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CAPITULO I 

SOCIEDADE DE ESTUDOS BAIKAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imóvel em Priluki durante o inverno 

 
 

“O amor pela pátria russa, rendeu neste inverno a aquisição de um 
imóvel localizado entre São Petersburgo e Moscou, na antiga 
capital de Velik Novgorod. Um lugar onde poderei pisar solo 
russo e sentir em minhas mãos a história através dos séculos. 

 
Trecho do pensamento de Walter Veroneze 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 
Desde novembro de 2015 o Baikal possui material produzido apenas por Walter 
Veroneze e por seus pseudônimos, mas o marco levantado juntamente com os demais 
escritores não cessará e continuará a marcar o tempo através do site 
WWW.grupobaikal.com.br.  
 
Todos os que passaram pela nossa sociedade e nosso grupo contribuíram de forma 
fantástica para o crescimento do mesmo e marcaram uma época. 
 
O registro então está feito no referido grupo e também no site a disposição de todos e 
agora com o “Livro de Contos – volume VIII” trazemos os contos e mensagens 
produzidas entre novembro de 2016 a junho de 2018. 
 
 

 
 

Foto de parte do imóvel em Priluki – Velik Novgorod 
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RELAÇÃO TODOS OS CONTOS DO GRUPO 
(por ordem de escritor) 

 
Titulo Escritor Data 

A Importância de Ter Você Ângela Pereira dos Santos 13/06/2009 
A Verdade do Desejo Ângela Pereira dos Santos 26/04/2009 

A Vida Ângela Pereira dos Santos 05/05/2007 
Amizade Ângela Pereira dos Santos 03/03/2008 

Aniversário de Amiga Ângela Pereira dos Santos 31/05/2007 
Apenas Palavras Ângela Pereira dos Santos 11/04/2009 

Atitude Ângela Pereira dos Santos 08/11/2007 
Autobiografia Ângela Ângela Pereira dos Santos 13/06/2007 

Autores de Uma História Ângela Pereira dos Santos 03/03/2008 
Confesso Ângela Pereira dos Santos 14/10/2008 
Desafios Ângela Pereira dos Santos 13/06/2008 

Deus e Tudo Ângela Pereira dos Santos 16/01/2009 
Dia de Agradecer ao Nosso Sonho Ângela Pereira dos Santos 23/09/2009 

Encontro Ângela Pereira dos Santos 07/09/2008 
Enquanto Houver Ângela Pereira dos Santos 03/11/2009 

Felicidade Ângela Pereira dos Santos 14/12/2007 
Futuro Ângela Pereira dos Santos 08/02/2009 

Logosofia Ângela Pereira dos Santos 12/08/2009 
Nosso Caminho Ângela Pereira dos Santos 14/08/2009 

Novos Dias Ângela Pereira dos Santos 02/07/2008 
Oração Ângela Pereira dos Santos 18/10/2007 
Peço Ângela Pereira dos Santos 09/08/2008 

Pequenas Atitudes Ângela Pereira dos Santos 12/03/2009 
Prece O Alívio da Alma Ângela Pereira dos Santos 12/01/2010 

Quero Ângela Pereira dos Santos 08/01/2008 
Se For Ângela Pereira dos Santos 30/07/2007 

Sem Motivos para Explicar Ângela Pereira dos Santos 19/02/2010 
Sem Saber Ângela Pereira dos Santos 14/07/2007 

Sentimentos e Sonhos Ângela Pereira dos Santos 06/09/2007 
Simplesmente Eu Ao Vivo e a Cores Ângela Pereira dos Santos 15/10/2008 

Simplesmente Faça  Ângela Pereira dos Santos 11/12/2009 
Uma Pequena Homenagem Ângela Pereira dos Santos 08/05/2008 

Vale a Pena Viver Ângela Pereira dos Santos 08/05/2008 
A Imprensa Denise Ferreira Chimirri 16/07/2009 

A Praia Denise Ferreira Chimirri 26/11/2008 
Adultos Perfeitos Denise Ferreira Chimirri 26/03/2008 

Amanacy Denise Ferreira Chimirri 28/05/2007 
Amanda e Seus Amores I Denise Ferreira Chimirri 16/06/2007 

Amanda e Seus Amores III Denise Ferreira Chimirri 09/12/2007 
Amigos Denise Ferreira Chimirri 01/03/2009 

Aniversário Denise Ferreira Chimirri 31/05/2008 
Autobiografia Denise Denise Ferreira Chimirri 15/03/2006 

Baikal Denise Ferreira Chimirri 28/07/2007 
Caminho Denise Ferreira Chimirri 01/10/2005 

Carteira de Motorista Denise Ferreira Chimirri 28/10/2006 
Casamento Denise Ferreira Chimirri 07/10/2009 

Ciência x Religião Denise Ferreira Chimirri 02/07/2011 
Confiança Denise Ferreira Chimirri 21/10/2005 

Contradição Denise Ferreira Chimirri 21/10/2005 
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Dengue (Diálogo Comum Hoje em Dia) Denise Ferreira Chimirri 01/02/2007 
Depressão Denise Ferreira Chimirri 15/01/2011 
Desabafo Denise Ferreira Chimirri 21/09/2005 

Deus Denise Ferreira Chimirri 27/03/2012 
Dia de Finados Denise Ferreira Chimirri 02/11/2014 

Discurso Oficial Denise Ferreira Chimirri 10/05/2007 
Disputas por Terra Denise Ferreira Chimirri 09/05/2013 

Do Outro Lado do Túnel Denise Ferreira Chimirri 10/02/2006 
Doença Denise Ferreira Chimirri 05/12/2009 

Domingos Denise Ferreira Chimirri 01/02/2009 
E O Rio de Janeiro? Denise Ferreira Chimirri 14/05/2011 

Educadores Denise Ferreira Chimirri 04/03/2008 
Então é Natal Denise Ferreira Chimirri 24/12/2014 

Escolhas Denise Ferreira Chimirri 13/11/2009 
Estudar, Até Quando? Denise Ferreira Chimirri 07/02/2009 

Existe o Amor? Denise Ferreira Chimirri 01/09/2005 
Faculdade Denise Ferreira Chimirri 22/07/2006 

Fatimassulenses Denise Ferreira Chimirri 09/12/2007 
Faxina Denise Ferreira Chimirri 15/05/2006 

Gêmeos Denise Ferreira Chimirri 16/12/2006 
Hoje, 12.02.2538 Denise Ferreira Chimirri 12/02/2006 

Humanos Estranhos Denise Ferreira Chimirri 03/01/2008 
Insanidade Denise Ferreira Chimirri 18/01/2006 

Intercâmbio Nem Tudo é um Mar de Rosas Denise Ferreira Chimirri 25/08/2014 
Jovens Modernos Denise Ferreira Chimirri 12/12/2012 

Liberdade Denise Ferreira Chimirri 06/09/2010 
Meu Vício, Mania Denise Ferreira Chimirri 04/06/2009 

MSN Denise Ferreira Chimirri 13/02/2007 
Mudanças Denise Ferreira Chimirri 05/09/2007 

Não é Justo Morrer Denise Ferreira Chimirri 12/02/2007 
Natureza Denise Ferreira Chimirri 02/10/2005 

Nosso Cotidiano Denise Ferreira Chimirri 27/07/2007 
O Personal Denise Ferreira Chimirri 12/05/2006 

O Sentido da Vida Denise Ferreira Chimirri 01/11/2008 
O Sofá Denise Ferreira Chimirri 02/08/2010 

Opressão Denise Ferreira Chimirri 24/10/2005 
País do Futebol Denise Ferreira Chimirri 11/06/2006 

Paixão Denise Ferreira Chimirri 23/04/2008 
Para Sempre Denise Ferreira Chimirri 06/11/2005 

Para Sempre II Denise Ferreira Chimirri 26/08/2006 
Políticos Denise Ferreira Chimirri 12/09/2007 

Problemas Denise Ferreira Chimirri 16/08/2009 
Recomeço Denise Ferreira Chimirri 02/03/2010 
Saudade Denise Ferreira Chimirri 09/08/2005 

Saúde Pública Denise Ferreira Chimirri 27/03/2013 
Seis Meses Denise Ferreira Chimirri 30/01/2014 

Sexta-Feira Santa Denise Ferreira Chimirri 11/04/2009 
Simoní Denise Ferreira Chimirri 01/08/2011 

Sociedade Denise Ferreira Chimirri 13/08/2005 
Somos o que Vivemos Denise Ferreira Chimirri 09/03/2006 

Stephanie Brite - A Viagem Denise Ferreira Chimirri 09/07/2008 
Stephanie Brite - Em Busca do Futuro Denise Ferreira Chimirri 13/10/2008 

Stephanie Brite - Jornal Universal Denise Ferreira Chimirri 31/08/2008 
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Stephanie Brite - Lembranças de Uma Vida Denise Ferreira Chimirri 10/01/2012 
Stephanie Brite - O Buraco Negro Denise Ferreira Chimirri 04/08/2008 

Stephanie Brite – O Final * Denise Ferreira Chimirri 07/11/2010 
Stephanie Brite - Reflexões no Espaço Denise Ferreira Chimirri 09/05/2009 

Sua Presença Denise Ferreira Chimirri 06/02/2008 
Trabalho Denise Ferreira Chimirri 20/03/2012 
Tristeza Denise Ferreira Chimirri 24/10/2014 

Vai Acabar? Denise Ferreira Chimirri 07/06/2010 
Viver Bem IV Denise Ferreira Chimirri 07/04/2006 

Você Denise Ferreira Chimirri 20/03/2007 
Adultos Giovani Silva 14/04/2007 

Autobiografia Giovani Giovani Silva 25/07/2006 
Carta aos meus Amigos Giovani Silva 05/11/2007 

Estamos Sós? Giovani Silva 27/10/2006 
Eu Ainda Quero Giovani Silva 05/12/2006 
Eu Posso Sentir Giovani Silva 01/02/2007 

Paternidade Giovani Silva 25/09/2005 
Prisioneiros Giovani Silva 26/08/2006 
Eu Poderia Iuri Kosvalinsky 23/08/2016 

Jantar com Ulina Iuri Kosvalinsky 09/02/2016 
Numa Livraria em São Petersburgo Iuri Kosvalinsky 10/02/2016 

Uma Enfermeira de Qualidade Iuri Kosvalinsky 07/02/2016 
Três Dias Maravilhosos Iuri Kosvalinsky 09/01/2016 
Companheiro Isolado Iuri Kosvalinsky 04/02/2016 
Yelena em Belgorod Iuri Kosvalinsky 06/02/2016 

Irina Kazmuntiev Iuri Kosvalinsky 07/02/2016 
Um Jantar Especial Iuri Kosvalinsky 31/12/2015 

Agora é Tarde Iuri Kosvalinsky 31/07/2015 
A Última Aula Iuri Kosvalinsky 03/01/2016 

Oito Diferentes Companheiros Iuri Kosvalinsky 10/12/2015 
Segunda-feira Diferente Iuri Kosvalinsky 27/12/2015 
Na Hora do Casamento Iuri Kosvalinsky 13/12/2015 

Uma História em Barnaul Iuri Kosvalinsky 16/10/2015 
Iuri x Iuri Iuri Kosvalinsky - 

