça - Veredinha- MG Mendonça - Veredinha- MG
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Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Era banquinho para assento,

objeto para se subir, improviso de

mesa... era móvel quase único da

casa. Sua tosca aparência, seu

existir de múltipla serventia, não

afastava a ternura representada

naquele arranjo simplório que

sustentava em suas horas de

folgança.

Wagner M. Martins

A mobília resumia-se a um banco de madeira, rústico, com pernas arreganhadas, nada mais. Em cima dele, o resumo

da vida vivida no dia-a-dia de quem não tem leitura: o enfeito da flor, a estreiteza da escrita e o facão de corte, com

seu adereço de guarda. Num canto, a faixa por onde passeia os ilusórios sonhos. Vida bandida! Era casa de pobre

mesmo.   Wagner M. Martins

Imbiruçu - Minas Novas - MG

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Sol-de-estalar-mamona, de secar

todo o feijão em um dia só.

É só guardar o de-comer na tulha

e ter três gatos pra correr os ratos.

A chuva chega nestas notícias do

rádio, que as veis pega e as veis

faia.

O que o sertão quer é ser chovido,

sol é coisa de praia.

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira Fotos: Elias Rodrigues de OliveiraDom Serafim -  Itamarandiba- MGDom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Foto: Tarcisio Luiz de PaulaMendonça - Veredinha- MG

Daqui té lá - tá pirtin, pirtin!  Na incruziada ocê pega e troce ansim e sobe berano o camin... Inriba no artin tem uma

tronquêra, ocê num entra não, passa dibanda no trio e vai desceno o iscanbadozin inté vará na grota. Lá no fundão,

no imboque ocê vai ver treis casa. Num é a premêra não, é a derradêra que é a dele.   Dá menos de légua.

Eliés Freitas de Souza

O capinzal chiou de volta se desamassando da ida.

Orvalho no chão, cor demudada em verde pálido.

Ventos vãos...

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraImbiruçu - Minas Novas - MG
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É com a mão que se faz o toá, essa tinta sem preço.

Colore de bonito a casa com as tantas cores que a mesma terra dá.

Elias Rodrigues de Oliveira

Sivirina incosta na porta, anssim de meia jota, ispia... num intende nada, o contraste da cor, a luz do sol, ofusca os olhos,

causa espanto...será ele? Vem vindo de lonje...andar molejante, só pode ser o cumpadi Izé; Olha procê vê!

Aucione Rodrigues

Foto: Tarcisio Luiz de PaulaDom Serafim -  Itamarandiba- MG Foto: Tarcisio Luiz de PaulaJosé Silva - Turmalina- MG
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...O zoim de Mariquinha, num disgrudava da rua. Se abancava por ali toda emperiquitada e num arredava pé,

inquanto o magricela do Quinzim num passasse.  -O coió, vinha desimbestado em cima de uma magrela, malemá

oiava prela, a coitada jururu entrava e inha chorá.  Aucione Rodrigues

Acuada quis amoitar a cara e botar-fora aquela visita logo na chegada ao rancho;

Com geintin disacursuado e zuin regalado ficou alí mei-qui-acanhada com a cara no chão.

Essa é a fisionomia viva do povo sofrido e trabalhador do nosso sertão!   Eliés Freitas de Souza

Foto: Tarcisio Luiz de PaulaFoto: Tarcisio Luiz de Paula Dom Serafim -  Itamarandiba- MGDom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Tilim parecia assustado hoje. Arrepiado. Não tomou café se encostando na porta, nem descansou o pé direito sobre o

outro -seu costume. Também não soprou a fumaça do café moca. Bebia o calor espremido nos lábios diminuídos em

rugas apertadas. Era susto não. Era raiva, ciúme ajuntado.  Elias Rodrigues de Oliveira

Fotos : Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraDom Serafim -  Itamarandiba- MG

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Possuindo em si o conforto fresco

dos lugares escuros, possuindo o

tempo em si guardado e sem

medo de sol nenhum, João olhava

com força para o chão. Ia meter

nele mil sementes outra vez.

Travava uma conversa muda,

sisuda. Fazia promessas e outras

parcerias com aquela terra. Ela

ali, postada aos seus pés.

Era luta desigual.

Não conseguia ele, cravar os olhos

seus, no fundo dos olhos dela. Ela

vacilava ensimesmada: era fofa,

era molhada, ora vertendo em

águas se fazia, era seca e se

trincava de repente. Sorvia o

muito suor dos homens, o mijo do

gado e a ultima gota do sangue

restante.

João queria não crer no que

sempre soube e sabia: aquela

terra ia carcomer os ossos dele, ia

espalha-los pelas superfícies de

por-si-afora, misturá-los aos

torrões, às raízes ressequidas, até

se tornarem disformes, serem

fragmentos brancos, ossos

alvejados pelo pleno sol.

Elias Rodrigues de Oliveira

Aqui o dentro é deste jeito que o

senhor vê. Olha o fresquinho

branco da parede de adobe!

No fora, o sol ofusca os olhos,

salga a cara com suor, exige sede

na boca oca da pessoa.

Soa no peito um respiro parado.

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira Imbiruçu - Minas Novas - MGVendinhas - Capelinha- MG Foto: Elias Rodrigues de Oliveira
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 Num tem errada, Cumpá Firmino.
Fica no Pé da Serra. Casinha
barriada de branco, cuberta de
teia, uns pé de planta dirriado e
uma engenhoca no terrero. É de
pobre, mas tem coração. Inriba da
terra, é o único bem que tenho, na
paz de Deus. Vai tumar um café
comigo.
Wagner M. Martins

Que luz se insinua
Ou se trai ao primeiro olhar?
O que se esvaiu,
fez-se amálgama
em um passo suspenso?
O que se espera,
de uma sombra passante,
na pressa,
presa do vento?
Onde um espelho
de águas profundas,
de um mundo além
das lâminas do tempo?

Alzira Umbelino
Fotos :  Elias Rodrigues de OliveiraDom Serafim -  Itamarandiba- MG

Imbiruçu - Minas Novas - MG Fotos :  Elias Rodrigues de Oliveira

Entretido o guri sentia-se dono do pedaço   -   até que avistou os -zói  arregalados do lagarto que trazia sorrateiramente

por aquele chão encaroçado um franguinho na boca.

Desesperado não quis dividir a sombra, chispou-se dalí feito um corisco!!!

Eliés Freitas de Souza

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraImbiruçu - Minas Novas - MG
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Pode um fechar os olhos?

Fazer breu da pouca luz restante, se desfazer dos parentes possuídos e sair correndo mundo, vagueando de-por-si?

E é não! Isso nunca haverá de ser sido. Eu congrego o que sou. Ao que podendo, posso. Eu fico.

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Felipe Abranches de Araújo PortoFoto:  Elias Rodrigues de Oliveira

Ter fé - pode um - é jogar o mí, o de-comer, por grão-semente numa terra seca dessas, esperar por chuvas.

Broto -um surgindo bonequinhas, ter o leite fornecido nas espigas, mingau -o do meu menino -o certo.

Lamber o beiço.

Elias Rodrigues de Oliveira

Dom Serafim -  Itamarandiba- MGImbiruçu - Minas Novas - MG
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Passava por mim uma brisa trazendo o frescor das hortaliças molhadas. As gotas de orvalho caiam serenamente. Elas

levavam a mim, depois meus cabelos iam levados, se colorindo com as cores queimadas do sol. O amarelo dói, o sol

toma posse de tudo. Eu era dele também.

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraImbiruçu - Minas Novas - MG

Alessandro Lima de MenezesImbiruçu - Minas Novas - MG
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Língua de fora e pé no chão sobe

a pique o murundu.  No embalo

da descida tem recompensa,

corre vento na venta. A mente

subaca fundo o acelerador, e é da

boca que sai o roncar do motor!

Apluma o corpo e torçe para não

dar guinada. Desgovernando

pula, pula e cai rolando  -  tôco e

galho de pau no peitin desce

quebrando.

Na poeira o couro fica.

Eliés Freitas de Souza

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Imbiruçu - Minas Novas - MG

Alessandro Lima de MenezesImbiruçu - Minas Novas - MG
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Não sou levado e nem sou malino

olho bem as labaredas... quero ir além

ir brincar com aquele bom menino

meu amigo... o nascido em Belém

Pequeno e leve, para o alto ser levado

Flutuar no ar, ser balão-de-São João

Contar pra criançada do Serrado

que eu posso ser feliz neste Sertão

tenho fogo,  toá branco e vassourinha

os meus gestos na parede -o dia-a-dia

o limpo, o brinco, o brio desta casinha

Além ir, subir balão e lá no céu

Construir o que na terra -eu bem queria

um tanto de algodão caindo chuva e

uma casinha de papel

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Imbiruçu - Minas Novas - MG

"Tudo que sobe tem que descer,

ah, se tem!"

Qui-ocê vai entrar na "vaqueta"

ainda hoje, isso vai. A encaroçada

vai andar nos seus canziles.  Vou

isquentar seu lombin!

Desce já daí, desce, pra mim lavar

a mão nessa sua fuça discarada;

Vou te mostrar seu lambisgóia

cumé-qui-joga pedra na Geni!

Passar a noite aí, ocê num vai.

Muleque atrivido  -  envergonhano

sua mãe.

