
   José já não via luz no fim do túnel, nem
um átomo que fosse. Via-se com rede
indisponível, sem possibilidade de acesso
às inumeráveis maravilhas naturais, aos
diversos prazeres humanos e às
transcendentes experiências espirituais.
   José já não se perguntava mais o que
faria dali em diante, pois aquele agora e o
futuro depois não lhe importavam. Nele
já não pulsava o menor fio de ânimo.
Estava tudo o mais completo vazio. Não
havia por onde caminhar, nem para onde

José já sonha mais
uma vez

… José já se sentia mofino e vão.
   Era um domingo de amarelo lindo, mas,
para José, era um domingo de tristeza,
mais um dia longo de instalada tristeza.
Nada pra comer na hora do almoço,
ninguém pra conversar sobre o que
poderia ser. 
   Sem café da tarde. Sem sonho pra
sonhar. Estava tudo o mais completo
vazio. Apenas suspiros de
descontentamento. Era um domingo
difícil. Havia dor na alma inteira de José,
que preferia permanecer paralisado.
  José já não se importava consigo
mesmo, não esboçava expressão em seu
rosto, senão a de letargia. Sentia-se um
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minúsculo grão, um piloto de avião que
acabara de perder a visão, desolado. E,
de quando em quando, ele permitia
derramar seu pranto, afastado em seu
canto, sozinho e solitário… 
  Demasiadamente solitário, de modo
que ele não fosse visto, acolhido,
amparado. José já havia desistido de
prosseguir. Ele já se encontrava
desvanecido. Às seis da noite, ele decidiu
renunciar sua história, abdicar das suas
relações de respeito e cumprir sua
sentença irremediável: partir.
     Foi então que José olhou pra lua… uma
lua nova, branca, inteira e também
aparentemente sozinha no firmamento,



 no imenso azul. Era uma lua linda que o
encantou, chamou-lhe a atenção,
lembrou-lhe de pessoas bacanas,
lembrou-lhe de uma bela canção, e esta
lembrou o rosto de sua mãe, que o
aguardava ansiosa, há dias. 

  Dona Antônia telefonara para José
dezenas de vezes, até que ele, pela
beleza da lua, retornou à chamada.
Conversa boa… Lágrimas caíram. Depois,
um alívio reconfortou o coração de José,
que resolveu fazer sua janta, enquanto
ouvia suas músicas e organizava a
cozinha.
Por volta das dez da noite, José já cantava
canções favoritas e dançava, desajeitado,
com um esforço de quem dança para si
mesmo, sem muito esforço, portanto,
mas com algum charme. José já sorria,
envolvido com lembranças boas e
apaixonantes de um dia desses. José já se
via capaz de conviver com aquela dor,
que por mais forte que fosse, era só uma,
sem a força de suprimir sua vivaz
vontade de viver. Era hora de redescobrir
o mundo, pensava José. Era hora de
reinventar a vida… E José já sonhava mais
uma vez. 

Ícaro Amorim Martins
Professor de história, escritor e morador

do Grande Bom jardim.

Poesia marginal 
(poesia)

 Avisa lá pro playboy que quem
tomou a vaga dele na

Universidade fomos nós. Avisa lá
pro PM que me chamou de

marginal que qualquer dia esfrego
na cara dele meu diploma da
universidade federal, pra ele

aprender a respeitar as caras e
saber que favelado é intelectual,
que na minha mochila não tem

droga e arma, mas estudo, esforço
e potencial.

 
Jardz

Escritor, educador, poeta
marginal, e artista visual levando o

poder da palavra como
ferramenta de transformação

social.

Todo mundo com a mão pro alto
que isso aqui é um abraço e quem

reagir é poesia à queima-roupa,
pois ando fortemente amado pela

minha mãezinha, pela minha
coroa. a poesia pausa, pesa, pisa,

pousa e pulsa em cada um de nós.
Jesus é favelado e o diabo é

playboy. O diabo me quer na cena
de sequestro judiando e
carbonizando o corpo do

empresário, no porta-malas da
BMW, só que minha meta é
faculdade, diploma e pós-

doutorado, professor, filósofo ou
quem sabe advogado. 
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“José já se via capaz
de conviver com

aquela dor, que por
mais forte que

fosse, era só uma,
sem a força de

suprimir sua vivaz
vontade de viver.”.