Incompetente Iuri Kosvalinsky 21/08/2015 
A Noite Iuri Kosvalinsky 15/06/2010 
A Rena Iuri Kosvalinsky 29/03/2013 

Abra a Janela Meu Amigo Iuri Kosvalinsky 12/09/2006 
Akhov Veio de Longe Iuri Kosvalinsky 01/02/2014 

Ana Iuri Kosvalinsky 10/11/2010 
Anatoli e o Xamã Iuri Kosvalinsky 24/02/2007 

Anatoli e o Xamã II Iuri Kosvalinsky 03/03/2007 
Após o Carinho de Fradov Iuri Kosvalinsky 29/04/2006 

Árvores Iuri Kosvalinsky 22/06/2007 
Autobiografia Iuri Iuri Kosvalinsky 15/03/2006 

Bate-Papo com Telefonistas Iuri Kosvalinsky 17/09/2005 
Breve Pensar Iuri Kosvalinsky 02/02/2007 

Breves Recordações Iuri Kosvalinsky 13/03/2010 
Cabelos Longos Iuri Kosvalinsky 25/02/2013 

Caráter Iuri Kosvalinsky 28/04/2008 
Carinho de Fradov Iuri Kosvalinsky 02/04/2006 

Casulo Iuri Kosvalinsky 26/07/2005 
Chipre Iuri Kosvalinsky 17/02/2007 
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Chuva Iuri Kosvalinsky 10/08/2006 
Como Será a Vida Após a Morte Iuri Kosvalinsky 27/01/2006 

Coração Iuri Kosvalinsky 01/07/2012 
Critica ao Processo Criativo Iuri Kosvalinsky 16/03/2006 

Curta Mensagem Iuri Kosvalinsky 09/11/2005 
Desejo Iuri Kosvalinsky 29/04/2006 

Desilusão Iuri Kosvalinsky 27/07/2005 
Deus Iuri Kosvalinsky 21/01/2006 

Devastação Iuri Kosvalinsky 18/11/2007 
Diferentes Formas do Amor Iuri Kosvalinsky 23/10/2010 

Disfarce Iuri Kosvalinsky 25/03/2006 
Dor Iuri Kosvalinsky 18/11/2007 

Dores Iuri Kosvalinsky 29/12/2012 
Ela Iuri Kosvalinsky 15/07/2005 

Escolha na Copa do Mundo Iuri Kosvalinsky 03/06/2006 
Fadiga Iuri Kosvalinsky 08/08/2005 
Heróis Iuri Kosvalinsky 18/11/2007 

Horizonte Iuri Kosvalinsky 07/09/2010 
Ilusão Iuri Kosvalinsky 18/11/2007 
Índios Iuri Kosvalinsky 08/12/2007 
Inicio Iuri Kosvalinsky 06/08/2005 

K Iuri Kosvalinsky 10/04/2006 
Lembrança de Sukhanov Iuri Kosvalinsky 03/06/2006 

Liberdade e Responsabilidade 2 Iuri Kosvalinsky 12/08/2005 
Magos Iuri Kosvalinsky 10/08/2006 

Manto Negro Iuri Kosvalinsky 29/07/2005 
Me Tornei um Homem Iuri Kosvalinsky 27/09/2005 

Miroslav Administrando via E-mail Iuri Kosvalinsky 28/08/2006 
Mudanças Iuri Kosvalinsky 15/07/2007 

Mulher Iuri Kosvalinsky 09/11/2005 
Natal Iuri Kosvalinsky 25/12/2012 

Nikolaiev Iuri Kosvalinsky 21/05/2014 
Ninguém Acredita Iuri Kosvalinsky 06/11/2007 

Novamente o Velho Iuri Kosvalinsky 24/04/2006 
O Caminho da Felicidade Iuri Kosvalinsky 27/12/2005 

O Dia Mais Feliz Iuri Kosvalinsky 08/07/2014 
O Dia Mais Feliz De Novo Iuri Kosvalinsky 12/07/2014 

O Dia Mais Feliz Final Iuri Kosvalinsky 13/07/2014 
O Jovem Irmalov Iuri Kosvalinsky 13/01/2010 

O Poder Iuri Kosvalinsky 01/08/2014 
O Que Aconteceu com Svetlana Iuri Kosvalinsky 12/01/2010 

Onde Vou Morar Iuri Kosvalinsky 15/07/2010 
Onze Pequenas Histórias de Uma Vida Comum Iuri Kosvalinsky 19/02/2006 

Perguntas Iuri Kosvalinsky 04/01/2006 
Poema do Silêncio Iuri Kosvalinsky 23/09/2005 
Preciso de Cuidado Iuri Kosvalinsky 29/04/2006 

Quando Cheguei Iuri Kosvalinsky 28/10/2005 
Raissa Iuri Kosvalinsky 28/10/1999 

Raissa 2 Iuri Kosvalinsky 03/06/2006 
Reflexões Iuri Kosvalinsky 23/07/1999 

Retorno de Visna Iuri Kosvalinsky 03/03/2012 
Sabedoria Iuri Kosvalinsky 30/10/2008 

Salve a Força Russa Iuri Kosvalinsky 25/08/2008 
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Saudades Daquele Tempo Iuri Kosvalinsky 17/08/2008 
Se Você Se For Iuri Kosvalinsky 11/09/2006 

Seleção de Futebol em Pequim Iuri Kosvalinsky 13/08/2008 
Seleção Russa Iuri Kosvalinsky 22/11/2008 

Seleçãozinha de Futebol em Pequim Iuri Kosvalinsky 19/08/2008 
Sim, O Conhecimento Iuri Kosvalinsky 20/08/2008 

Sirgut Iuri Kosvalinsky 24/01/2009 
Situação Delicada Iuri Kosvalinsky 01/04/2009 

Sofrimento na Selva Iuri Kosvalinsky 07/07/2008 
Solidão Iuri Kosvalinsky 27/09/2005 

Som do PF Iuri Kosvalinsky 27/10/2008 
Sombras Russas Iuri Kosvalinsky 12/06/1999 

Sombrio Iuri Kosvalinsky 17/07/2006 
Sonhos Iuri Kosvalinsky 26/03/2005 

Sublime Morte Iuri Kosvalinsky 11/08/2008 
Surpresa Iuri Kosvalinsky 15/04/2005 

Texto ao Pravda Iuri Kosvalinsky 25/01/2007 
Três Depoimentos de Humilhações Humanas Iuri Kosvalinsky 18/03/2006 

Um Conto Erótico (Aline Piestchev) Iuri Kosvalinsky 09/01/2006 
Um Dia de Dor em Lemonossov Iuri Kosvalinsky 25/05/2006 

Um Estranho Encontro Iuri Kosvalinsky 16/05/2006 
Um Líder Nada Carismático Iuri Kosvalinsky 23/04/2007 

Uma Certa Seleção no Mundo da Copa Iuri Kosvalinsky 22/06/2006 
Uma Demissão Iuri Kosvalinsky 05/08/2014 

Uma Linda Jovem do Brasil Iuri Kosvalinsky 25/11/2009 
Uma Pessoa Iuri Kosvalinsky 10/11/2011 

União Iuri Kosvalinsky 24/04/2006 
Velho Iuri Kosvalinsky 28/11/2005 

Viagem à França Iuri Kosvalinsky 23/01/2006 
Vida Iuri Kosvalinsky 23/08/2006 

Viktor e o Estranho Iuri Kosvalinsky 02/04/2011 
Visna Mariokova Iuri Kosvalinsky 23/06/2005 

Viver Bem Iuri Kosvalinsky 12/03/2006 
Viver Feliz Mantendo a Ordem Iuri Kosvalinsky 20/03/2006 

Window Iuri Kosvalinsky 24/03/2006 
A Mais Engraçada José de Souza Neves 19/03/2006 

A Porta José de Souza Neves 07/08/2006 
A Rosa José de Souza Neves 01/09/2005 

Ainda há Tempo! José de Souza Neves 29/12/2005 
Amigos José de Souza Neves 16/08/2005 

Ana José de Souza Neves 12/10/2005 
Ana II José de Souza Neves 16/02/2006 

Arvore da Vida José de Souza Neves 08/09/2005 
Assédio José de Souza Neves 20/09/2005 

Autobiografia Neves José de Souza Neves 15/03/2006 
Calor José de Souza Neves 26/01/2006 

Caminhos José de Souza Neves 05/01/2006 
Cidadezinha José de Souza Neves 06/03/2006 

Crer José de Souza Neves 26/01/2006 
Crescer José de Souza Neves 26/01/2006 

Descobrir José de Souza Neves 19/06/2006 
Despertar José de Souza Neves 14/05/2006 

Doce Olhar José de Souza Neves 13/09/2005 
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Em Paz José de Souza Neves 08/05/2006 
Emoção José de Souza Neves 20/01/2006 
Estranho José de Souza Neves 06/03/2006 

Guerra Perdida José de Souza Neves 14/09/2005 
Imaginando José de Souza Neves 05/03/2006 

Imortal José de Souza Neves 26/09/2005 
Indecisão José de Souza Neves 29/04/2006 

Ironia José de Souza Neves 08/09/2005 
Labirinto José de Souza Neves 09/09/2005 
Liberdade José de Souza Neves 22/09/2005 

Lixo José de Souza Neves 29/04/2006 
Menino José de Souza Neves 01/09/2005 

Menino Pobre José de Souza Neves 21/02/2006 
Mundo Estranho José de Souza Neves 23/03/2006 

Muro José de Souza Neves 22/06/2006 
No Capô José de Souza Neves 18/07/2006 
No Sofá José de Souza Neves 18/07/2006 
Paixão José de Souza Neves 01/09/2005 
Pense José de Souza Neves 23/01/2006 

Pequeno José de Souza Neves 19/06/2006 
Perguntas II José de Souza Neves 22/06/2006 

Pescador José de Souza Neves 07/10/2005 
Peso José de Souza Neves 22/06/2006 

Que Bicho é Esse? José de Souza Neves 12/05/2006 
Que Cor? José de Souza Neves 20/08/2006 

Quem Manda, Não é o Juiz? José de Souza Neves 25/10/2005 
Sede José de Souza Neves 22/09/2005 

Sensatez José de Souza Neves 23/09/2005 
Silêncio José de Souza Neves 28/12/2005 
Sintonia José de Souza Neves 07/01/2006 
Tristeza José de Souza Neves 20/01/2006 
Viagem José de Souza Neves 12/12/2005 

Viver Bem II José de Souza Neves 20/03/2006 
Voar José de Souza Neves 10/12/2005 

Intercâmbio Jucemar de Santi Veroneze 21/08/2015 
A Ilha Jucemar de Santi Veroneze 11/11/2010 

A Lista do Dia “D” Jucemar de Santi Veroneze 01/06/2006 
A Vida do Outro Jucemar de Santi Veroneze 21/01/2010 

Aconteceu Jucemar de Santi Veroneze 17/03/2010 
Algo Diferente Jucemar de Santi Veroneze 27/04/2009 

Antes do Começo Jucemar de Santi Veroneze 04/11/2008 
Aos Meus Amigos Jucemar de Santi Veroneze 27/09/2007 

Aprendizado Jucemar de Santi Veroneze 29/04/2010 
Aprendizado II Jucemar de Santi Veroneze 30/04/2010 

As Milícias Jucemar de Santi Veroneze 26/11/2008 
Autobiografia Jucemar Jucemar de Santi Veroneze 15/03/2006 
Autobiografia Jucemar Jucemar de Santi Veroneze 03/08/2007 

