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MEU CANTINHO 

 

Em um lugar muito especial chamado Ilha Solteira, existe um cantinho, 
tranquilo, e cheio de vida, que aos olhos de muita gente pode ser bem singelo. Este 
lugar é a minha casa, que considero muito importante; pois é o lugar onde moro. 
Ainda me lembro de seu começo quando vi pela primeira vez aquele terreno vazio, que 
apenas tinha muita grama verde; quem diria que aquele lugar seria hoje o meu lar. 

Quando tudo começou, paredes foram se erguendo do chão, tijolo por tijolo. 
Papai todos os dias trabalhava sem cessar, aquela terra muito amiga me convidava a 
brincar; eram horas me divertindo, até a hora do jantar, quando tinha que ir embora 
mal esperava o momento de voltar. 

Ainda sinto o cheiro da comida que mamãe levava para o almoço, e não me 
esqueço das horas que ficava tentando pegar borboletas no terreno vizinho. Aquele 
vento bem fresquinho, balançando os cabelos, e aquelas graciosas borboletas 
coloridas cada qual com sua cor; havia umas amarelas, outras marrons, brancas e até 
mesmo acinzentadas. No fundo logo após a cerca, onde hoje primeiro vem o muro, 
havia um grande canavial, onde pássaros sempre estavam cantando, e as canas 
balançando com o vento um pouco mais forte. 

A casa ficou pronta e hoje ainda moro lá. A terra onde brincava deu lugar ao 
cimento; o terreno vizinho onde havia muitas borboletas se transformou em uma 
outra casa e a bela paisagem perdeu lugar para os muros. Existe uma árvore bem perto 
do quintal, depois da cerca e antes do canavial. Quando conheci este lugar ela já 
estava lá, fiquei impressionada com seu tamanho e quantidade de folhas balançando. 
Muita coisa mudou, porém ela ainda está lá no seu canto, bem forte e viçosa e a única 
mudança que houve é que às vezes se transforma em abrigo para aves que passam por 
lá, pequenas e bem coloridas que ficam o dia todo a cantarolar. Essa é a história do 
meu lugar especial onde hoje posso chamar de meu lar. 
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MEU LAR, MINHA TERRA 

Sou de Ilha Solteira, cidade do interior de São Paulo, Brasil, planeta Terra. Moro 

nessa imensa esfera azul, que flutua no imenso e escuro infinito, onde a vida reina 

perambulante, de hemácias gaseificadas, cheia de suor gasoso. 

Sua beleza azulada permitiu que a vida crescesse. Cada detalhe faz parte de sua 

imensidão, do abismo no horizonte ao olhar infinito, o tempo moldou-a, trazendo a 

pura perfeição, tal virtude que o Homem não consegue ver. 

O que será que passa dentro desse coração quente, cheio de magma sangue, 

vendo seu último filho destruindo-a? A mãe Terra foi enterrada com o chorume, 

misturando-se com lixo que o Homem fez com os frutos deste planeta. 

Fazem tudo por dinheiro, os seus frutos perdem a cor, transformando o doce 

de suas veias, criando raízes de vingança aqui, plantando sementes de ódio em uma 

terra de puro amor. 

O azul ficou cinza, o verde ficou preto, e a negritude ocupou o ar. Todo o 

trabalho de milhares e milhões de anos foi destruído por quem é filho desse mundo, 

que não merece o amor de mãe dessa Terra. 
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