Eliés Freitas de Souza

Foto:  Elias Rodrigues de Oliveira

Imbiruçu - Minas Novas - MG
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Hoje quero ser general! Quando chego trago na boleia a bandeira de minha presença e todos se dobram aos meus

pés! Se me deixam livre, mais que general, viro rei e me converto em senhor dos ares, de todos os mares, comando o

universo, dou ordens, faço e desfaço... Ao meu modo eu construo o meu sonho!

Wagner M. Martins

Depois do café, mãe fincava cabeça no balaio de verdura e ia vender na feira. Levava a gente, pra não ficar solto na

rua. De volta passava na vendinha, comprava sal, macarrão, farinha e dava guaraná pra nós!

 Wagner M. Martins

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraFoto: Elias Rodrigues de Oliveira Imbiruçu - Minas Novas - MGImbiruçu - Minas Novas - MG
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Eu, a que tanto ama... ela, a que

faz do meu peito uma cama, juntas

somos uma só, em preto-e-branco.

Elias Rodrigues de Oliveira

Aboneca quente, fala, aponta,

pergunta... é gente.

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira Foto: Tarcisio Luiz de PaulaVendinhas - Capelinha- MGImbiruçu - Minas Novas - MG
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nunca se é cedo demais...

é hora e vez da esperança e dor

uma desabrocha eventual, a outra está pungente e alí

entreabraçadas, olvidadas nos lonjais

Elias Rodrigues de Oliveira

O menino levado não é malino, brincam dé cavalo e peão.

Galopam nos dias da infância nesta viagem que vira  memória.

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Tarcisio Luiz de PaulaFoto: Tarcisio Luiz de Paula José Silva - Turmalina- MGJosé Silva - Turmalina- MG
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Foto: Felipe Abranches de Araújo Porto

Nas rodas do tempo

vou deslizando pela vida afora.

Vou levando a vida

E ela me levando.

Adriane Ferreira Bicalho Goulart

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Foi um tempo de não se esquecer. A noite chegava depressa com seu negrume e mãe chamava pra dentro.
A luz dos postes eram uns tomatinhos não clareavam nada não. Guardávamos aqueles brinquedos, rústicos com o
maior carinho. Nada de luxo ou riqueza, eram feitos com latas de sardinha, barbantes, rodas de caco de cuia; mas
caprichávamos na engenhosidade.
Dormíamos rápido pra dar sequencia no dia seguinte. Depois da escola, que mãe não era besta!
Wagner M. Martins

Foto: Felipe Abranches de Araújo Porto

O filho do cabra não é cabrito mas é matreiro feito ele só; Vive arriscando, e petisca nas suas travessuras de garoto de
pouca idade... Brinca com o perigo.  Faz proeza em cima daquela mecânica de fabricação artesanal, seu brinquedo
preferido. Tornou-se afamado naquele tablado com direito a espectadores fascinantes, que acompanhavam seu
desempenho durante suas apresentações, todos de olhos atentos, vidrados. Melhor, ali nunca apareceu, nem igual.  O
equilíbrio invejável ficou como marca registrada; Na íngreme descida, no topete -da cabeça -do morro, montava e
embalava com os braços estendidos feito um pássaro indomável... Entrava na curva da reta final ao som do ranger
das rodas como um baita campeão; Os rastos da freada que ficavam, até hoje, não se apagaram da mente.
Eliés Freitas de Souza

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraDom Serafim -  Itamarandiba- MGDom Serafim -  Itamarandiba- MG
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No seio da terra, se deixa levar
Doce desejo, solto no ar
Guardado no riso, inocência impera
Nas tranças se esconde, desejo de amar

A vida desliza, em meio ao pó
Deixando na alma, um gosto de paz
Suave encanto, dispersos no ar
Corpo de menina, um doce olhar

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Devagar vão elas, sem pressa chegar
Destino que acolhe, seu modo de sonhar
Do barro se faz, moldura sensual
Do corpo e revela, segredos afinal

Aucione Rodrigues
Foto: Felipe Abranches de Araújo PortoDom Serafim -  Itamarandiba- MG

José Silva - Turmalina- MG
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Preocupa não moço. Vou indo

enquanto o sol tá alto; se escurece

fica perigoso na passagem da

lajinha, mas de lá nós já avista a

casa de seu João Antônio. Sob a

miragem dos olhos da casa fica

tudo sem perigo e não é tão longe

assim não, e essa bichinha é

companhia despachada.

Wagner M. Martins

Seguia sozinha e ia, girava no

ombro a velha sombrinha. Quem

é esta Dona? -Ela é uma e é todas-

n´uma-só. Olha procê vê! Sua cor

mulata-negra, ameniza a dor da

luz no zói e, como todas as Marias,

carrega sua cruz, leva no peito o

menino Jesus.

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Tarcisio Luiz de PaulaFoto: Elias Rodrigues de OliveiraImbiruçu - Minas Novas - MG Mendonça - Veredinha- MG
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Desde manhãzinha trabalhando nos distantes cafezais, Vó respira agora o frescor desta casinha, levantada em adobe,

colorida em tabatinga. O fogão faz duas águas: Uma pra coar café bem forte e a outra para se lavar os pés. A vó

apenas vê! A netinha abandona os desenhos pelo chão, corre e se aninha no colo macio. A vó, em sossego e ilusão

distante... brinca de boneca, de ninar seu coração. Elias Rodrigues de Oliveira

Como sentinela vigiando à espera

de alguém, lá está ele na espreita.

Cauteloso, não se expõe

completamente na linha de tiro;

Mei-qui- amoitado e desconfiado,

fica só tucaiando de rabo-de-zói

totalmente compenetrado aos

movimentos alheios em redor de

sua cria. A mensagem lida em seus

olhos dá o recado, e espanta os

predadores.

-  O criador vela pela cria - tua.

 Eliés Freitas de Souza

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraVendinhas - Capelinha- MG

Imbiruçu - Minas Novas - MG
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O olhar perdido de Da. Zefa, condena seu pensamento, a tristeza tomou conta se sua alma.

Ah!... Tomara que Nonô vorte logo e cure dessa doença mardita. Não posso cuidar de tudo sozinha.

Aucione Rodrigues

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraJosé Silva - Turmalina- MG

Não, a carta não diz.

Dizem os olhos curiosos de quem espera uma felicidade também.

Na sequencia da vida, os dias correm e os rumos se perdem no desfazimento do sonho.

Amar, sentir saudades, reviver emoções... quem sabe um dia!?

Mas, a beleza se esvai e não espera. É da natureza.

Wagner M. Martins

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraImbiruçu - Minas Novas - MG



70 71

Recostou o corpo no varal do

cercado. O saculejo da memória

embota os sentidos, vertidos no

desemboque dos cabelos

ressequidos e mal cuidados.

Quando virá? Não sei! Os olhos se

perdem na saudade de muitos

ontens e se agarram na esperança

de um sem futuro incerto, do poder

ser o amor. Um cavalo viaja.

Wagner M. Martins

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

José Silva - Turmalina- MG

Passou a noite toda numa anarquia doida iscuitano caipira e ingerino a bicotadas goles da mardição engarrafada.

No silêncio da madrugada foi visto sozinho dançando em rodinhas e cantarolando com uma garrafinha na mão, até

que dormiu no cantinho da marquise... Com isso perdeu a primeira condução e a segunda não sabe se vem.

A cabeçinha inchada atormentando lembra da musica, e da carvoaria que o espera. - Olha procê vê!!!

Eliés Freitas de Souza Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Tarcisio Luiz de PaulaDom Serafim -  Itamarandiba- MG
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A pouca gente daqui vive só. Os

mais moços foram embora pra

São Paulo.

Os casados distanciados nos

canaviais, deixam suas mulheres

prenhas -pra não criar filho dos

outros -se um dia voltar.

Viúvas de maridos vivos, vivem as

mulheres de Atenas.

Elias Rodrigues de Oliveira

...Ôh Dificulidade "doida" mexer cum essas invencionice que os homi arrumô; Quando ocê acha arguém letrado pra
"cantar" os números aí alivia muncado a fadiga  -  inda vai...  Prumodiquê riscar o dedo e ter que "catar" os número
com o zói no papér comprica tudo, nem de ócrus.  Condocê firma as vista ela imbaraia e a gente perde o rumo, se
bubiar a pressão inté suspende e sai do normár; A valença qui sempre aparece um amigo pra socorrer na hora da
afrição, senão ocê num da conta do recado não; Condé ansim, nois passa pra ele o ricurso e iscora do ladim... De oreia
impé e com munta atenção dá pra iscuitar o bate-papo, e inté ditar a prosa:
"Fala, fala com ele que a carijó tirô 12 e gorô só dois !!!" ...Olha procê vê!     Eliés Freitas de Souza Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraImbiruçu - Minas Novas - MG

Imbiruçu - Minas Novas - MG
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O que será de mim se Rosa abrir a janela? Se vir e de repente sorrir!

E se estiver adormecida... e se nem existir Rosa ali? Se ela tiver ido, partido...

justo enquanto pausei o meu canto e afinei a viola!

Minha Rosa-Sertão flor cheirosa, dolorosa, faz de mim ser seresteiro,

ser incerto sertanejo. Elias Rodrigues de Oliveira

Calado,

o baque do cajado, ao lado.