Autobiografia Jucemar – Revisão Jucemar de Santi Veroneze 03/10/2006 
Beijo Jucemar de Santi Veroneze 04/06/2009 

Boa Tarde Senhora!!? Santinhos do Nosso Candidato!! Jucemar de Santi Veroneze 28/07/2006 
Breve Passagem Jucemar de Santi Veroneze 08/11/2007 

Bullying Jucemar de Santi Veroneze 10/04/2012 
Busca Infame Jucemar de Santi Veroneze 11/07/2008 
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Cada Dia Jucemar de Santi Veroneze 11/06/2010 
Carta Romântica Jucemar de Santi Veroneze 12/05/2010 

Caso Daniel Valente Dantas Jucemar de Santi Veroneze 06/08/2008 
Convicção Jucemar de Santi Veroneze 16/06/2007 

Corumbá-Mato Grosso Jucemar de Santi Veroneze 19/06/2007 
Criança Esperança. E o Povo Tem Esperança? Jucemar de Santi Veroneze 30/10/2008 

Crimes Jucemar de Santi Veroneze 31/05/2008 
Direito? Jucemar de Santi Veroneze 18/10/2008 

Disponibilidade Serviço Público Jucemar de Santi Veroneze 07/08/2009 
Dissonância Jucemar de Santi Veroneze 20/07/2006 
Dor Física Jucemar de Santi Veroneze 09/06/2008 

Doutrinação  Jucemar de Santi Veroneze 21/03/2007 
Duas Situações Jucemar de Santi Veroneze 10/10/2009 

É.......... Jucemar de Santi Veroneze 13/08/2007 
Eis Aqui Jucemar de Santi Veroneze 19/01/2007 

Enclausurado Com os Vizinhos Jucemar de Santi Veroneze 24/08/2009 
Escudo de Houro Jucemar de Santi Veroneze 08/09/2007 

Falecendo Jucemar de Santi Veroneze 19/02/2010 
Flores Jucemar de Santi Veroneze 12/08/2006 

Foi Assim Jucemar de Santi Veroneze 03/11/2006 
Fome Jucemar de Santi Veroneze 27/11/2010 

Gente Grande Jucemar de Santi Veroneze 02/04/2009 
Golfe Jucemar de Santi Veroneze 08/11/2007 

Indignação Jucemar de Santi Veroneze 14/07/2009 
Intervalos da Vida Jucemar de Santi Veroneze 08/08/2012 

Itaú Unibanco Holding Jucemar de Santi Veroneze 04/11/2008 
Jovens Modernos Jucemar de Santi Veroneze 01/12/2012 

Leleco Jucemar de Santi Veroneze 11/08/2006 
Linda Frase Jucemar de Santi Veroneze 29/12/2009 

Mais Um Dia Jucemar de Santi Veroneze 20/06/2006 
Natal Jucemar de Santi Veroneze 27/12/2006 

O Homem Que Caminhava Jucemar de Santi Veroneze 18/08/2006 
O Momento Burocrático Jucemar de Santi Veroneze 09/06/2008 

O Que é Viver Bem? Jucemar de Santi Veroneze 15/03/2006 
O Ser Humano Jucemar de Santi Veroneze 02/05/2008 
Olhos Fechados Jucemar de Santi Veroneze 14/08/2010 

Ônibus 174 Jucemar de Santi Veroneze 11/01/2008 
Oração Jucemar de Santi Veroneze 14/04/2007 

Paradigma Jucemar de Santi Veroneze 08/03/2007 
Paratossimile Jucemar de Santi Veroneze 25/09/2008 
Parquímetro Jucemar de Santi Veroneze 09/06/2008 
Passarinho Jucemar de Santi Veroneze 04/09/2006 

Pensamento Jucemar de Santi Veroneze 26/11/2008 
Pensamento II Jucemar de Santi Veroneze 11/01/2012 

Perdido no Tempo Jucemar de Santi Veroneze 09/06/2007 
Placebo Jucemar de Santi Veroneze 15/04/2008 
Procurei Jucemar de Santi Veroneze 14/11/2009 

Profundo Gesto Jucemar de Santi Veroneze 27/09/2007 
Provavelmente Jucemar de Santi Veroneze 16/01/2009 

Qual a Diferença Jucemar de Santi Veroneze 08/12/2007 
Reflexão Jucemar de Santi Veroneze 11/02/2009 

Reflexão - Amor Jucemar de Santi Veroneze 15/10/2010 
Reflexão I Jucemar de Santi Veroneze 11/03/2009 
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Reportagem Jucemar de Santi Veroneze 06/08/2011 
Sinto Sua Falta Jucemar de Santi Veroneze 24/11/2006 

Sintomas Jucemar de Santi Veroneze 06/02/2007 
Sono Jucemar de Santi Veroneze 31/07/2009 

Tecnologia – Tecnologia Jucemar de Santi Veroneze 29/09/2014 
Tempo Jucemar de Santi Veroneze 12/04/2007 
Tic-Tac Jucemar de Santi Veroneze 04/09/2006 

Torre de Babel Jucemar de Santi Veroneze 15/03/2008 
Um Sonho Interminável Jucemar de Santi Veroneze 10/05/2007 

Uma Lógica Possível Jucemar de Santi Veroneze 14/07/2008 
Uma Noite Fria Jucemar de Santi Veroneze 07/02/2010 
Uma Questão Jucemar de Santi Veroneze 16/06/2007 

Viagem a Buenos Aires Jucemar de Santi Veroneze 10/10/2009 
Vida  Jucemar de Santi Veroneze 01/09/2012 

Vida Boa Jucemar de Santi Veroneze 02/10/2007 
Visão do Mundo Homem e Mulher Jucemar de Santi Veroneze 01/03/2006 

Descaso Marcio Prudêncio da Silva 15/12/2007 
Respeito Marcio Prudêncio da Silva 11/01/2008 

Ane Márcio Prudêncio da Silva 27/12/2005 
Árvore do Dinheiro Márcio Prudêncio da Silva 20/11/2010 

Até Quando Márcio Prudêncio da Silva 10/02/2007 
Atitudes Márcio Prudêncio da Silva 11/01/2006 

Autobiografia Márcio Márcio Prudêncio da Silva 15/03/2006 
Barreira Virtual Márcio Prudêncio da Silva 20/08/2010 

Brasileiro, Pacifico Até Demais Márcio Prudêncio da Silva 10/11/2006 
Cadê o Rei Márcio Prudêncio da Silva 05/03/2007 

Copa do Mundo Márcio Prudêncio da Silva 10/06/2006 
Escravo Márcio Prudêncio da Silva 13/06/2009 

Expedição Planetae Márcio Prudêncio da Silva 07/11/2011 
Faz de Conta Márcio Prudêncio da Silva 09/05/2009 

Filho, Livro e Árvores Márcio Prudêncio da Silva 12/12/2009 
Filhos Márcio Prudêncio da Silva 09/06/2007 
Fim Márcio Prudêncio da Silva 08/05/2006 

Homem Nulo Márcio Prudêncio da Silva 29/04/2006 
I, Responsabilidade Márcio Prudêncio da Silva 14/08/2005 

Indignação Márcio Prudêncio da Silva 11/12/2005 
Lembranças III Márcio Prudêncio da Silva 26/06/2006 

Marionetes Márcio Prudêncio da Silva 07/08/2009 
Máximus Márcio Prudêncio da Silva 17/07/2009 

Me Ajudem Márcio Prudêncio da Silva 26/11/2006 
Mensagem Natal e Ano Novo Grupo Márcio Prudêncio da Silva 30/12/2005 

Mulheres Márcio Prudêncio da Silva 10/03/2006 
Nariz de Palhaço Márcio Prudêncio da Silva 29/04/2006 
Nascer ou Morrer Márcio Prudêncio da Silva 10/02/2006 

Novidade Márcio Prudêncio da Silva 18/10/2007 
O Mal Márcio Prudêncio da Silva 14/04/2007 

O Que o Ser “Humano” é Capaz Márcio Prudêncio da Silva 15/09/2005 
Onde Fica o Inferno Márcio Prudêncio da Silva 13/05/2011 

Pacóvios Márcio Prudêncio da Silva 06/11/2009 
Porque Márcio Prudêncio da Silva 05/11/2005 

Processo Criativo Márcio Prudêncio da Silva 11/03/2006 
Qual o Sentido Márcio Prudêncio da Silva 06/08/2006 

Que Principio Seguir  Márcio Prudêncio da Silva 13/03/2009 
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Religiões Márcio Prudêncio da Silva 19/03/2012 
Segredo II Márcio Prudêncio da Silva 05/10/2005 
Segredos Márcio Prudêncio da Silva 23/09/2005 

Sem Limites Márcio Prudêncio da Silva 08/10/2009 
Ser Márcio Prudêncio da Silva 21/10/2005 

Vândalos Márcio Prudêncio da Silva 07/09/2006 
Dúvidas Máximus 05/04/2006 

Lembranças Novamente Máximus 17/01/2007 
Segundo Encontro com Sofia Máximus 21/10/2010 

Sofia Máximus 17/09/2010 
A Ignorância Rosimeire Conceição da Silva 10/08/2007 
Agora é Lei Rosimeire Conceição da Silva 07/07/2008 
Agradeço Rosimeire Conceição da Silva 10/05/2008 

Amizade II Rosimeire Conceição da Silva 20/12/2006 
Aquecimento Global Rosimeire Conceição da Silva 10/11/2007 

Astro Maior Rosimeire Conceição da Silva 10/08/2006 
Autobiografia Rosimeire Rosimeire Conceição da Silva 15/03/2006 
Coisas de Sentimentos Rosimeire Conceição da Silva 08/06/2007 
Combate a Corrupção Rosimeire Conceição da Silva 17/11/2007 

Crianças Pestes Rosimeire Conceição da Silva 13/04/2007 
Dia da Poesia Rosimeire Conceição da Silva 14/03/2008 

Dia Ruim Rosimeire Conceição da Silva 18/01/2007 
Espetáculo Político Rosimeire Conceição da Silva 24/04/2008 

Férias Rosimeire Conceição da Silva 07/09/2006 
Fórmula do Amor Rosimeire Conceição da Silva 11/06/2007 

Golpe por Telefone Rosimeire Conceição da Silva 12/06/2007 
Hoje Rosimeire Conceição da Silva 02/09/2006 

Indignação Rosimeire Conceição da Silva 06/03/2007 
Menino de Rua e o Sonho Realizado Rosimeire Conceição da Silva 22/11/2008 

Minha Razão de Viver Rosimeire Conceição da Silva 23/11/2006 
Motivação Rosimeire Conceição da Silva 10/09/2008 

Nota Repudiante Rosimeire Conceição da Silva 17/10/2008 
Nova Emoção Rosimeire Conceição da Silva 07/09/2007 

Nova Etapa Rosimeire Conceição da Silva 08/02/2007 
O Amor Rosimeire Conceição da Silva 05/02/2008 

Origem de Um Dia Especial Rosimeire Conceição da Silva 13/10/2007 
Privacidade Rosimeire Conceição da Silva 27/10/2006 

Proibido Amor Rosimeire Conceição da Silva 10/06/2006 
Proibido Amor II Rosimeire Conceição da Silva 13/06/2007 