Livro: 
Kraho: A
lenda - P.R.
Schneider

Livro de P.R. Schneider, morador do
Bom Jardim, estudante e ativista. Nossa
heroína se chama Margot Rothschild,
após receber uma carta misteriosa se vê
jogada numa aventura mar adentro com
um marinheiro desconhecido.
Sua jornada pelo mar guarda diversas
aventuras até desembarcar no norte
Brasileiro, para continuar a pesquisa de
seu pai por uma comunidade perdida no
coração da floresta.
Reviravoltas impressionantes e enredos
complexos montam a narrativa dessa
história que vai te levar para uma viagem
como nunca antes. Mistério, fantasia,
história e romance. Aproveite!

Leia agora mesmo gratuitamente no
WATTPAD

Filme: 
Escritores da
Liberdade

   Inauguramos nossa coluna sobre
literatura e música com o trabalho "Flores
do Bom Jardim", escrito em parceria
entre os compositores Elias de Oliveira,
Torye Teixeira e Kerven Muniz.
   A composição é uma das faixas do Ep
"Cenas da Cidade" da banda Pausa Pro
Café que foi gravado pelo produtor
Carlos Henrique e lançado em 2019 em
todas as plataformas de streaming.
   A letra desta canção partiu inicialmente
de um poema escrito por Torye Teixeira,
sua inspiração veio de um episódio em
que envolvia negativamente o bairro que  
sempre morou.
   Torye Teixeira apresentou o poema
para Elias de Oliveira e Kerven Muniz que
também são moradores do bairro Bom
Jardim e então os três iniciaram a
composição da música que traz em sua
letra a memória afetiva do bairro,
também trazem as perspectivas sobre as
rotinas corridas e sofridas das pessoas
que moram no bairro e que vão em
busca de melhores condições de vida.
   Há um desabafo contra a imagem
preconceituosa causada principalmente
pelos jornais sensacionalista que só
pontuam as notícias tristes, deixando de
lado tantas boas histórias e bons
trabalhos construídos em um dos
maiores bairros periféricos de Fortaleza.

Dicas culturais

Uma jovem e idealista professora chega
a uma escola de um bairro pobre, que
está corrompida pela agressividade e
violência. Os alunos se mostram
rebeldes e sem vontade de aprender, e
há entre eles uma constante tensão
racial. Assim, para fazer com que os
alunos aprendam e também falem mais
de suas complicadas vidas, a professora
Gruwell aposta em métodos diferentes
de ensino. Aos poucos, os alunos vão
retomando a confiança em si mesmos,
aceitando mais o conhecimento e
reconhecendo valores.

Literamúsica: 
Torye Teixeira e Elias de Oliveira

   A canção é um convite feito ao ouvinte
a conhecerem as flores resilientes que
perfurmam Fortaleza se referindo aos
moradores do Bom Jardim!

LETRA DA MÚSICA

Flores do Bom Jardim
Do alto da londrina, eu vi
Que os dias nunca se encerram
Que alguém nunca tem sossego
E que outros vivem com medo

Nós somos o caos
Em foto 3x4
Nós somos o medo
Estampado no jornal

Cada formiga que colhe
Cada flor que cai no jardim
Cada formiga que corre
Toda flor se abre no fim

Eu sei das flores do Bom Jardim
Eu sei das flores do Bom Jardim

Matéria por Jefferson Juan
Leia mais acessando
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EXPEDIENTE:
Periferia Que Lê
www.periferiaquele.com
@periferiaquele

Editor Chefe: Marcos de Sá
Design Gráfico: Jeffersson Alves
Matérias:
Jefferson Juan
Jéssy Santos
Gustavo Dommy

Mensagens no celular: Grave no seu celular o número 85 98853-3611 e nos envie
um SMS ou chame no WhatsApp para receber mensagens inspiradoras e literárias de
reflexão.
Envie o seu texto: Escreve alguma coisa? Poesias, crônicas ou tem uma história
interessante com a leitura? Entre em contato conosco pelo periferiaquele@gmail.com e
publique seu texto! Contribua com sua arte literária para uma periferia com mais
leitores.
Doe ou pegue um livro de presente: A nossa primeira geladeira literária está
disponível na Avenida Ari Maia, 950 – Granja Lisboa (Em frente a igreja Santa Paula
Franssinetti) e está aberta 24 horas para a comunidade pegar um livro de presente,
além de doar e/ou compartilhar.

Participe do movimento
Periferia que lê: 

A nossa geladeira literária está
localizada na Avenida Ari Maia,
950 - Granja Lisboa (em frente a
igreja católica Santa Paula
Franssinetti).
 Contato do Periferia: 98853-
3611