...

No olhar o silêncio fala.

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Vendinhas - Capelinha- MG

Mendonça - Veredinha- MG
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Foto: Tarcisio Luiz de PaulaVendinhas - Capelinha- MG

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Num lugar comum a espera de alguém que possa lhe trazer não só rendimentos, mas uma boa conversa. Lá está Sr.

Zezé, navalha e tesoura afiadas, em cada corte um novo recomeço, Seu sustento depende de seu carisma, sua

eficiência.Mas acima de tudo sua honestidade.

Aucione Rodrigues

Mendonça - Veredinha- MG

Eu que passo tantas vezes

em frente à velha casa

de portão azul

cabelo solto

vermelho na boca

cheiro de jasmim

um vestido de fulô

bonita que só!

pisando duro

fazendo vento pra ver se cê

nota minha passagem

e cê faz que nem me vê...

isso dói no coração, homem

e eu já te avisei

não bato na sua porta

enquanto as janelas estiverem fechadas.

Patricia Fonseca



78 79

Ao receber a noticia o coração ficou desorientado e deu rabichadas e coices dentro do peito, igualzin pordin novo

saltitando de alegria. Correu e se aprontou, pôs a esperar. O vermelho rutilante e a presença marcante do perfume

avanço naquele ambiente certamente impressionaria... Pensou! Doente de amor ficou ali vendo coisas

- uma entrada triunfal.

...Lembrava-se do sonho que havia sonhado.

Eliés Freitas de SouzaFoto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Vendinhas - Capelinha- MG

Vendinhas - Capelinha- MG
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 ... Aqui por estas bandas, baile era constante, sanfoneiro tinha folga não, bastava casar Tião, Joaquim, Maria e João
pra sanfona chorar no terreiro. Os moços inham se achegano, divagarim.....juntim das moças...passava lencim branco.
A pueira levantano, broinhas no fogão à lenha, tudo quentinho, servido ao café com leite. Uma fuguerinha acesa pra
esquentar os cambitos russos da puera. A dança cumeçava. O pai da moça ficava na espreita, só de rabo do olho,
pra ver se o camarada era boa gente. Uma rodada de pinga, pros cabouclos. Em época de lua cheia, os causos de
lobisomem. Nego ia saindo de mansim... de repente o baile terminava. Povo se espaiano, cada um pra suas casas,
mas o namoro ali começado, este sim, era o próximo encontro do sanfoneiro. Aucione Rodrigues

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Não importa se é de jornal ou papel de seda colorido; pois o essencial mais profundo para a obra perfeita do corte

da tesoura , é a singela felicidade expressa em cada detalhe que só no amor somos capazes de sentir e compreender

através das bandeirolas.

Maria Luisa de Castro Melo

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG Dom Serafim -  Itamarandiba- MG Foto: Tarcisio Luiz de Paula
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Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Felipe Abranches de Araújo Porto

Mais que a lembrança do samba,

a solenidade do ato emergia

como um gemido de lamento do

grande tronco em chamas.

Chegantes paravam e extasiados

observavam o espetáculo

ardente. Assuntavam o cheiro de

batata assando, davam um ajeito

no frio e se alinhavam.

De requebro, expectantes

comportados, ao pé da cruz,

sorviam uma bebida forte. Seria

longa, a noite de reza; muita lenha

ainda! Wagner M. Martins

O vergão na cana da perna

lembra chicote de três cordas

trançado, cipó, cabresto - e

mardade de homi enfeitiçado... O

danado na tocaia isperô ela

passar; Envenenado do rabo inté

na batata do zói, peçonhento e

traiçoeiro nem chuquae prestô pra

balangar. Bicho ruim, demoniado,

se tivesse avisado ela sartava de

lado ou inté mesmo ivitado de

pagode por aquelas bandas

cassar.

 Eliés Freitas de Souza

Vendinhas - Capelinha- MG

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG

Pueira subindo, Sanfoneiro tocando;

Dança festiva lá no sertão.

Broa de milho, café com leite e pão;

Lua enluarada, enamorados se abraçam;

Está feita a união.

Aucione Rodrigues

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraVendinhas - Capelinha- MG
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Como lhe dói esse olhar!
Ôôô! Saco - grita em seu íntimo!
Todo o amor de sua vida esbarra
naquele olhar fulminante. Todo o
silêncio do mundo pairava sobre
sua cabeça, como um peso
indecifrável em equilíbrio,
incapaz de desfazer a angústia
que sentia naquela manhã. De
longe, observava, calado.
Wagner M. Martins

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Imbiruçu - Minas Novas - MG

Imbiruçu - Minas Novas - MG

Barulhinhos barulham correntezas fanando Xuás, recs, recs (ao esfregar vasilhas no sabão), xuás, xuás (desenhando
iemanjás).... enquanto ela ensaboa para módi depois cozinhá, o rio vai passando manhoso roçando seus pés firmados
nas pedras. Barulhinhos barulham, memórias de canoeiros muitos, gotejando orquestras de cantos de outras lavadeiras
almadas no leito fanado passa acarinhando sorri e lágrima pede "me ajude a ficar"! Já fui de outro jeito meu leito
plantado de sentinelas a conduzir-me cristal ... Salve-me, por aqui agora andam homens estranhos e me levam a paz
e me trazem venenos. Ensaboa mulher e cante-me uma daquelas cantigas de esperança que eu vou resistir em existir!
Miriam Menezes

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira
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Quando pedem, o dar é entregar-se de si.

Neste escambo quem mais ganha é quem mais dá.

Elias Rodrigues de Oliveira Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG

Mendonça - Veredinha- MG
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Neco se aprontou. Vai à cidade rezar, domingo é dia de missa e Neco quer dinovo implorar. A terra por ali está seca,

broto nem de bambú.  Vai di-a-pé, na canela mesmo "tipe" um peregrinar, não leva pão nem água no imborná, bebe

nu camin. Na bursinha tem uma sacola de arroz, e dentro os "dicumentos", só. Nas idéias leva um "ramin" de

esperança a matutar, de vortar com chuva na cacunda e na terra que insiste em plantar.   Eliés Freitas de Souza

A inteireza de sua força não vinha da riqueza de dinheiro não. Não carecia disso.

Vinha dos afagos de Çãozinha no doce lar abençoado e na proteção de São João menino; expandia nas

cores da lustrosa, na fartura do andú. E a chiquesa da bicicleta, luxo de dar água na boca!? O que mais

querer? A visão taciturna da noite que esconde a tortuosidade das soleiras é sentinela numa porta que

não se fecha. É por ela que a felicidade entra! Wagner M. Martins

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraFoto: Elias Rodrigues de Oliveira Mendonça - Veredinha- MGMendonça - Veredinha- MG

Se um dia
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Vendo a vida , vi...vida;

Lá está a espiar.

Olhos no horizonte;

Olhando o tempo passar.

Entre um pensamento e outro, vê

tudo se acabar;

Com imensa tristeza no olhar.

O espaço que lhe foi reservado;

Passa por ali, i...ma...gi...nando...o

que será?

Caminha devagar;

De lá...pra cá.

Não sai do lugar;

Querendo... talvez ... amar?

......

Num instante, entre... uma

miragem e outra;

Vive a sonhar (...)

A vida recomeçar;

E, lá vem! Mais uma passagem.

Aucione Rodrigues

"Tem espaço pra nada não, sô dotô! Mais tudo se ajeita. O calipe faiz tintura pra combatê difruço. O andú seco

trabaia na liviação de dô de dente, o mio é de pipoca, fica ali pra secá. Nóis vai levano as coisa ansim. A graudagem

maió tá nas vara de pescá; é ferramenta de premera, que pexe bão tá no rio. É isso, nós cômoda tudo no jiral, quano

precisa tá tudo fáci de mão ali."

Wagner M. Martins Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Mendonça - Veredinha- MG

Mendonça - Veredinha- MG
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algo de si, os pobres se dão

do que, do abandono se apanha

entretecem agasalhos de algodão

como do nada, tece a aranha.

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Mendonça - Veredinha- MG

Mendonça - Veredinha- MG



94 95

De cada roda-flor mil sementes vão nascer, ser o amarelo forte que olha no olho do sol. Que mande Deus copiosa

chuva sobre este sapé, até fazer a semente cair, e ir, rolando pela enxurrada, penetrar o solo, fecundar a terra que

vai fazer girar o sol.  Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Tarcisio Luiz de PaulaDom Serafim -  Itamarandiba- MG

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Cravei o zói com força e ficou tudo embaçado  -  longe, muito longe vi uma velha casinha barreada e trançada com

cipó. Regalei e firmei uma "oiada" mais segura, então fiquei extasiado ao ver o solo castigado do norte de Minas

crescendo, e estorricado e com infinitas trincas. Meditativo, observei os detalhes e não foi difícil perceber a transformação

da beleza natural provocada pelo estender dos dias nessa frágil alma feminina.  Éh que a terra aos poucos "suga"

quem muito vive... Suga tanto que com tempo a gente "murcha" - e murcha, até nos devorar de vez.