Reação Rosimeire Conceição da Silva 10/05/2006 
Realidade da Vida Rosimeire Conceição da Silva 09/03/2007 
Reflexão Musical Rosimeire Conceição da Silva 21/06/2006 

Resposta ao E-mail Rosimeire Conceição da Silva 07/02/2007 
Saudade Rosimeire Conceição da Silva 03/08/2008 

Sem Palavras Rosimeire Conceição da Silva 19/08/2006 
Sem Você Rosimeire Conceição da Silva 24/06/2006 

Ser Homem É... Rosimeire Conceição da Silva 06/03/2006 
Tem Gente Que... Rosimeire Conceição da Silva 10/01/2008 
Texto de Mulher Rosimeire Conceição da Silva 24/09/2008 

Uma Questão de Momento Rosimeire Conceição da Silva 05/04/2006 
Valentine´s Day Rosimeire Conceição da Silva 07/06/2008 

Verdadeira Busca Rosimeire Conceição da Silva 09/05/2007 
(In)Decisão Taciara Szymczak de Oliveira 11/05/2006 
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A Dança da Conquista Taciara Szymczak de Oliveira 06/10/2005 
A Dor da Perda Taciara Szymczak de Oliveira 05/07/2006 

Abuso Taciara Szymczak de Oliveira 29/09/2005 
Amizade Taciara Szymczak de Oliveira 10/08/2006 
Angustia Taciara Szymczak de Oliveira 06/09/2005 
Apagão Taciara Szymczak de Oliveira 07/09/2006 

Até Quando? Taciara Szymczak de Oliveira 10/08/2005 
Autobiografia Taciara Taciara Szymczak de Oliveira 15/03/2006 

Cabeça Baixa Taciara Szymczak de Oliveira 06/09/2005 
Carícias Taciara Szymczak de Oliveira 21/01/2006 

Fé Taciara Szymczak de Oliveira 02/11/2006 
Garotinhos Serão Sempre Garotinhos Taciara Szymczak de Oliveira 12/05/2006 

Junho Taciara Szymczak de Oliveira 06/06/2006 
Liberdade II Taciara Szymczak de Oliveira 22/09/2005 

Mulher de Verdade Taciara Szymczak de Oliveira 11/03/2006 
Paz Taciara Szymczak de Oliveira 23/09/2005 

Pressão Psicológica Taciara Szymczak de Oliveira 10/06/2006 
Roger e Suas Estórias I Taciara Szymczak de Oliveira 25/01/2006 
Roger e Suas Estórias II Taciara Szymczak de Oliveira 13/02/2006 

Saudades Taciara Szymczak de Oliveira 06/07/2006 
Suicídio Taciara Szymczak de Oliveira 29/09/2005 

Um Dia Daqueles Taciara Szymczak de Oliveira 20/06/2006 
Um Olhar Taciara Szymczak de Oliveira 20/01/2006 

Vida e Morte Taciara Szymczak de Oliveira 11/02/2006 
Viver Bem III Taciara Szymczak de Oliveira 27/03/2006 

A Criação Thien Al Han 08/06/2006 
A Peste em Shilty Thien Al Han 22/05/2008 

As Guardiãs de Selfir Thien Al Han 19/06/2006 
Autobiografia Thien Al Han  Thien Al Han 15/03/2006 

Batalha de Rube Thien Al Han 17/09/2006 
Canção dos Condenados Thien Al Han 26/03/2006 

Canção Sombria Thien Al Han 26/01/2007 
Cxelto, O Guerreiro Branco Thien Al Han 17/07/2006 

Dor de Um Guerreiro Thien Al Han 28/05/2006 
Dormus Feiticeiro Thien Al Han 28/11/2005 

Eles Retornam Thien Al Han 13/09/2005 
Em Busca dos Segredos de Jar-Ta (Inicio) Thien Al Han 01/06/2006 

Eterno Thien Al Han 29/04/2006 
Filho da Luz Thien Al Han 27/09/2005 

Fracos Thien Al Han 28/10/2005 
Jar-Ta Onde Está Thien Al Han 27/09/2005 

Kabak, Um Vigilante Thien Al Han 04/01/2006 
Mundru Thien Al Han 26/03/2006 

O Conselho dos Neutros Thien Al Han 25/05/2006 
Os Vigilantes Thien Al Han 27/10/2005 

Por Que? Thien Al Han 31/08/2005 
Posso Ser Thien Al Han 09/05/2006 

Prelúdio de Rubus 15 Thien Al Han 27/11/2005 
Quando Eles me Deixaram Aqui Thien Al Han 21/09/2005 

Quem Sou? Thien Al Han 22/07/2006 
Rubran Thien Al Han 01/08/2014 

Sem Ninguém Thien Al Han 11/03/2009 
Skiledor: A Floresta Negra Thien Al Han 15/08/2008 
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Sombras Thien Al Han 23/01/2007 
Strov Thien Al Han 14/08/2008 

Superação Thien Al Han 29/04/2006 
Tecnologia com Jovens Humanos Thien Al Han 28/12/2011 

Thien Thien Al Han 28/05/2008 
Tudo se Foi Thien Al Han 15/08/2014 

Um Mal em Saraip Thien Al Han 23/06/2007 
Um Pobre Coitado Thien Al Han 30/07/2010 

Uma Batalha no Tempo Thien Al Han 19/10/2010 
A Copa Sul-Africana Walter Veroneze 11/06/2010 

A Criação Walter Veroneze 23/08/2009 
Nasci para não Morrer Walter Veroneze 03/05/2016 

Parabéns Natália Walter Veroneze 20/12/2015 
Fim – Não Ainda Walter Veroneze 27/12/2015 

Doze Walter Veroneze 06/11/2016 
Mamma Mia Valentina Walter Veroneze 19/01/2016 

Deniz González Walter Veroneze 04/06/2016 
Agradecimento à Votkinksy Lyceum Walter Veroneze 25/09/2016 

Um Novo Ciclo – Deniz Walter Veroneze 05/08/2016 
Irina Walter Veroneze 27/08/2016 

Thor, Um Beagle Herói Walter Veroneze 09/10/2016 
Dansk Marie Walter Veroneze 08/06/2016 

Um Novo Caminho AFS Walter Veroneze 03/08/2016 
Três Reencontros Walter Veroneze 14/07/2016 

Promete Walter Veroneze 30/04/2016 
Obrigado Família Zolotov Walter Veroneze 04/06/2016 

Estamos Aprendendo Walter Veroneze 01/01/2016 
Fim de Ano Walter Veroneze 31/12/2015 

Andrey Irmão Mais Novo Walter Veroneze 22/12/2015 
Apenas Diga Sim Walter Veroneze 25/07/2015 

Virose Walter Veroneze 10/03/2015 
A Colina Walter Veroneze 12/10/2015 

De Maasmechelen para Dourados Walter Veroneze - 
Rússia Minha Pátria Walter Veroneze - 

Comid 40 Anos Fazendo Amigos Walter Veroneze - 
Thor o Beagle Walter Veroneze - 

Reflexões Perdidas Walter Veroneze - 
Termos Econômicos e Financeiros Walter Veroneze - 

Rússia na Copa Walter Veroneze - 
Amlec Chuvstvennyy Walter Veroneze - 

Plantas em Casa Walter Veroneze - 
Curso em Kellogg Walter Veroneze - 

Coletânea Walter Veroneze - 
Billy o Crazy Walter Veroneze - 
Ano Russo Walter Veroneze - 

Aqui Junto de Mim Walter Veroneze 14/05/2015 
A Dor no Mundo Walter Veroneze 01/08/2014 

Valentina Walter Veroneze 12/04/2015 
A Face Obscura dos Homens da Lei Walter Veroneze 02/03/2012 

Apenas um Gole D´Água Walter Veroneze 10/03/2015 
A Noite da Juventude Walter Veroneze 10/05/2012 

A Sociedade Walter Veroneze 13/09/2005 
Acreditar em Alguém Walter Veroneze 17/09/2007 
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Activia Mortis Walter Veroneze 08/03/2013 
Adeus de Zidane aos Canarinhos Walter Veroneze 03/07/2006 

Alivio Walter Veroneze 24/05/2008 
Alone Walter Veroneze 29/10/2010 

Amistosos da Seleção Walter Veroneze 07/02/2007 
Anjos Caídos Walter Veroneze 05/02/2011 

Apenas a Saideira Walter Veroneze 27/02/2012 
Apenas de Nós Walter Veroneze 25/02/2012 
As Mulheres Walter Veroneze 11/03/2006 

Autobiografia Walter Walter Veroneze 15/03/2006 
Batida da PF Walter Veroneze 16/07/2009 

Busherói Walter Veroneze 30/01/2008 
Candidato Modelo Walter Veroneze 16/10/2012 

Cantos para Ganhar Dinheiro Walter Veroneze 16/11/2012 
Carta aos Representantes Walter Veroneze 21/10/2006 

Casais Walter Veroneze 15/10/2010 
Casal Walter Veroneze 16/02/2014 

Chega ao Fim 2006 Walter Veroneze 14/12/2006 
Como Pagar à Igreja Walter Veroneze 26/10/2009 

Confusão Walter Veroneze 22/08/2006 
Consciência Walter Veroneze 08/07/2010 

Consulta Walter Veroneze 28/07/2006 
Conversa Jovem Walter Veroneze 22/11/2014 

Copa América 2011 Para Não Esquecer Walter Veroneze 24/07/2011 
Corja Walter Veroneze 08/10/2007 

Creio no Tio Walter Veroneze 25/01/2013 
De Novo PT Walter Veroneze 30/10/2014 

De Novo Sobre Zidane Walter Veroneze 14/06/2010 
De Quem é a Culpa Walter Veroneze 09/06/2011 

Desculpas Walter Veroneze 31/07/2010 
Desejos Olimpicos Walter Veroneze 15/08/2012 

Destino Walter Veroneze 29/10/2007 
Devemos Crer? Walter Veroneze 23/04/2008 

Dia dos Namorados Walter Veroneze 12/06/2006 
Disseram Que Sou Sombrio Walter Veroneze 15/08/2007 

Encontre-me Walter Veroneze 21/02/2014 
Então Walter Veroneze 14/12/2014 

Esquecimento Walter Veroneze 10/05/2012 
Essa Coisa de Fã Walter Veroneze 10/01/2013 

Está Difícil Escolher Walter Veroneze 08/08/2009 
Estamos Ficando Velhos Walter Veroneze 06/04/2013 

Estupro Walter Veroneze 26/07/2010 
Eu Só Queria Walter Veroneze 24/01/2013 
Guerra, Morte Walter Veroneze 24/01/2007 

História de Aparecida Walter Veroneze 16/07/2010 
Igreja Católica Santa Hipocrisia Walter Veroneze 30/06/2013 

Igreja O Que Posso Pensar Walter Veroneze 25/10/2009 
Igreja: Um Negocio – Parte II Walter Veroneze 20/11/2006 

Igreja: Um Negócio! Walter Veroneze 03/10/2006 
Imagine, Minha Mãe Walter Veroneze 01/09/2014 

Indignação Walter Veroneze 24/02/2015 
Infelicidade Walter Veroneze 22/06/2014 
Inspiração Walter Veroneze 11/06/2010 
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Intercâmbio Walter Veroneze 31/07/2014 
Introdução Walter Veroneze 20/12/2012 

Istari Walter Veroneze 09/11/2006 
Isto Não é Justo Walter Veroneze 22/12/2007 

Jeová Walter Veroneze 03/04/2007 
Jovens Modernos Walter Veroneze 30/11/2012 

Livrora Walter Veroneze 02/11/2006 
Livros, Páginas e Tempo Walter Veroneze 11/10/2007 

Los Hermanos Walter Veroneze 03/10/2009 
Mais Um Capitulo Walter Veroneze 04/02/2007 
Mais Uma Eleição Walter Veroneze 12/10/2012 

Máximas Walter Veroneze 14/01/2013 
Meus Heróis Walter Veroneze 10/05/2014 

Mistério em Vix Walter Veroneze 30/07/2011 
Música Nacional – Que Lixo Walter Veroneze 18/06/2012 

Nada Mudou Walter Veroneze 03/05/2014 
No Que Pensar Walter Veroneze 22/07/2014 

O Bom que é Ruim Walter Veroneze 01/05/2012 
O Irmão Mais Velho e o Gato Walter Veroneze 21/06/2012 

O Que a Tecnologia Está Fazendo Conosco Walter Veroneze 15/09/2014 
O Que Deus Quer Walter Veroneze 08/05/2011 

O Que Estou Dizendo? Walter Veroneze 09/06/2008 
Onde Está a Perfeição Walter Veroneze 01/08/2014 

Orgulho Walter Veroneze 30/07/2007 
Para Refletir Walter Veroneze 19/08/2010 
Patriotismo Walter Veroneze 28/06/2010 

Perguntas Sem Respostas Walter Veroneze 25/03/2012 
Perguntas? Walter Veroneze 06/07/2010 

Plutão Se Foi Walter Veroneze 26/08/2006 
Pobres Walter Veroneze 26/05/2007 

Político ou Policial Walter Veroneze 22/07/2006 
Porcaria  Walter Veroneze 08/01/2013 

Porque Hospedar Walter Veroneze 07/08/2014 
Qejo Suino Dumal Walter Veroneze 02/10/2011 
Que Lugar é Este? Walter Veroneze 18/05/2012 

Roger e Walter Walter Veroneze 07/04/2012 
S – A Letra de Meus Contos Walter Veroneze 28/03/2009 

Saber Esperar Walter Veroneze 08/05/2009 
Sacrifício Walter Veroneze 23/06/2008 

Saiam Fora, Os Consultores Estão Chegando Walter Veroneze 08/10/2008 
Salve Salve Esportistas Walter Veroneze 21/08/2008 

Santas Notícias Walter Veroneze 11/08/2008 
Santos Consultores Walter Veroneze 15/11/2008 

Santum Walter Veroneze 30/11/2008 
São Muito Ruins Walter Veroneze 28/03/2009 
Script da Raissa Walter Veroneze 15/03/2009 

Selvagem Walter Veroneze 20/10/2008 
Sempre o Final de Ano Walter Veroneze 27/12/2008 

Sempre os Amigos de Infância Walter Veroneze 26/01/2009 
Sempre Unidos Walter Veroneze 11/08/2008 

Sentimentos Walter Veroneze 24/09/2008 
Sentimentos de Derrota Walter Veroneze 08/10/2008 

Ser Transparente Walter Veroneze 11/08/2008 
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Show Walter Veroneze 28/03/2007 
Simplesmente Aconteceu Walter Veroneze 26/12/2012 

Sistema Eleitoral Walter Veroneze 04/10/2008 
Sobre O Que Vou Escrever? Walter Veroneze 27/05/2008 

Sóbrio Walter Veroneze 24/11/2008 
Sonhando Com a Vida Walter Veroneze 26/08/2009 

Sorvete Walter Veroneze 29/10/2008 
States Walter Veroneze 15/09/2008 

States II Walter Veroneze 05/10/2008 
Stephanie Brite – Aviso Walter Veroneze 06/01/2009 

Stephanie Brite – Diário de Bordo Walter Veroneze 08/09/2010 
Stephanie Brite – Encontro Espacial Walter Veroneze 15/11/2008 

Stephanie Brite – Lembranças Walter Veroneze 09/11/2008 
Stephanie Brite – O Final * Walter Veroneze 07/11/2010 

Stephanie Brite – Onde Estou? Walter Veroneze 01/09/2008 
Stephanie Brite – Sonho ou Realidade Walter Veroneze 16/03/2013 

Stephanie Brite – Um Ponto no Passado Walter Veroneze 20/12/2010 
Stephanie Brite – Um Sinal Walter Veroneze 29/10/2009 
Sua Bandeira, Meu Tapete Walter Veroneze 15/11/2008 

Submundo – A Origem de Botmon Walter Veroneze 07/06/2009 
Super Top Model Walter Veroneze 05/04/2009 

Súplica da Ignorância Walter Veroneze 04/08/2007 
Suplício por Mudança Walter Veroneze 06/08/2008 
Surpresas em Bonito Walter Veroneze 29/09/2008 
Termo de Abertura Walter Veroneze 10/09/2005 

Título em cima dos Brasileiros Walter Veroneze 20/12/2011 
Todo Mundo Pobre, Todo Mundo Burro Walter Veroneze 07/04/2007 

Todos Se Foram Walter Veroneze 28/02/2013 
Um Amigo do Passado Walter Veroneze 15/07/2010 
Um Ano Espetacular Walter Veroneze 03/01/2008 
Um Choro Perdido Walter Veroneze 18/05/2012 
Um Ensinamento Walter Veroneze 19/07/2012 

Um Mundo Perdido Walter Veroneze 25/11/2012 
Um Novo Ano se Inicia Walter Veroneze 28/12/2012 

Uma Conversa Walter Veroneze 04/05/2014 
Uma Demissão Continuação Walter Veroneze 07/08/2014 

Uma Oração Walter Veroneze 24/04/2011 
Uma Seleção Medíocre Walter Veroneze 13/06/2006 

Uma Viagem Programada Walter Veroneze 18/03/2007 
Valores Walter Veroneze 07/05/2008 

Vergonhas Nacionais Walter Veroneze 15/05/2006 
Viagem em Família Walter Veroneze 03/03/2008 

Voto em Branco Walter Veroneze 21/02/2012 
Zidane Adeus – Adeus Zidane Walter Veroneze 10/07/2006 
 

• O conto “Stephanie Brite – O Final” foi escrito em conjunto entre Denise Ferreira Chimirri e 
Walter Veroneze, desta forma ele aparece creditado aos dois escritores. 
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TABELA RESUMO DE CONTOS TODOS OS ANOS 
 
 

RESUMO DE CONTOS BAIKAL TODOS 

Atualizado em  03/06/2018 

Nr Nome Nr. Contos % Nr. Páginas % 

1 Angela 33 4 34 1 

2 Denise 85 10 109 3 

3 Giovani* 8 1 9 0 

4 Iuri* 160 18 447 12 

5 José Neves 52 6 58 2 

6 Jucemar 94 11 103 3 

7 Márcio 45 5 54 1 

9 Máximus* 4 0 6 0 

9 Rosimeire 41 5 45 1 

10 Taciara 26 3 32 1 

11 Thien Al Han* 37 4 51 1 

12 Walter 281 32 2800 75 

          

TOTAL 866 100 3748 100 
 
 
 

RESUMO DE CONTOS BAIKAL 2016-2018 

Atualizado em  03/06/2018 

Nr Nome Nr. Contos % Nr. Páginas % 

1 Angela   0   0 

2 Denise   0   0 

3 Giovani*   0   0 

4 Iuri* 32 38 75 8 

5 José Neves   0   0 

6 Jucemar   0   0 

7 Márcio   0   0 

8 Máximus*   0   0 

9 Rosimeire   0   0 

10 Taciara   0   0 

11 Thien Al Han*   0   0 

12 Walter 52 62 903 92 

          

TOTAL 84 100 978 100 
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INDICE DE CONTOS 

Os contos que estarão neste livro 

Titulo Escritor Data 
Achando Que é Deus Iuri Kosvalinsky 27/11/2016 
Soneca Walter Veroneze 07/12/2016 
Gotas do Céu Walter Veroneze 10/12/2016 
Mundo Sombrio Walter Veroneze 10/12/2016 
Svetlana Walter Veroneze 10/12/2016 
Vou Embora Walter Veroneze 10/12/2016 
Tiricia Walter Veroneze 10/12/2016 
Toc, Toc, Toc Walter Veroneze 11/12/2016 
O Quarto Walter Veroneze 11/12/2016 
Sua Presença Walter Veroneze 11/12/2016 
Eles Walter Veroneze 11/12/2016 
De Longe Walter Veroneze 13/12/2016 
Chuva Walter Veroneze 20/12/2016 
União Walter Veroneze 20/12/2016 
Quem Foi L Kammer Iuri Kosvalinsky 07/01/2017 
Heidrun Walter Veroneze 17/01/2017 
No Camaro Walter Veroneze 17/01/2017 
Mamita 24 Horas Walter Veroneze 21/01/2017 
Vazio Walter Veroneze 29/01/2017 
É Usado ou Semi-Novo Walter Veroneze 31/01/2017 
Ksenia em Dourados Walter Veroneze 18/04/2017 
Jamais Parabéns Iuri Kosvalinsky 03/02/2017 
Aquele Homem de Cabelos Brancos Iuri Kosvalinsky 04/02/2017 
Por Que é Assim Iuri Kosvalinsky 05/02/2017 
Amor em Ekaterimburg Iuri Kosvalinsky 16/03/2017 
Na Poltrona em Cheliabinsky Iuri Kosvalinsky 02/04/2017 
Alevtina Vorobiovina Iuri Kosvalinsky 06/04/2017 
Saia Menina Venha Rato Walter Veroneze 07/04/2017 
Um Por Cento Iuri Kosvalinsky 07/04/2017 
Demi e Tiram Iuri Kosvalinsky 08/04/2017 
Normal Novamente Iuri Kosvalinsky 08/04/2017 
Igor em Terras Russas Walter Veroneze 09/04/2017 
Soneca Pata Branca Walter Veroneze 10/04/2017 
Krasnodar Um Lugar de Amor Iuri Kosvalinsky 13/04/2017 
O Que Dizer Sobre a Rússia Walter Veroneze 13/04/2017 
No Frio de Dudinka Iuri Kosvalinsky 22/04/2017 
Adeus Heidrun Walter Veroneze 22/04/2017 
Eu e Tatiana em Ipatovo Iuri Kosvalinsky 24/04/2017 
Eu e Meu Livro Walter Veroneze 01/05/2017 
Um Almoço de Vinte e Cinco Reais Walter Veroneze 09/05/2017 
Alana, Um Amor em Vladivostok Iuri Kosvalinsky 21/05/2017 
Urubus Morrem de Fome na Islândia Walter Veroneze 31/05/2017 
Um Sonho Walter Veroneze 18/06/2017 
Deus em Minha Rua Walter Veroneze 18/06/2017 
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Uma Cidade Comum Walter Veroneze 01/07/2017 
Fridur og Fridur – Paz e Bonito Walter Veroneze 17/07/2017 
Aventuras de Igor na Rússia Walter Veroneze 03/08/2017 
Estou Chegando Dourados Walter Veroneze 10/08/2017 
Carta a Nosso Filho Walter Veroneze 10/09/2017 
Aquele Homem que Admirei Iuri Kosvalinsky 24/09/2017 
Rumo a Ekaterinburg Walter Veroneze 29/10/2017 
Ekaterinburg a Dois Passos Walter Veroneze 31/10/2017 
A Camisa Walter Veroneze 09/11/2017 
Acordem Walter Veroneze 09/11/2017 
Passos Walter Veroneze 09/11/2017 
Indo Walter Veroneze 12/11/2017 
Kellogg II Walter Veroneze 17/11/2017 
Ivana em Abakan Iuri Kosvalinsky 24/11/2017 
Ainda Há Esperança Walter Veroneze 26/11/2017 
Numa Jaula Iuri Kosvalinsky 03/12/2017 
Janela de Minha Alma Walter Veroneze 03/12/2017 
A Luz da Lua Walter Veroneze 06/12/2017 
Último Dia de 2018 Walter Veroneze 31/12/2017 
O Mal em Nós Walter Veroneze 11/01/2018 
Quem Ficará Aqui Walter Veroneze 20/01/2018 
Con-Fin Iuri Kosvalinsky 10/02/2018 
Larissa e Eu no Trem Iuri Kosvalinsky 12/02/2018 
K-rtel Iuri Kosvalinsky 14/02/2018 
Oksana em Biysk Iuri Kosvalinsky 16/02/2018 
Durante Uma Manhã de Junho Iuri Kosvalinsky 17/02/2018 
Tudo Passa Iuri Kosvalinsky 18/02/2018 
Acareação Iuri Kosvalinsky 18/02/2018 
Evguenia ou Afrodite Iuri Kosvalinsky 18/02/2018 
Lena Iuri Kosvalinsky 21/02/2018 
Nadezhda Iuri Kosvalinsky 23/02/2018 
Uma Alma na Bétula Russa Walter Veroneze 03/03/2018 
Um Brasileiro Num Coração Russo Walter Veroneze 04/03/2018 
Aksínia Numa Noite Chuvosa Iuri Kosvalinsky 05/03/2018 
Uma Família Verdadeira Walter Veroneze 09/03/2018 
Uma Odalisca Apareceu Iuri Kosvalinsky 20/03/2018 
Seu Retrato Walter Veroneze 20/03/2018 
Mozhga Walter Veroneze 23/03/2018 
Onde Vou Morar Continuação Iuri Kosvalinsky 06/04/2018 
Alya Retorna de Viagem Iuri Kosvalinsky 20/05/2018 
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Os títulos abaixo não constam do presente livro, pois se tornaram livros independentes. 