Eliés Freitas de Souza

A lembrança de quem se foi, deixa Da. Maria do Carmo, com o coração exprimido, tamanha é a falta que sente do

seu amado. Pousa a mão sobre o instrumento como se estivesse abraçando aquele que um dia lhe trouxe grande

alegria.Chega a ouvir uma musica suave. As lágrimas brotam, procura disfaçar o amargor que traz no peito, organiza

as flores, e reanima pra mais um dia, um novo recomeço. Aucione Rodrigues

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraFoto: Tarcisio Luiz de PaulaVendinhas - Capelinha- MG Mendonça - Veredinha- MG
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A pois!

Me dera Deus Zulmira retornasse de si.

Levasse o chá eas ervas secas que tanto fiz pra ela.

A terra dá a terra toma ...

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Mendonça - Veredinha- MG

Mendonça - Veredinha- MG Foto: Tarcisio Luiz de Paula
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Lia, mulher caridosa, coração de ouro, seu jeito sereno e acanhado revela notadamente no vestir que é mulher honesta

e generosa.  Um pudor invejável. Conserva o costume das mulheres antigas, anágua e combinação fazem parte

copiosamente de sua santa vestimenta. Lia é solidária, o que é seu não é somente seu; Aprendeu o dom da partilha!

Tá aqui óh a banana. Pode levar!  Banana maçã é bão pra caganeira, pra desarranjo.     - Mas explica:

 "Banana verde trava a lingua de tal modo que não se consegue assobiar."  Eliés Freitas de Souza

No fogão a panela que frigia

cozinhando o ensopado de

cérebro de boi, há dias descansa.

Outro dia o prato foi tonozelo de

porco.  Jabá de sertanejo ligitimo

isprementado na dura lida onde

a fuicinha anda deitada dia-

intirin tem que sair cedo pois o

roncar da barrinha funda é mais

forte, e tem que ser guisado

reforçado com trupicão e munta

sustânça pra guentar o regaço,

senão o cabra desce à cova.

Eliés Freitas de Souza

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Vendinhas - Capelinha- MG

Mendonça - Veredinha- MG
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Madrugada pau caído, estalo lenha.

Fervo e bebo o leite d'ordenha.

Pra mau olhado carcaça feia de boi chifrudo.

Pras meninas -mandar queijo minas.

Pra quem aparecer -sorriso, brinco, e graça simples.

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Tarcisio Luiz de PaulaFoto: Tarcisio Luiz de Paula Mendonça - Veredinha- MGMendonça - Veredinha- MG
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Depois de passar o dia com água até os joelhos, com a barra da saia molhada, a friagem dói na noite da lavadeira.

Ao findar o dia, a roupa recolhida do varal já se encontra no cesto, amontoadas, amarrotadas, e prontas pra se

passar. À noite, o ferro está cheio de brasas, soprado, balançado. Só resta passar, passar e passar... Tudo vai passar!

Resmunga a mãe cansada, -hoje estão lindas assim, amanhã serão pano de chão, molambo, trapo qui nen eu.

Elias Rodrigues de Oliveira

Os peixes saltam, rodopiam por perto. O lençol flutua e quer brincar de rio-abaixo, ir, ir ser mar... Todos fazem bolhas

e borbulhas, as sinuosas borboletas confundem flores, água e ar. As frias e duras pedras se renderam ao arredondar

das águas. Ajudam no lavar, no bater, no esfregar. As águas levaram as pontas perigosas. Se fizeram suaves seixos,

o doce de leite que a lavadeira faz. Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Tarcisio Luiz de Paula Foto: Tarcisio Luiz de PaulaDom Serafim -  Itamarandiba- MG Mendonça - Veredinha- MG
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A blusa vermelha estava lá, como

bandeira hasteada, deixando a

evidência sigilosa de que o

caminho estava livre. Zezão não

se arriscou. Queria Cotinha, e a

queria muito mesmo, mas não

daquele jeito; não trairia um

amigo. Tinha medo, muito medo;

medo de não dar conta de resistir

se fosse. Cortou caminho e

desapareceu levando consigo a

lembrança de tudo o que poderia

ter sido, mas que não houve.

Wagner M. Martins

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Imbiruçu - Minas Novas - MG

Pronto, aí está estendida a roupa querida de cada um, de cada dia, nova, remendada ou puída.

Aí está toda a família reunida. Pendurado está a forma-mesma, o avesso, o oco do corpo de cada um: Está Nana,

Roldão, os filhos... e o neném recém-nascido é o dono da fartura de fraldas no céu. São bandeirolas em festa de São

João. Pode-se ver todos ali, vestindo a roupa de ontem. Dançam, gesticulam, saltam ao sabor do vai-e-vem do vento.

Abraçam-se desordenadamente. As gotas caem lágrimas de alegria... Só pode!  Que outra coisa seria?

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto:  Alba Martinez Oliveira
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Levou a muda do andu e fincou no solo. Disseram que era planta sistemática, teimosa, com raízes pivotantes que não

enjeita limites, que nem ele. Lastrou que nem cobreiro. Na florada deixava os campos com uma tonalidade vermelho

amarelada, com a conta de que dava pra fazer um refogadozinho. Duro de cozinhar, mas, tudo nele e dele era difícil

mesmo. No final dava certo. Wagner M. Martins

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraMendonça - Veredinha- MG

Mendonça - Veredinha- MG
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Séculos de vida em cada grão que se espalha na bacia

e se oferece forte para o ferro do caldeirão

que se acomoda na trempe

que se molda no fogo

que se esbalda fogão afora

que se esbanja no espaço todo seu

séculos de vida em cada mão que acaricia a vida

de grão em grão

soldo maior de um tempo sem fim

 Alzira Umbelino

Separou o feijão massagado na passagem da boiada. Encarou os boiadeiros, riscando facão no chão, saracoteando

feito pipoca reclamando do estrago. Compadre Ciríaco observava. O dono da boiada, falou, sisudo e firme: "tá

querendo alguma coisa?" Quando viu a carabina na cabeça do arreio gelou. "Quem, eu? Quero nada não ué!

Cê qué alguma coisa cumpade Ciriáco?" Guardou o que restou de bagos na peneira e foi embora.

Ahias Moreira de Oliveira

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Tarcisio Luiz de PaulaDom Serafim -  Itamarandiba- MG

Mendonça - Veredinha- MG
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No Brasil colônia a casa era contada pelo fogo.

Em Minas, todos sabem que nem tudo que reluz é ouro. Um fogão branquinho assim já fez muita quitanda com ôvo,

mas a cozinheira sempre usa tabatinga para deixa-lo com cara de novo.

Cláudia Mudado

Com uma parecença um tanto quanto estranha me pertuba as idéias...  Parece incompleto, metricamente errado.

Tentaram lhe ajudar usando uma extravagante brancura  -  istrapaiô mais, manchô. Assim, me faz lembrar uma

armação de um homi que conheci;  Ele era coxo e manchado de branco,  feio muito feio... O "fugão" e o "homi".

Eliés Freitas de Souza

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraFoto: Elias Rodrigues de Oliveira Imbiruçu - Minas Novas - MGVendinhas - Capelinha- MG
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Jogou os alforjes no lombo da tropa e pegou caminho. Abriu trilhas, varou matas e banhados. Seguiu a rumo do

sertão. Mundão de terras bravas! Terras de ninguém; descansadas, ricas e produtivas; dispensa adubação. Improvisa

fogão, montado na trempe, faz café, cozinha o feijão, e pontua as coivaras (braseiro formado no que restou do tronco

lacerado da árvore). Valia por ali, a precedência: "o direito das cinzas", assim chamado. O primeiro que chega,

marca lugar no fumegar da coivara; bandeira; fumegante por dias, resulta no amontoado de cinzas e está feito o

apossamento. O desmonte da mata é questão de pouco tempo. Wagner M. Martins

naquele tempo em que cortava trecho pra caçar canto de sabiá

chá preto na chaleira, luarada até de madrugada

não se cansava de escutar os barulhos do mato

os ói estatelado esperando o dia clariá

na beirada do fogo, com o coração quente

e a alma tranquila que nem passarinho.

Patricia Fonseca

Foto: Felipe Abranches de Araújo Porto

Foto: Felipe Abranches de Araújo Porto Dom Serafim -  Itamarandiba- MGDom Serafim -  Itamarandiba- MG
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"o interior também era de uma uniformidade extremamente resumida: piso de chão batido, "encerado" com bosta de

boi diluída em água, paredes caiadas de barro branco e o fogão de lenha na vigília intermitente da porta da

cozinha, como um duende, a bocarra voltada pro cômodo da sala."

Wagner M. Martins

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraDom Serafim -  Itamarandiba- MG

Ainda que mal padeça, é certeza

que a folgança virá no clarear do

dia e os dias de desesperança

serão redimidos na imagem do

forte sertanejo que crê. Na fé de

Deus não faltará o de comer. A

marca fica impressa na visão de

quem passa e olha para o

casebre maltratado sustentando

na parede a simbiose entre o pão

e a fé, essências de sua vida.

Wagner M. Martins

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Mendonça - Veredinha- MG
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...O famoso "cabo de machado",

"cubu" ou "calcanhar de negro"

era feito de um fubá mais grosso,

adoçado com garapa de cana e

óvos, não levava leite. E como

fermento era usado o bicarbonato

de sódio, ou cinza de fogão a

lenha, o fermento químico era

raridade, principalmente pela

dificuldade em adquirí-lo ou pelo

seu alto custo.