 

Amlec Chuvstvennyy Walter Veroneze 
Ano Russo Walter Veroneze 
Aventuras de Igor na Rússia Walter Veroneze 
Billy o Crazy Walter Veroneze 
Coletânea Walter Veroneze 
Comid 40 Anos Fazendo Amigos Walter Veroneze 
Curso em Kellogg Walter Veroneze 
De Maasmechelen para Dourados Walter Veroneze 
Ekaterinburg a Dois Passos Walter Veroneze 
Fridur og Frídur – Paz e Bonito Walter Veroneze 
Iuri x Iuri Iuri Kosvalinsky 
Kellog II Walter Veroneze 
Mamita 24 Horas Walter Veroneze 
Mamma Mia Valentina Walter Veroneze 
O Mal em Nós Walter Veroneze 
Plantas em Casa Walter Veroneze 
Reflexões Perdidas Walter Veroneze 
Rússia Minha Pátria Walter Veroneze 
Rússia na Copa Walter Veroneze 
Soneca Pata Branca Walter Veroneze 
Termos Econômicos e Financeiros Walter Veroneze 
Thor o Beagle Walter Veroneze 
Três Reencontros Walter Veroneze 
Uma Cidade Comum Walter Veroneze 
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ACHANDO QUE É DEUS 
 
O momento é de muita reflexão. 
Os agricultores que criticavam São Pedro no começo do ano agora estão orando para ele 
liberar o registro e despejar a santa água sobre seu trabalho. Mas com a natureza 
ninguém pode, nem eles, nem nosso fabricante com toda sua soberba. Por todos os lados 
que visitamos ouvimos “vamos esperar”, “nem sei o que vai acontecer ainda”. 
Pois é, o momento realmente é de reflexões. 

1. Reflexão de quando é possível que venha a chuva, agraciando o trabalho do 
homem do campo; 

2. Reflexão de como será esta colheita e seus percursos e de como será a venda do 
produto colhido; 

3. Reflexão de como estamos tratando nosso cliente; 
Aqui o pensamento é muito mais sério e merece ainda mais atenção, pois é ele 
com toda sua sabedoria no campo que pisa em nosso mármore, faz nossos bolsos 
se encherem de alegria e nossos finais de semana valer à pena. 
O cliente pode tudo, tanto fazer estas coisas maravilhosas como magistralmente 
lhe mostrar que você não as merece. 
Desta forma o importante é que devemos nos perguntar a cada momento: Nós 
estamos tratando bem nossos clientes? 
 
Eu particularmente acredito que temos um longo caminho para trilhar neste 
quesito, afinal muitas são as questões que estão afastando nossos clientes daqui, 
e com certeza, estamos tendo um combatente pior que nossa concorrência: nós 
mesmos. 
 
Quando falo nós, podemos dizer que nossa empresa e com toda a certeza o 
fabricante, que não mede esforço para sustentar seu apetite voraz. Assim, vemos 
que o fabricante tenta cada vez mais forçar a venda de peças via balcão, via 
serviços ou outros meios. Percebe-se que o mercado de máquinas a cada dia 
mais vai cair a margem, quer seja pelos concorrentes, quer seja pela diferença de 
preços praticada entre as marcas, quer seja pelos diferenciais de aumento que 
ocorrem durante o ano; 
 
a) Qualidade: A cada dia que passa nosso produto cai de qualidade, hoje já não 

se houve por ai mais aquela questão de que o produto do nosso fabricante 
não quebra. Podemos enumerar aqui as máquinas que colhem o produto do 
campo série “x” nem de  longe podem ser comparadas as mesmas da série 
“xTx”. E quanto aos equipamentos que jogam o veneno sobre as doenças das 
plantas, problemas dos mais diversos; problemas de barras, pintura e peças 
que mais parecem uma folha de papel. Aqueles equipamentos que colocam a 
semente no chão com sérios problemas em discos de plantio além de pintura 
e distribuição da semente.  

É nítido que o interesse é venda de peças 
b) Preço do Produto: Para um produto ser mais caro, tem que ter uma 

qualidade muito superior ao concorrente. Nossa superioridade está 
diminuindo a cada dia (talvez isto não tenha sido visto pelo fabricante), fato 
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este que a principal concorrente hoje possui preços atrativos e um produto de 
excelente qualidade no mercado.  

É nítido que o interesse é venda de peças 
c) Assistência e Garantia: Muitas vendas são realizadas não porque o 

vendedor possui bom papo ou é amigo do cliente, mas sim porque ele terá o 
respaldo da assistência técnica quando houver a necessidade de acionar esta. 
Assim, precisamos cada vez mais termos uma equipe técnica de qualidade 
pois profissionais que gostam do que fazem e também serem respeitados. 
Isto está acontecendo? Nossa assistência é cara? O que está acontecendo? 
Nosso técnico não está qualificado para resolver o problema ou são muitos 
problemas que não se consegue resolver. Além, claro que temos a questão de 
contribuição do concessionário quando o equipamento saiu da garantia 
(solicitação especial de garantia) e tem que se resolver o problema do 
cliente. Ainda bem que a concorrente ainda não possui um quadro técnico 
formado. 
 

É nítido que o interesse é venda de peças e serviços 
 

d) Peças: Bom neste item a questão é extremamente profunda e acredito que 
não preciso ficar discorrendo sobre isto, afinal a diferença de preço de nossas 
peças com outra de qualidade praticamente igual no mercado é algo de 
piada. Constantemente temos esses exemplos, dados inclusive por clientes e 
também trabalhado pela área de peças, além de ser um fator determinante na 
troca de marca por clientes tradicionais da empresa. 
 

É nítido que o interesse é venda de peças 
 

e) Quadro técnico: Para a área comercial a saída de técnicos do nosso quadro é 
bom, afinal se oferece um trabalho de qualidade por um preço bem menor 
que o praticado pela empresa, entretanto para a área afim isto é muito 
delicado e extremamente penoso, afinal retrai o faturamento, tem que formar 
outro técnico, se leva tempo para a qualificação e novamente custo nesta 
formação. Pela visão que temos os técnicos que deixaram nossa empresa são 
técnicos de boa conduta e capacidade técnica elevada e os que não estão 
saindo? 
 

f) Consultor Peças: Assim como acontece com os técnicos de serviços o 
mesmo podemos dizer para os consultores de peças que saíram de nossa 
empresa, afinal há mais oferta de peças no mercado para atender os nossos 
equipamentos, entretanto, assim como em serviços, retrai o faturamento de 
peças gerando menor resultado para a área. 

 
g) Cliente trouxa: O cliente é trouxa? A cada dia que se passa percebemos que 

o cliente está mais informado, assim como sua nova geração que está 
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assumindo os negócios. Desta forma, ele sabe que está sendo lesado com 
preços que não condizem com a realidade e infelizmente esta ação não 
depende da Comid e sim de quem coloca preço no produto, mas quando 
você fala em preço parece que é uma ofensa para o fabricante. O cliente sabe 
que muitas coisas estão pagando mais do que deveria, mas por uma forma de 
conveniência acaba se sujeitando. Até quando? 

Um ponto muito positivo é que nós realmente resolvemos o problema do cliente, 
tiramos peças de um produto novo e o atendemos, além de emprestarmos produto novo 
para não deixar o cliente na mão. Não medimos esforços para ajudá-lo? Mas e a 
concorrência não vai começar a fazer isto também – tomara que não.  
Espero também que nós estejamos alinhados e todos os departamentos corram atrás de 
soluções em conjunto não sendo um melhor que o outro, pois o cliente não é de 
máquinas, nem é de peças, muito menos de serviços ou de defensivos, ele é um cliente 
da empresa. 
 
Iuri Kosvalinky 
27.11.2016 
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SONECA 
 
 

Cheguei. 
Talvez cedo demais, mas cheguei e quero ficar. 
Nasci em novembro deste ano e tenho um mês apenas, mas já sei o que quero. Quero 
ficar aqui. 
Quero atormentar a vida do Billy e saber se realmente ele é o crazy. 
Gostei daqui, claro tenho cama, comida, água, o carinho de todos e também o olhar 
desconfiado do Billy, mas com o tempo isso vai mudar e nós seremos bons e 
inseparáveis amigos. 
Sou negrinho, todo reluzente, mas tenho as patinhas brancas para me destacar. Não 
tenho raça, mas isto nem precisa. Estou feliz aqui e passo por todos os cantos, afinal 
nem tamanho ainda tenho. 
Quando está quente vou para o conforto das plantas, da grama, quando está frio imito 
uns choros e me levam para dentro, me abraçam, me confortam e meu amigo fica me 
olhando desconfiado, imaginando “eu já passei por isso”. 
Já falei para ele, “pare de ser chato Billy”, mas parece que não me escuta. Mas as coisas 
vão se ajeitando aos poucos.  
Eu gosto muito dele. 
 