-Era assado em folhas de banana

em fornos de barro, ou em

panelas de ferro, lá na última

trempe do fogão a lenha,

colocava-se uma tampa com

braseiro por cima da panela. No

outro dia era servido com café de

rapadura e leite de cabra, uma

delícia. Aucione Rodrigues

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Da Terra o fruto

Do meu trabalho a colheita

Dos céus as bênçãos do criador

Que fez fértil a terra

e vigoroso o meu labor...

Adriane Ferreira Bicalho Goulart

Foto: Tarcisio Luiz de PaulaDom Serafim -  Itamarandiba- MG

José Silva - Turmalina- MG
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Hora do almoço, lembra Da.

Zefa:

Ainda não pilei o arroz.

Daqui há pouco, Izé chega,

querendo comida. Pensativa, ela

para.

Vida mardita, essa minha.As mãos

calejadas, inicia a pilação.

Aucione Rodrigues

"A coieta foi miúda, tudo miúdo por farta de chuva; num dá preço.

Vale a pena não.

Fica aí, é bão pra

espantá esprito ruim ." Wagner M. Martins

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Vendinhas - Capelinha- MG

José Silva - Turmalina- MG



122 123

Não há quem passe por uma casa de Minas que não leve consigo o prazer do sabor de um frango com quiabo. Meu

pai decretou que foi até hoje, a melhor combinação elaborada na culinária. Fala isso baixinho pra conversa não

chegar no galinheiro onde, com certeza, a opinião é uma antítese do que diz meu pai. Wagner M. Martins

Pinera é pá pinerar.  Nois sopra,

disbuia e sessa... Na cata rivirano

paia e terra atrais de fejão nois

acha; Aí é priciso iscoier. Nóis né

bobo nem nada com a pinera

grossa na mão nóis iscoie os

carucin.  Na vorta nóis leva uma

bananinha pra forrar o "ôco" do

istâmo, e as -osôtra dispois a

gente come com armoço. O

fejãozin catado?  Os minino já foi

vender na venda!

Eliés Freitas de Souza

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Imbiruçu - Minas Novas - MG

Mendonça - Veredinha- MG
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Não basta plantar a semente, tem que cuidar do fruto que nasceu!

Não basta colher o fruto, tem que sentir prazer na colheita.

O milagre da transformação da sementinha enche os braços, os olhos, a mesa e o bolso.

Eliés Freitas de Souza

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Imbiruçu - Minas Novas - MG

Imbiruçu - Minas Novas - MG

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira
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Porteira aberta....pastagem ressequida...o gado se foi, deixando um rastro de lembranças, pendurado na ponta da

estaca um olhar oculto vê tudo aquilo "melancolizado". Pensativo... trata retomar a vida, lembrando que de nada

adianta lamentar. É recomeçar.   Aucione Rodrigues

Sol de rachar a moleira do caboclo, os miolos chega a fritar em baixo do chapéu. A seca pegou feio por aqui, o gado

tá ficando magro, Sr. Zequinha levanta o chapéu em direção ao céu. Pede a proteção Divina. Se Ele não ajudar! Sei

não!  Aucione Rodrigues

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira Foto: Elias Rodrigues de OliveiraImbiruçu - Minas Novas - MGImbiruçu - Minas Novas - MG
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Cerca velha! (...)se esconde atrás
Olha quem passa, num vento velóz
Guarda segredos, em cada estaca
D'um bambu ressecado, se faz a horta.

Chuva mansinha, encharca a terra
Semente brotando, a vida renasce
Morrem-se o grãos, nascem os filhos
Da terra abençoada, o poder das mãos.

Senhor que alimenta, filhos deste chão
Traz na colheita, uma nova criação.
Aucione Rodrigues

Fico comigo a pensar.
Isso que era vida,
Levantando cedo pra labutar.

Ainda com o Céu escuro,
Ia pro Campo trabalhar.
Fazendo ali fartura
Pra minha familia Gozar.

Trabalhava de sol a sol
Sem nunca reclamar.
Chegava em casa cansado
Mas tinha história pra contar.

Ao redor do fogão de lenha
Minha família está,
Esperando o cafezinho Coar,
E a broa de fubá com melado
Todos nós a apreciar.

Aquela época passada
Hoje me faz recordar,
Eu era feliz e não sabia
Que saudades aquele tempo me dá.

Edmilson Lima Teodoro

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Imbiruçu - Minas Novas - MGImbiruçu - Minas Novas - MG
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O coração parece saltitar de alegria... Um filme certamente lhe passa na mente e talvez o que mais marcou foi o de

um músico e uma dançarina a bailar pelo salão simples, mas o que acontecia ali era algo muito importante para a

agora senhora Joanita e senhor Zezinho... O casamento deles. A saudade e boas lembranças ajudaram Joanita a

superar a perda do amado. Afinal ambos conheciam bem o ritmo, possuíam uma relação intima com a melodia,

sabiam contar os tempos e reconheciam as notas. Ecos de lembranças do passado feliz ressoam neste silêncio profundo...

Maria Aparecida FurtunataFoto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Tarcisio Luiz de PaulaJosé Silva - Turmalina- MG

José Silva - Turmalina- MG
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Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Felipe Abranches de Araújo Porto

Com a seca braba, o fundo da represa levantava inté beijus... E no brejão que ainda restava o "piseiro" indicava que

os queixadas que acabavam com a roça eram muitos;  Era preciso pôr termo à fuçação de porco, caso contrário não

sobraria uma só raiz de mandioca;  Zé Bento não quer dar com os burros n'água,  o mandiocale é o "sale" da janta.

" Tô quereno arrastar bagaço não,  mas quem leva, lava o pescoço... Mandioca enxuta num dá farinha encaroçada

e ocê não vê sobra de crueira na peneira."  Eliés Freitas de Souza

Imbiruçu - Minas Novas - MG

Mendonça - Veredinha- MG
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Foto: Elias Rodrigues de Oliveira Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

- Dona Ceição..., Cadê Malaquia?

- Sei do danado não!

Passô aqui trasantonte, pegou uma quarta de farinha, me deu beijo mal dado, rezingou um:

"Mãe já vorto" e soverteu!

Tô inté na precisão dele. Óia aí, cabô a lenha.

Joaquim Araujo Ramos

... Final de moagem, a massa vai pro tipiti, depois de enxuta, vai pro forno, vira farinha, enche prato de tropeiro.

- Em longas viagens, segue no imborná nem é preciso esquentar, viajante a caminho, na volta pra casa tem novidade,

um filho no bucho, mais uma boca pra sustentar

Aucione Rodrigues

Imbiruçu - Minas Novas - MGImbiruçu - Minas Novas - MG
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Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

No roçado plantei de tudo

Só salvou a macaxeira

É dela que me sustento

Fazendo festa o ano inteiro

Carboidrato por excelência

Esta raiz é que nos dá

Rica em calorias

Este amido é de primeira

No prato, eu meço a quantia

Mandioca, jerimum, macaxeira

Cuscuz e ovos mexidos

Juntando a família inteira

Tudo se extrai da mandioca

As melhores riquezas naturais

Complexo B, cálcio e ferro

Vitaminas e sais minerais

Mariola, jabá e macaxeira

Baião de dois é o que há

Água doce da biquinha

Enchendo o bucho, se fartar

Aucione Rodrigues

Não há quem desagrade. Trabalhar no fabrico da farinha, desde a "panha" da mandioca, cuidar da ralagem, tirar

o polvilho e secar. Levar ao forno para o processo da torração, sem perder a qualidade. O segredo é calibrar o fogo

e manter o forno no ponto certo; no tempero; senão "queima" o filme da casa.

Wagner M. Martins

Imbiruçu - Minas Novas - MG

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraDom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Foto: Tarcisio Luiz de PaulaFoto: Elias Rodrigues de Oliveira

No canto a roca não fia o tempo que se perdeu no fuso das horas. O algodão não mais se carda, compra-se direto na

drogaria. As rendas, como o rústico instrumento, recostam-se nos gavetões da casa grande, como lembranças,

acumulando fios de uma história à espera de ser contada.

Wagner M. Martins

Taquara rachada de bambu, trançado vira balaio; Do cerrado Levo pequi, araçá, cajá-manga, jenipapo, coquinho

azedo e o umbu.  Se por alí você passar vai ver o balaio num canto da sala, da cozinha ou no galinheiro sempre de

boca aberta,  espreguiçando na cabeça duma pedra ou no meio da farinha que secam no terreiro.

Eliés Freitas de Souza

Imbiruçu - Minas Novas - MGMendonça - Veredinha- MG



140 141

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

O moinho nos vales,

encoberto

sofre granizos velozes

ruído fluido lodoso e gélido

mó em murmúrio perene

pó em correnteza maís

aí, tritura seus ais ...

em mim,

os tritura por demais!

Elias Rodrigues de Oliveira

... Quando criança adorava tomar banho na água que passava pela roda do moínho. parecia que era mais fresca

devido o movimento que a roda fazia e espirrava água por todos os lados.

Aucione Rodrigues

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Sambareco

"São José fez o moinho, né? E o

capeta achou muito interesante

aquilo. Mas São José fez o moi-

nho e teve a idéia de fazer o

sambareco, né? Aí São José saiu

pra almoçar, e o capeta tava lá de

longe e pensou lá ele né: "-Ó, eu

vou atrapalhar o serviço daquele

velho todo! Vou atrapalhar tudo

nessa hora!" Correu o mais de-

pressa, passou a mão nas ferra-

mentas do São José (São José era

carpinteiro, fez o sambareco, fez

a cruz né) ,  quando e le levou ,

quando ele colocou lá pra atrapa-

lhar o moinho de São José né, que

ele colocou lá, que ele olhou, era

uma cruz. E o capeta não gosta de

cruz né? Ele falou: "-Cruz!" e lar-

gou pra lá. São José chegou, tá o

moinho moendo tranquilo. São José

foi e abençoou né, e ficou sendo.

E o capeta virou um cisco no mundo."

Narrativa de João da Silva Filho

Fotos: Felipe Abranches de Araújo PortoDom Serafim -  Itamarandiba- MG Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Milho na muega, fubazim pro

angú.O que mais a gente pricisa

muié. Só farta agora tu fazê

aquela bruinha, ducinha! Que só

tu sabe fazê.

Aucione Rodrigues

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG

Gira a pedra, em giros... no

equilíbrio das cordas o milho treme

ao atrito, na moega suspensa num

plano vazio... e pinga e pinga...

pacientemente... pinga... a

metamorfose do fubá. Ao cair da

noite, interrompa a agueira, pare-

se a roda e descanse o moleiro,

que a broa espera no prato. Bem

ao gosto do café com leite!

Wagner M. Martins
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Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Quarta: recipiente de madeira em forma de quadrado, serve para medir o fubá após a moagem.Também se mede

o milho antes da moagem(uma quarta é igual a sete litros). Vai menina, meça logo este milho a muega está vizia,

daqui há pouco o moinho começa a bater pedra. Aucione Rodrigues

E a pedra, depois de moldada no

calo grotesco da mão de Ascânio,

gira e gira, e no pingo constante

do milho, grão por grão, medidos

da moega, no controlar da

trepidação, não tem ciência,

apenas o saber dos antigos. Vai

pro cocho, o fubá, arte final, do

rústico sitiante. Mais grosso ou

mais fino, médio, também pode

ser, depende das cunhas da

agulha, e da vontade do freguês.

A broa cresce no forno!

Wagner M. Martins

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Divera cumpade, a bicha tava la,
no mei dos cacho, enroladinha,
enroladinha, cas presa
preparada pro bote. Na
arribada do susto, carcou a
mordida mas eu sartei. Além do
rasgo na butina só ficou o susto
mesmo.  Wagner M. Martins

Pitador de rolão, de arromba- peito. Gosta de fumo forte. Fala que pita pra adormecer o dente...  Olha procê vê!
Eu já falei com ele:  Se tá doendo ranca logo essa porcariada da boca. Toda vez que vai na venda traiz uma "tora"
de fumo que dá pra pitar mais de mês. Pó precurar,  precura quiocê vai achar uma "perninha" de fumo nu bursin da
carça dele.  Ispia atraiz da oreia a paia... Eu to mintino? Eu do conseio, eu falo, to cansado de falar com esse
fédamanha pra laigar a mão disso; Pirdi foi muntos amigo com essa disgrameira  - morreu tudo novo com a tár duença
ruin, qui-né-bão nem falar o nome.  Começa com garrotilho.  Abre o zói pru -sinár!  Pai condo fala é purquê quer o
bem do fio.  É mior ivitar qui curar!   Eliés Freitas de Souza

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG

Formava par com Zezinho. Na

rabeca não, na rabeca Zezinho

era único num raio de muitas

léguas. Levindo não tinha ânimo

para as noitadas de pagode.

Tinha na voz mansa e

compassada, uma tonalidade

aveludada que lhe dava uma

parecença de apascentador de

ovelhas. Não tinha vícios.

Carregava naquele corpão a

docilidade de uma criança. Os

anos se foram e restava agora a

solidez do compadrio as

lembranças e os frutos das

sementes que plantaram naquelas

terras. Wagner M. Martins
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Canas/Cepas

no cana/vial  todos cortam

homens muitos todos cortam lá e cana cá e cor/

/tam homens cana cortam muito desde mui e muito cedo.

Cedinho é o manhãzinha bem cedo!

a um bule de café a moita amoita,

gente dada a caçoada,

cantigas e modas e aboios de animar.  Arre!

facão tinindo caindo cana! inha catinindo in: issossim de cana tanta!

calça remendada enrolada na canela,

já os montes de canas tantas

-eu na mão: nadinha mirreis!

aquela gente tinha

a forma certa de falar errado.   Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraDom Serafim -  Itamarandiba- MG

José Silva - Turmalina- MG



150 151

Pelos vales escorrem córregos aos ares frios, tremem, brumam os matinhos parados. As gélidas bolinhas d´orvalho

caem serenamente. Para os altos sobe o gado como sobem os ares mornos, acomodam-se noturnos, lado-a-lado nos

lajões-de-pedra ainda quentes. Ruminam a olhos fechando, os bois.

Manhãzinha, era bom achar os bois... Tinha que achar, era o começo do dia, era ajuntar forças, poderes, vencer a

muita obrigação.

Aí os bois -subitamente, -outros ali, acolá mais um ali... Como era bom achar os bois!

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraVendinhas - Capelinha- MG Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

O engenho cochila três horinhas. Turmas se revezam, se revezam os bois. Os dentes tiritam um tac-tac de frio: É tempo-
de-sêca, poeiras, estrada boa. O chão sofre seco, ávido de gota, sorve qualquer orvalhinho, um cuspe, restinho de
garapa, o mijo do boi, o suor de quem nele se deita. Se argila sedento e ardiloso... faz mil trincas e se redesenha em
fissuras: alfabeto que solo entende e que entende o homem da terra: alfabeto que escreve um lamento solitário -por
si afora:  tô é morrendo de sede!
Reza o homem ou morrem juntos -ele e seu gado também. Há Deus de responder... Algum trovão...
O arco-luz perto da lua continua... tarda a chuva na longa estiagem. Prossegue a moagem, os sabores, os cheiros se
elevando aos céus, todos sobem... faiscam pirilampos tontos... ascendem saudades em mim.
Elias Rodrigues de Oliveira

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Foto: Tarcisio Luiz de Paula

como o que,

mesmo que fumaça

faça,

há que se mexer,

mexer até que basta

senão desanda,

aí não dá mais,

não dá receita.

Wagner M. Martins

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG

Vendinhas - Capelinha- MG

Alma inspiradora que vê, se encanta e registra... Do movimento contínuo e necessário, em meio ao calor e vapor, surge

a arte que ele viu despencando em gotículas perolizadas!!!

Eliés Freitas de Souza
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Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

No fulgor da madrugada era possível ouvir o chiado do fogo; o "estralar" das fagulhas, num "troc" surdo, abafado
no ventre do monstro de boca vermelha; cheiro de batata doce assada, e não raro a visão tremulante, vista de reflexo
ante a cortina de fogo, dos visitantes que se achegavam ao entorno do fogaréu, para filar o café de rapadura que
regava a batata doce no correr da noite e espantar o frio. Wagner M. Martins

Nas valas enfileiradas
A cepa é depositada
Quando adulta se entrelaçam
Tornando-se lindas, que doçura!

Nos tempos de brotagem
Lindos campos vão se formando
Os pendões anunciam
A colheita vem chegando

Machadores e capineiros
Seguem na madrugada
Cambiteiros e amarradores
O feixe se amarra e traz

Mão calejada que mexe
O caldo melado da cana
Suor que escorre no rosto
Traz valor e esperança

Este melado tão doce
Levado ao fogo pra engrossar
Servido com mandioca
Batata doce ou cará

Aucione Rodrigues

Vendinhas - Capelinha- MG

Vendinhas - Capelinha- MG
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Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

 "...e o doce se alevanta no borbulho da penumbra fumegante e se prepara para a metamorfose; do melado à

rapadura, café doce, doce-doce, do sertanejo ..."

Wagner M. Martins

O lusco-fusco da noite mal

iluminada, lhe entrecortava os

sentidos e custava a encontrar o

equilíbrio para entender aquela

situação lúdica. Os sabores lhe

esgarçam a garganta e a visão

da cortina dourada de calda

entremeada da fumaça, trôpega,

e densa, permite-lhe sentir a

magia do engenho. O sabor do

melado, a higidez da rapadura,

o borbulhar das taxas o fogo

insistente, o mugir do gado...

Dureza era sair da cama na

madrugada, com o frio a lhe

corroer insistentemente as

entranhas.

Wagner M. Martins

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Vendinhas - Capelinha- MG

Vendinhas - Capelinha- MG
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Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Quando o melado ferve e começa a bolhar, gosto de Maria perto da tacha. É que nas tantas bolhas de escuma, avisto

infinitos rostinhos dela. Joaquim Araujo Ramos

...Vem a cana, mói, vira garapa,

passa pra tacha, aumenta o fogo,

ferve, escuma, depura, vira

melado cheiroso, bate, bate,

engrossa, tira o ponto de puxa-

puxa. Então é que se põe a bica...,

onde a puxa-puxa fica, onde

qualhava de marimbondo

estático, ali deliciando... quietinhos

horas e tempos...

Acho que o mel da cana vicia os

pobres... Eu era um desses pobres.