Walter Veroneze 
07.12.2016 
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GOTAS DO CÉU 
AS MALUKA 

10.12.2016 
Do céu gotas 
Gotas brancas queimando minha pele 
Quebrando galhos de árvores ao meu redor 
Um mundo branco 
Sem lembranças 
Caem como meteoros  
Do céu  
Por todos os cantos desta terra 
Adeus  
Ainda me lembro do verde que pisava 
Na terra de Kanash 
Caem em Kanash 
Caem em todos os cantos 
Gotas brancas do céu 
Se escondem os animais 
Não saem de suas casas os homens 
Adeus ainda me lembro do verde que pisava 
Do verde que o tigre comia 
Ainda me lembro do verde que enganava a visão 
Até a montanha cheia de árvores 
 
Walter Veroneze 
10.12.2016 
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MUNDO SOMBRIO 
AS MALUKA 

10.12.2016 
Um mundo sombrio 
Uma noite chuvosa 
São tristes as lembranças do passado 
Quando ainda tinha quinze anos 

Triste mundo sombrio 
Triste mundo sombrio 

Ainda me lembro 
Tarde da noite aquela garota caída 
Esparramando sangue de seus olhos 
Uma noite chuvosa 

Triste mundo sombrio 
Triste mundo sombrio 

Ainda me lembro 
Seu coração aquietando-se 
Seus dedos sem se mexerem 
Mundo sombrio 
 
Triste mundo sombrio 
Porque isto aconteceu? 
Tão rápido sem poder ajudar 
 
Walter Veroneze 
10.12.2016 
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SVETLANA 
AS MALUKA 

10.12.2016 
Svetlana 
Mulher russa 
De corpo esguio 
Caminhando por ruas escorregadias 
De salto alto e roupa elegante 
Me esnoba no coração 
 Idiota 
Só me resta beber 
Tão longe de mim 
Svetlana 
Pede uma bebida e sente comigo 
Ainda cedo da noite 
Sente comigo 
Me conte seus dramas 
Me conte sua história 
Svetlana 
Me conte sua vida 
Svetlana 
Fique aqui comigo e beba algo 
Uma vodka por favor. 
 
Walter Veroneze 
10.12.2016 
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VOU EMBORA 
AS MALUKA 

10.12.2016 
Vou para o Brasil 
Encontrar uma hospedaria 
Onde posso fazer o que não posso fazer 
Aqui e lá vidas diferentes 
Oito minutos para tudo isso 
Vou caminhar por terras novas 
Por um tempo vou esquecer daqui 
Vou aprontar no novo mundo 
Onde posso fazer o que não posso fazer 

Tchau! 
Tchau meu lar 

Onde tudo é atrasado e posso ser melhor 
Onde meu coração diz que serei livre das amarras 
Nesta hospedaria longe daqui 

Tchau! 
Tchau meu lar 

Seis meses serão bons 
Longe daqui num novo mundo 
Caminhos diferentes deste que conheço 
Tudo por apenas oito minutos 
 
Cavalos num pasto raso 
Patas curvadas em sangue 
Da noite ao dia. 
 
Walter Veroneze 
10.12.2016 
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TIRICIA 
AS MALUKA 

 10-12-2016 
 
Ti – ti – ti – ti 
Tiricia  
Eu estou com tiricia, sim estou, estou com tiricia 
Estou com tiricia 
Acabei de acordar mas já quero dormir de  novo 
Estou 
Estou 
Estou com tiricia 
Ti – ti – ti – ti 
Estou com tiricia 
Era pra lavar, limpar e cozinhar 
Era pra tudo 
Mas pra tudo estou cansada 
Estou com tiricia 
 
 
Walter Veroneze 
10.12.2016 
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TOC, TOC, TOC 
AS MALUKA 

11.12.2016 
 
TOC, TOC, TOC 
Alguém bate em minha janela 
Tarde da noite 
Será meu príncipe 
Será que ele veio 
Como uma nuvem no céu não consigo tocar 
 
Ouço apenas lá fora, toc, toc, toc 
Será meu príncipe 
Será que veio 
Toc, toc, toc 
Estou escutando, escutando 
 
Apenas na janela um som toc, toc, toc 
Batendo e batendo 
Não posso tocar 
Como uma nuvem no céu não consigo tocar. 
 
 
Walter Veroneze 
11.12.2016 
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O QUARTO 
AS MALUKA 

11.12.2016 
 
No quarto 
Passo horas, passo dias 
O mundo lá fora não tem valor 
Muita tristeza 
Aqui a solidão me apaixona 
Meu quarto 
Um lugar místico 
Encontro filmes, encontro séries 
Encontro o que preciso 
 
É hora de partir 
Sair do quarto 
Ver a luz do sol 
Chorar 
 
Preciso voltar para o quarto 
 
 
Walter Veroneze 
11.12.2016 
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SUA PRESENÇA 
AS MALUKA 

11.12.2016 
 
Estou com ele aqui 
Mas não sinto sua presença 
Parece tão distante 
Tão longe 
Porque é assim, Por que é assim 
 
Seguro sua mão 
Sinto sua pele mas não sinto sua presença 
Parece tão distante 
Tão longe 
 
Meus olhos atravessam seu ser 
Sem seu calor nada sou 
Porque é assim, porque é assim 
Tão longe 
 
Caminho ao seu lado 
Mas sua presença não está aqui 
Tão longe sua presença 
 
Walter Veroneze 
11.12.2016 
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ELES 
AS MALUKA 

11.12.2016 
Pieter-Jan babaca 
Valentina fumante 
 
Pieter-Jan babaca 
Valentina fumante 
 
Europa – Brasil 
Coração partido de tão longe 
Eles voltarão a nos ver 
 
Aqui ou lá, no velho mundo. 
 
Dias, meses de um amor inesquecível 
Europa, euro, euro, Brasil 
Eles voltarão a nos ver. 
 
Walter Veroneze 
11.12.2016 
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DE LONGE 

AS MALUKA 
13.12.2016 

Nova aqui em casa 
Vem de um frio país 
Distante desta terra 
Estrelas brilham no céu 
Vermes rastejam na terra imunda 
 
Por onde andamos? 
O que fazemos 
Tocamos um lenço sujo, caído do alto 
Sem cor, sem alma 
Sem valor 
Corro sem parar 
Não encontro nada, em lugar algum 
 
Chuva carrega a tristeza para longe 
Escorrendo pelos becos da ganância 
Por onde andamos? 
O que fazemos 
Um pássaro canta ao longe com voz rouca 
 
Walter Veroneze 
13.12.2016 
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CHUVA 
AS MALUKA 

20.12.2016 
Chuva  
Chuva fina em nosso caminho 
Como gotas de ouro numa lavoura 
Perdida nos campos deste grande país 
Sorrisos se espalham nos lábios de muitos 
Alívio nos corações dos trabalhadores 
Brilho nos olhos dos gananciosos 
Brilho nos olhos dos ga... ga... gananciosos 
 

Chuva que suavemente molha cada folha  
Que penetra na terra cansada da batalha 
Chuva, chuva 
Que vem abençoar o trabalho do campo 
Que vem apagar a sujeira da cidade 

 
Chuva fina em nosso caminho 
Que aumento  nossa esperança 
Que traz a paz aos corações dos bondosos 
E ganância ou coração dos malditos 
 

Brilho nos olhos dos gananciosos 
Brilho nos olhos dos ga... ga... gananciosos. 
 
Chuva que vem mansinha  
e percorre todo o caminho 
Levando esperança 
   Esperança. 

 
Chuva, chuva. 
Que corre em todas as direções 
Levando o mal embora e deixando paz na Terra 
Chuva que lava a alma dos homens 
 
Chuva bendita que nos traz esperança 
Esperança de dias melhores 
Esperança. 
Apenas esperança. 
 
Walter Veroneze 
20.12.2016 
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UNIÃO 
AS MALUKA 

20.12.2016 
Dourados cheia de calor 
Vot – vot - kinsky 
Votkinsky cheia de neve 
Mesma data, mesma hora 
Diferentes entre si 

Dourados – Votkinsky 
Brasil  - Rússia 
Dois lares um aqui, outro lá 
Em dois continentes 

Votkinsky cheia de calor 
Dourados fria da sua maneira 
Diferentes entre si 

Pessoas calorosas, pessoas 
amorosas 
Pessoas daqui e pessoas de lá 
Calorosas e amorosas 

 
Lar em duas casas 
Famílias em duas cidades 
Unidas pelos dias de 2015 
 
Walter Veroneze 
20.12.2016 
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QUEM FOI L KAMMER 
 

Olha o patrão voltou da convenção que foi num país tropical este ano. Deve estar feliz e 
com muitas novidades. Daqui a pouco falamos com ele, têm muita gente com ele agora, 
inclusive alguns clientes. – Disse para meu companheiro que estava em minha sala. 
Nossa marca só enviava os diretores para países ou regiões de influência da Rússia mas 
desta vez foi diferente, não que a marca se importe com alguém ou alguma coisa que 
não seja apenas os resultados financeiros sobre todos e tudo, mas ao menos desta vez foi 
diferente. 
Mas deixa-o terminar com o pessoal ali daí nos falamos. 
--- 
- Então como foi a convenção? – Perguntei 
- A pior de todas. A mais pobre até hoje, uma desorganização total. – Respondeu o 
diretor em minha sala. – Temos que rever nosso conceito de vendas, não vendemos 
nenhuma máquina do novo modelo, como se o nosso colega do sul de Privolnoye disse 
que vendeu cinqüenta unidades deste modelo, porque não vendemos e a nossa marca 
vendeu mais de duzentas unidades em toda a federação. 
- Porque este modelo é muito pequeno para nossa região, não cabe aqui e além disse o 
valor dela é praticamente idêntico ao modelo que já comercializamos e com sucesso 
pela nossa equipe. 
- O nosso amigo Nikolay disse que nem sabe sobre este novo produto, como pode? 
- Porque a fábrica ainda nem colocou a disposição dos representantes as características 
técnicas e pouco se sabe mesmo sobre esse equipamento por aqui. Não é só ele que não 
sabe, quase todos estão na mesma situação. 
- Você tem que mudar seu conceito se quiser ser um verdadeiro gerente de vendas. Você 
não é um gerente de vendas, você é financeiro. Você coloca a equipe para baixo, tem 
que motivar, o único gerente de vendas até hoje que tivemos foi L Kammer. Não tinha 
tempo ruim. Acho que estas saídas suas ao campo é muito bom, mas tem que colocar a 
equipe pra frente e não desanimar, mesmo que isto é o que você pensa não pode passar 
para a equipe. Você tem que encher o pátio de produto e vender. 
- Mas justamente isto que não quero fazer e criar um problema financeiro. Nunca se 
sabe como o clima vai se comportar e as lavouras precisam de chuva e sol em medida 
certa, como que vou encher o nosso pátio de produtos e se não houver linha de 
financiamento ativa ou mesmo o clima der uma pisada na bola? O que vamos fazer daí? 
- Isto quem tem que ver é o financeiro e não você como gerente de vendas, você tem 
que vender e motivar a equipe a vender. 
- Mas... 
- Então o pessoal precisa saber que tem produto para vender e saber que podem vender e 
não ficar pensando que não vai chover, que não vai ter financiamento que não vai ter 
produto... E esse monte de colheitadeiras que estão no pátio agora? 
- Então, justamente isso, quando fizemos a programação para cumprir nossos números 
conforme a marca determinou e que brigamos na sala de reunião, tivemos que colocar 
os pedidos para realizar as vendas agora nestes próximos três meses, pois a colheita é 
apenas agora e depois não se vende mais, e eu e acredito que o senhor também torce 
para que chova nos próximos dias, senão a coisa vai ficar feia. 
- Sim. 
- E por que não tem mais tratores? 
- Porque os modelos vão ser modificados e não queria colocar muito pedido para sobrar 
no estoque e criar um problema financeiro para a empresa. 
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- Você tem que colocar na cabeça que teu negócio é vendas, a preocupação disto é do 
financeiro, você tem que motivar o pessoal a vender. Apenas isto. Muda seu conceito 
para ser um gerente de vendas de verdade. 
Apenas ouvi seus comentários, falar o que?  
Fui para casa rever meus pensamentos e tentar colocar a falsidade acima dos meus 
conceitos de vida, assim como a direção de nossa empresa e a nossa marca entendem. 
 