Esse melado... -eu dizia- da bica

cai no cocho, bate à rodo esfriando

sem parar, areja e engrossa pastosa,

-se bater muito vira joão-branco -

põe na bancada sobre pano úmido,

entre varões e tabuletas de pau-

preto: os apetrechos que dão às

rapaduras as formas vistosas que

elas têm. Mais tarde, ou

amanhãzinha, se desforma:

maravilha! -aí estão as rapaduras

as mais saborosas e novinhas lá de

casa.

Elias Rodrigues de Oliveira

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

 "...o doce escorre e entorna

uma tonalidade doirada,

transformando bolhas em

sabores de espumas..."

Wagner M. Martins

"O engenho é adocicado; o ar, o cheiro, espátulas, conchas, as abelhas que zumbizam, até os obreiros que o operam

ficam com aparência adocicada". Dizia. Enquanto isso o melado escorria doce e fumegante pelo cocho, desenhando

um espetáculo de cores e tons, alimentando o ambiente de calor e doçura. "Daí-me um João Branco, que eu também

sou filho de Deus!" Proclamou. Wagner M. Martins

Vendinhas - Capelinha- MG

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Foto: Felipe Abranches de Araújo Porto

Há ciência no engenho, minha

gente.

O sólido que se faz líquido,

Que se faz sólido novamente.

O açúcar que se transforma,

A planta que assume outra forma.

Mas o que há mesmo é muito amor

De homem simples,

Engenheiro,sim senhor,

Zeloso na sua lida

De transformar a cana colhida

Em tão preciosa comida.

Repara bem,minha gente,

Que é finita a medida

Do que sai do tacho quente

E se converte em rapadura.

Imensurável mesmo é o amor,

Canavial de ternura

Desse homem simples,

Engenheiro, sim senhor

Amarísio da Silva Araújo

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira
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Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Numa vida de trabalho

Seguem os dois na madrugada

O fogo estala na fornalha

A garapa a ferventar

No tacho derrama o caldo

Da abençoada cana expermida

Rapadura, João branco e puxa

Pro sustento de família

A simplicidade da vestimenta

Indica q` a labuta é séria

Mas no rosto a alegria

De um dia q`se encerra

Vida dura, esta de roça

Mas a recompensa, vale a pena

No final da lida, eles teem

O doce desejo de vida

Aucione Rodrigues

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

A cana quiocê viu lá na virada foi cortada, os homi cortô; Foi cortada, limpa e carregada nus -lombo dus -animár pra

baxo, pru ingenho... Os burro carregô!  Na muenda foi trurcida,  aí deu garapa; No desdobramento do calor do fogo

brabo, a tachada deu melado; Um muncado da sobra deu inté jão-branco prus mininu apriciar... Mais nosso négocio

era mesmo a rapadura,  e deu tamém.  Tinha que dá né!?  Taí o doce da cana!!!

Eliés Freitas de Souza
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Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Comia os restos da cana espalhados no entorno do engenho, enquanto Zé Francisco observava-lhe com os olhos

entristecidos. Muitos anos lhe servira, e à fazenda. Companhia de dias e noites nas estradas e nos campos. "Agora,

ficou velho. Aposentei-o. Vai ficar, enquanto viver, usufruindo de vida tranquila aqui na fazenda. Trabalhou muito".

Respondeu ao cigano que insistia em adquirir o animal.

Wagner M. Martins

Dom Serafim -  Itamarandiba- MGFoto: Elias Rodrigues de Oliveira

Dispois de ispremer o cardo da cana na muenda inté vazá a útima gota, nois pega e pãe o bagaço amuntuado pra

secar na cacunda duma pedra quarquer, longe da terra fria, pramode num panhar úmidade.

Dá... dá sim!  Da pra apruveitar essa bagaçada toda!  Nois num pó -perder nada não, né?   E, isso pega fogo qué -

uma beleza  -  só-sinhô-veno!   Mais é bão isperar secar.

Eliés Freitas de Souza

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG
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... O engenho morreu e suas peças

e partes bonitas se espalharam e

até hoje estão se perdendo pela

fazenda. Uma tabuleta, um

varão, cuia, rodo e a escumadeira

de cabo longo está enfiada sob o

telhado, uma chaminé sem cheiro,

sem fumaça e até sem as

labaredas que se jogavam pro

céu.

Rapadura -de ano em ano faziam

rapadura. Renasciam, perdiam o

azinhavre e brilhavam sob o

limão, sal e sol. Se enchiam de

abelha e brilho.

D. Nana continua lá guardando

estas coisas todas. Lá...

Aguardando até não poder mais,

não sabendo mais "pra quê" e

nem sabendo perde-las de vez;

guardadas como lembretes -

memórias - ilustração das histórias

que um dia vai contar pra Deus.

Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Vendinhas - Capelinha- MG

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG

Foto: Tarcisio Luiz de Paula
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Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Cachaça é coisa de ciência. Sai

coração, cabeça e cauda, ou óleo

fúsel ou caxixi. Nos intervalos da

moagem, corria o porongo,

cabacinha ou o coité, servido da

melhor do alambique - Essa é

mesmo coração! - falavam entre

sorrisos.

Wagner M. Martins

Montou engenho novo na

propriedade. Coisera de ferro;

mais parecia um ganso com o

pescoço espetado num

parafusão. Aquilo no terreiro! Sei

não. De mais a mais, tirava a

serventia do azeite de mamona,

que não tinha custo. Lubrificar

agora era com graxa! Tinha que

comprar. Mas que ficava levin,

levin, ficava.

Wagner M. Martins

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Mendonça - Veredinha- MG

Mendonça - Veredinha- MG

Vendinhas - Capelinha- MGFoto: Elias Rodrigues de Oliveira
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Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Enquanto revira a terra, Da.Rosa pensa...este solo sagrado, há de devolver-me o suor do meu rosto. Faz suas orações

pra que chova logo. É desta gleba que extrai o sustento.Sob o sol escaldante, recomeça sua jornada, firme de que

suas orações foram atendidas.O verde das plantas traz Da. Rosa de volta à vida.

Aucione Rodrigues

Ao semear o arroz era preciso

garantir a germinação, caso

contrário uma nuvem negra de

godelos (pássaros pretos) faziam

a festa comprometendo de vez o

plantio que Seu Pedro Sabino

faria nas terras de D. Nana em.

Entre Folhas. Ao balançar com o

vento, eles revoavam assustados,

e assim o espantalho cumpria sua

tarefa de vigia, cenas tão comuns

no meio rural.

Carlile Marcos Eva

Foto: Felipe Abranches de Araújo PortoDom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Foto: Tarcisio Luiz de Paula Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Mariquinha tinha saúde de ferro e era companhia eficiente para agüentar o refluxo daqueles duros dias. Haveria que

fluir riqueza condizente com o esforço e daí a compensação. Chegou arqueada no cilhão, montando a mulinha de

pelo avermelhado, boa cela pra menino e mulher. "Defruçou". Peito cheio, tosse seca, corpo debilitado; fruto da

friagem das madrugadas indormidas nos pousos de beira estrada. Mas não se deixava alquebrar. Forte dosagem de

chá de folha de laranja dava jeito na perrengueza. É juntar a lenha, aguardar a ceia e desenformar a broa de

fubá.... Wagner M. Martins

Vida difícil! Venâncio era aquela pustema de paciência e sossego. Uns bicos daqui e de lá, na cata de lenha prá

vender na rua, pegar animal no pasto, um mandadozinho aqui, outro ali... de tarde dormir no descanso, feito um

inocente, até perder o sol de vista.

Wagner M. Martins

Mendonça - Veredinha- MGDom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Quis roubar a cena do árduo labor, ofuscando a percepção do brilho saliente do óleo que jorrava, untando aquela

pele morena e ensopando o adorno do corpo. Livra-se do peso... Da pisadura é impossível!  Há marcas nos joelhos,

mãos e cabeça; Há marcas no corpo. Mas todas incomparáveis às enraizadas no coração. Lembranças.

Eliés Freitas de Souza

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraDom Serafim -  Itamarandiba- MG

Imbiruçu - Minas Novas - MG Alessandro Lima de Menezes
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Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

No dia em que D. Filinha

endoideceu, desembestou a

proferir imprecações ininteligíveis

de que nem sua alma ousava

desdenhar. Era um murmurar

desdentado, um desvario em

cusparada, testemunhado pelo

baile dos urubus que contem-

plavam mais uma carcaça, no seu

típico ritual preliminar. O feixe de

lenha às costas fora ao chão,

vitimado pela fúria afogueada, e

logo um de seus galhos, temerário,

tomado às enrugadas mãos. Às

imprecações, juntou-se um rodopio

desajeitado de artrose a

desenhar, no chão batido, o

recalque de uma vida miserável,

até que os joelhos se dobraram

derrubando o corpo carcomido

naquele transe terminal. D. Filinha

não sabia ler o que escrevia, mas

os urubus entendiam daquele

riscado: mais uma carcaça a

solfejar.

Laisa de Assis

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG

Dom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Foto: Tarcisio Luiz de Paula
O feixe de lenha é pequeno e o graveto é de gente.

De fato é gente! Mas é um tiquinho-de-gente!

Que nasce, cresce e quer fazer como a gente.

Difícil, entender gente como a gente...

Difícil mesmo é quando entendemos por gente.

Eliés Freitas de Souza

Um olhar na espreita, chama a atenção de quem passa pelo caminho. Por entre os galhos secos está ela a espera de

alguém, que venha salvá-la daquele pesadelo, sua jornada continua apesar do tardar da hora, seu corpo não

suporta mais o árduo trabalho. A luta pela sobrevivência faz com que seu coração palpite o desejo do descanso.No

silêncio da vida, põe-se a pensar em dias melhores.

Aucione Rodrigues

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraDom Serafim -  Itamarandiba- MGDom Serafim -  Itamarandiba- MG



182 183

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Eram 10:00 horas da manhã,

ainda;  O sol tostava, e aquela

hérnia passada afligia... Bem no

pé do umbigo assolava tanto

aquele incansável homem, que

encolhido padecia de dor e mal

conseguia permanecer em pé.

Sentindo-se agredido o velho

carvoeiro lançando longe de si

aquela esfacelada pá, com voz

trêmula aos resmungos, dizia:

Antes que você acabe comigo,

dou cabo em você, trem.

Eliés Freitas de Souza

em minha terra,

há casas que não tem pão.

há casas, que nem tem mesa;

há crianças pedindo pão

assando e fazendo carvão,

vagando desesperadas

nesse meu país indecente.

Wagner M. Martins

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

José Silva - Turmalina- MG

José Silva - Turmalina- MG
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Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Na leva da roupa que lavou, caminhando no caminho parou... Parou, e posou igual uma pomba trocal esperando o

tiro da máquina!  O disparo do flash atingiu em cheio o seio simpático da "face" dourada da moça.

Eliés Freitas de Souza

 ... Canga é pra animar que pula

cerca, deve tá sempre no pescoço

do bicho.

-Dizia seu Tonico: É o único jeito de

evitar a devastação.

-Inda gorinha lacei um, pulando

a cerca lá pelas bandas do

arrozar.

Se num oiá a prantação, êis come

tudinho, num sobra nadica de

nada.

Aucione Rodrigues

José Silva - Turmalina- MG

José Silva - Turmalina- MG
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Foto: Tarcisio Luiz de Paula Foto: Felipe Abranches de Araújo Porto

Servido o almoço chamaram a companheirada:  Tá pronto, pó -vim armuçar!

Tião vaqueiro varado de fome não esperou chamar duas vezes, e foi inté bambo, cego. De posse dum baita caldeirão

forrado de feijão inté pelano de quente queimando a sola da parma da mão, o macho caminhou firme e ligeiro em

dereção ao terreiro... De tão afoito que tava, nem viu garfo e cuié bem ao lado, pendurados no garfeiro.

Eliés Freitas de Souza

Não estava amarrada pelo pé nem presa debaixo do balaio!  Ao jogar do milho e o soar do pru-ti-ti-ti-ti-ti-ti o bando

veio, quase um aviário; Aí entrou o pulo da gata que num bote certeiro "travô" a canelinha da primeira penosa

que arriscou aproximação na cata de milho. "Pegô." e agora... sopa -nela.

A cena do sacrifício faz "taiar" o sangue!!!

Eliés Freitas de Souza

Dom Serafim -  Itamarandiba- MGDom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Foto: Elias Rodrigues de OliveiraFotos: Elias Rodrigues de Oliveira

Bordando a vida, em cores se sonhos

Um leve sorriso , descansa a mente

Senhora da vida, num canto se faz

Lembranças vividas, dos passos que traz.

Nos pontos e linhas, se escreve a vida

Suave loucura, preenche e refaz

Obra prima se exprime, segredos e sonhos

Pensando no ventre, a alma que vem.

No gozo se acalma, alisando a cria

Volta ao trabalho, inciando o dia

Guardado no tempo, o doce encanto

Belezas da vida, iluminando o ponto

Sabedoria divina, se enche de luz

Seu ventre fecundo, rebento de paz.

 Aucione Rodrigues

Mendonça - Veredinha- MGMendonça - Veredinha- MG
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Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Aqui estou num vaso

Assentado sem querer

Entucharam -me de espinhos

Para eu me entristecer

Minha boca escancarada

Nada tem de assustador

Meus olhos esbugalhados

Me torna um adimirador

De orelhas bem em pé

Estou sempre a escutar

Se alguém se aproxima

Deixo logo me tocar

De pirraça vou vivendo

Esta vida de malandro

Se alguém encostar em mim

Se estrepam, sai coçando

Aucione Rodrigues

"Se esse fiidunhaégua tá achando que

eu vou ficar aqui fazendo essa pose de

"marmota", toda hora que chega

alguém com uma máquina de retrato,

tá redondamente enganado. Isso já tá

me enchendo o saco. Vou é varar no

trecho, quero nem saber."

Wagner M. Martins

A magia do lugar encanta os olhos dos

bichos. Desfilando na beleza de suas

penas, serpenteiam os enamorados.

Num mergulho se refrescam, providen-

ciando a reprodução.

Aucione Rodrigues

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

José Silva - Turmalina- MG

José Silva - Turmalina- MG

Mendonça - Veredinha- MG
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Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Januário ouviu de longe a cantoria. Retesou os pés nos estribos, preparou a tala e esperou. Pelo corpo o arrepio, o

tremor incontrolável do medo. O cumprimento veio em toada de cântico: "Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo".

Aff! Relaxou, tirou o chapéu e mirou a cruz, em vigília no costado das penitentes.

Wagner M. Martins

A rezar se pôs a Sra., sua fé me

chamou a atenção. Pensamento

fixo na Santa. Não percebeu

minha presença, ajoelhei-me ao

seu lado e disse:

Calma ele está conosco.

Aucione Rodrigues

Foto: Elias Rodrigues de OliveiraMendonça - Veredinha- MG

Mendonça - Veredinha- MG
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Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Felipe Abranches de Araújo Porto

Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Água fluidificada

Líquido abençoado

Aos pés da Santa

Estou a orar

Senhora dos desejos

Alma bendita!

Dai sua benção

Neste corpo calejado

Luz q`crepita, clareia o dia

Iluminando minh`alma

Eliminando pecados

Devolva-me a paz

Senhora minha!

A lua renasce

No berço da noite

Descanso em vós

Aucione Rodrigues

...

Fogo e àgua

Benção Divina

Luz que clareia

Um templo mortal

Junto às mãos

Invólucro sagrado

Revelo-me a Ela

Num juízo final

Aucione Rodrigues

Passou mais um mês e a nuvem não

se emprenhou.

Nos pés das penitentes, reside

agora a esperança. Se não chove

tudo perde. A fé é esforço pesado;

carece de persistência na

repetição das preces. A prece

sobe a Deus pelo corpo do

cruzeiro. Mas a resposta vem, é

certo. Chove e enverdece tudo.

Wagner M. Martins

Mendonça - Veredinha- MG

Mendonça - Veredinha- MG

Mendonça - Veredinha- MG
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Foto: Elias Rodrigues de Oliveira

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

De manhã, bem cedinho

Acordo, começo a orar

Cuida de mim Pequenino

Preciso do teu olhar

Ao rezar, coloco sempre

Um copo d` água fluidificar

Tomar bem devagarinho

O meu corpo abençoar

Aos pés da imagem

Firme em minha fé

Querido Deus menino

Olhe por mim em meu lar

Aucione Rodrigues

Vem cá minina! Chô te benzê de mar oiado... cê tá cheinha de ziquizira, desse jeitio tu num arruma nem namorado,

traiz logo um gaio de arruda, guiné, majericão, o queocê tiver na horta.Pra nosso SINHÔ ajudá ocê, nessa

empreitada.Traiz foia de loro tomém que é pra ajuntá furtuna, ocê vai vê só, vai chuvê home querendo casá concê.

Aucione Rodrigues

José Silva - Turmalina- MG

Vendinhas - Capelinha- MG
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Foto: Tarcisio Luiz de PaulaMendonça - Veredinha- MG

Foto: Tarcisio Luiz de Paula

Não adianta ser linda

e ter todas as cores!

Se não tiver néctar,

adeus beija-flores!

Silas da Fonseca



200 201

Foto: Felipe Abranches de Araújo PortoDom Serafim -  Itamarandiba- MG
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Interiorano, nascido em Entre Folhas -

MG, Elias Rodrigues de Oliveira viveu

infância rural à maneira mineira e,

desde jovem, vive em Belo Horizonte.

Arquiteto premiado e autodidata em

Artes, Elias produziu conto, poesia,

fotografia e vídeo. Em 2005, fundou o

Instituto Aviva e, como empreendedor

cultural, publicou o livro Estéticas do

Interior - Imagens contendo fotos da

cultura imaterial rural no Norte de Minas

e as artes plásticas resultantes do

Projeto Arte na Infância. Em Elias, estas

vivências resultaram na valorização da

cultura imaterial dos povos interioranos

e rurais.
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Além de revelar aspectos socioeconômicos pungentes, as imagens e textos nesse livro
resultam de olhares poéticos ao ponto de ver e registrar, com arte, a cultura imaterial
do sertanejo: imagens do imaterial no Alto Jequitinhonha mineiro.

Apêia e desarrêia a tropa; tempim de passar o café.

Ah... tráis o coxinilho mode se acomodá mió.

Joaquim Araujo Ramos

Foto: Tarcisio Luiz de PaulaDom Serafim -  Itamarandiba- MG
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