Iuri Kosvalinsky 
07.01.2017 
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HEIDRUN 
 

H 
 OJE UM NOVO DIA 
 UMA NOVA ESPERANÇA CHEGA A NOSSA CASA 
 ABENÇOADO DIA 
E 
 SPERANÇA RENOVADA 
 DE NOVOS DIAS 
 DE ALEGRIAS  
I 
 STO MESMO, DISSE MEU AMIGO 
 VAMOS, POIS NOVOS DIAS CHEGAM 
D 
 AQUI PRA FRENTE  
 CORREMOS PARA ENSINAR NOSSO IDIOMA 
R 
 AISSA TOMA A FRENTE 

DIA E NOITE ENSINA - APENAS   
U 
 MA NOITE AQUI 
 OUTRA NOITE NOVAMENTE E AS PALAVRAS VÃO SURGINDO 
N 

UMA ÚNICA TEMPORADA 
MAIS SABERES QUE ANTIGAMENTE 
 

Walter Veroneze 
17.01.2017 
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NO CAMARO 
 

AS MALUKA 
17.01.2017 

 
 
Sexo dentro do camaro 
Sexo 
Sexo 
Sexo dentro do camaro 
Sex 
Sex 
Sexo, sexo 
Dentro do camaro 
Agora e sempre 
 
 
Walter Veroneze 
17.01.2017 
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VAZIO 
 

Domingo! 
posso sentar aqui perto das plantas e neste novo domingo de nossa existência, 
contemplar o céu limpo como as panelas de uma esposa asseada, iluminando tudo e a 
todos.  
Posso contemplar a brisa, calma e tranqüila agitando as folhas das árvores, e mais 
árvores, belas com suas flores beijando os raios do Sol e embelezando os olhares de 
muitos. 
Posso contemplar as águas calmas de uma piscina aguardando o momento de realizar o 
sonho de crianças. 
Posso contemplar as aves voando para um canto para outro, de um galho à outro, casais 
pulando para cá e para lá felizes cantando. 
Posso contemplar os cachorros correndo e brincando enquanto as plantas crescem a 
cada segundo. 
Posso contemplar os peixes nadando sem parar em busca de comida, em busca de 
vitalidade. 
Posso contemplar o vazio dos corações humanos a cada instante, sempre na busca do 
que não podem conquistar. 
Posso ver a frustração em seus olhos. 
A desilusão de suas almas. 
O vazio em seus corações. – Humanos. 
 
Walter Veroneze 
29.01.2017 
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É USADO OU SEMI-NOVO 
 

É usado ou é semi-novo? 
 
Na verdade tudo deveria ser uma coisa só ou então chamado de usado. Semi-novo é um 
termo criado para enganar aquele cliente com pouca condição ou nenhuma de comprar 
um produto novo e então acaba comprando – então – não um usado, mas um Semi-
novo.  
Na verdade o capitalismo utiliza muito destes subterfúgios para enganar aquele que 
realmente fazem tudo movimentar; o cliente. 
As grandes empresas, ou então um grupo de funcionários que estão lá para “inventar” 
novos termos ficam matutando e mudando aquilo que já existe para que as pessoas 
digam “oh, esse nome é bonito” ou então “puxa vida eu não sou empregado, sou 
funcionário”. 
Tudo a mesma coisa que na prática não muda nada, mas que é uma forma mais branda 
de “passar a perna”. 
Assim, escravo, virou empregado se tornou funcionário e depois ainda melhor virou 
colaborador; E daí na empresa ainda tem aquela questão de que um fala para o outro “eu 
não sou empregado, sou colaborador”; - idiota. 
Ferro velho, virou usado e depois uma nova classe a do semi-novo; 
Vendedor que fazia a roda girar veio um novo termo CEN (Consultor Estratégico de 
Negócios) que na verdade não mudou nada, o cara continuou fazendo o que sempre fez, 
vender e pronto. 
Mas a lista não pára por aqui, ela é extensa. 
E as empresas continuam inventando, para que? Novamente a mesma pergunta. 
Para nada, talvez apenas para dar emprego a um monte de gente do marketing que 
acredita que isto vende alguma coisa, mas que na verdade o que vende e se sustenta 
num mercado competitivo é a qualidade do mesmo e a preocupação que as empresas 
dão quando o “bobo” compra seu produto. 
E assim a roda gira, cada dia um pouquinho mais devagar até um “coitado” naquela 
propriedade tão distante dar o alerta e abrir os olhos ao acordar de um coma induzido e 
dizer “espera ai, algo está errado” e então a manada toma forma. 
E em pouco tempo corre desgovernada, passando por cima de tudo, derrubando 
barreiras criadas, regras impostas e com isso criando uma nova forma de ver o mundo, 
de se criar. 
E os inteligentes das grandes corporações dizem que é um novo movimento que se 
iniciou. Apenas isto. 
Apenas isto? 
Pensem bem. Até quando estes seres humildes e que possuem a “força” podem ser 
enganados, ludibriados? Até quando? 
Apenas o tempo dirá.  
 Apenas o tempo dirá. 
  Apenas o tempo. E só ele. 
Na verdade não podemos sequer imaginar, quanto mais falar em bom tom, mas não 
passa de “enganação na cara dura” aos nossos verdadeiros patrões, aqueles que pagam 
nosso salário.  
Walter Veroneze 
31.01.2017 
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KSENIA EM DOURADOS 
 
Km são muitos entre nossos lares; cidades distantes de Dourados e Mozhga, deste 
Brasil que só faz bobeira e da imensa Rússia que abriga dois continentes; 
São muito mais que 13.000 treze mil quilômetros, daqui até lá; 

E muito mais que meus pés agüentam, suportam. Meus pés agonizam e não saem do 
lugar. 
Não, não se pode desistir; jamais; 

Imaginem, tão longe, tão distante, lá do outro lado do mundo; depois da sombra da 
tarde, depois dos raios do nascer do sol, depois do último toque de neve no solo; 
Agora nos conhecemos, somos uma família; uma daqui desta terra quente e outra de lá 
da terra branca de neve; 
 
Ontem mesmo imaginei que caminhávamos pelas ruas; ruas calmas 

Longe da tristeza do mundo, 

Embora tudo não passasse de um sonho 

Gorbachev deu o sinal para uma casa única, um sinal para vidas se encontrarem, para 
famílias colocarem seus sorrisos neste vasto mundo; 
Venha para cá, sem medo, sem receio; 

Não corra, apenas caminhe sem medo, calmamente, um pé após outro; 

Aguarde o momento exato, aguarde o fim da neve. 
 
Ninguém imaginava que nossas famílias se uniriam tão distantes que viviam; 

Igor foi para lá, para aquela terra dois ciclos antes e conheceu 

Ksenia seu nome, e agora ela aqui sendo a primeira russa também, como ele foi lá o 
primeiro brasileiro; 
Olha que coincidência; duas terras, dois povos; únicos agora; 

Longe uma terra da outra, um mundo do outro 

Serão vários dias em nova terra, com nova família; com novos ares. 

Ksenia estará aqui no calor de Dourados, desta terra tupiniquim 

Agora está confirmado, pisará nossa terra, sentirá nosso calor 

Imagine tantas semanas, passando diante dos olhos, correndo por entre os dedos. 

Algo a ser guardado para o resto da vida no cantinho do coração. 

 
Walter Veroneze  18.04.2017 
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JAMAIS PARABÉNS 
 

Então, mais um dia. 
Um belo dia por sinal, aquele dia que você acorda e diz “vai ser um dia fantástico, afinal 
ontem fizemos o que estávamos esperando por vários anos” e “sua esposa, amada como 
sempre lhe faz surpresas agradáveis antes do sol raiar”. 
Despendemos vários dias para ir e vir, visitar e apresentar nosso produto àquele senhor 
e também àquele herdeiro, filho deste senhor. Respeitado no meio agrícola, ele dizia 
“vou ver, nada está certo ainda. Nem com vocês nem com a concorrência”. 
E assim os dias iam passando, um após o outro e na empresa “e ai conseguiram?”. 
Não, apenas não. Ainda não. 
E assim foi até ontem, o derradeiro dia em que este cliente, tão respeitado em seu meio, 
nos disse “sim”, vou fechar com vocês desta vez. 
E isto realmente aconteceu, após nova reunião de aproximadamente duas horas e vários 
questionamentos para que todos os pontos da negociação fossem esclarecidos. 
Uma bela negociação, acima das expectativas de margem que a empresa espera e com o 
pagamento a vista de um valor perto de um milhão de reais. Assim, parece que tão fácil 
né.  
O que esperar então disto no dia seguinte na empresa? No mínimo um belo “parabéns”. 
Certamente isto e nada diferente. 
Claro, mas você caro leitor, que está ai na frente do computador lendo este texto ou 
mesmo deitado em sua cama ou sofá lendo no celular não poderia imaginar que isto 
aconteceu numa concessionária aqui na cidade de Lipetsk e por incrível que pareça o dia 
começou com o seguinte: 
 - Viu que vocês não podem desistir, o cliente comprou. – Disse um dos diretores 
sentados ali, naquela mesa de todos os dias, empatando um dos funcionários a 
desempenhar sua função até – no mínimo – oito horas. 
 Nunca pense meu caro que você faz mais do que seu salário, sempre entenda que 
é o contrário, você sempre faz menos do que estão lhe pagando e apenas isto. 
 Se você esperava alguma coisa. Desistiu neste momento. 
Apenas isto da direção, ou seja, você não fez mais nada do que deveria fazer. 
Imbecil aquele cara que esperava o “parabéns” sonhado na noite anterior. 
Imbecil aquele cara que acreditava na humildade daqueles poderosos. 
Imbecil aquele cara que sonhou por algum momento que estava fazendo mais do que 
deveria. 
Apenas isto. 
E assim morreu mais um pedacinho daquele amor que tanto dispensou pela empresa. 
 
Iuri Kosvalinsky 
03.02.2017 
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AQUELE HOMEM DE CABELOS BRANCOS 
 

 
Certo dia, tão antigamente, eu sentado em minha cadeira de trabalho naquela pequena 
sala, onde outros também trabalhavam comigo, enquanto eu guardava uma 
correspondência importante recebida, descia vagarosamente as escadas o Sr. Piotr, já 
idoso com cabelos brancos e de muita labuta em sua vida. 
 
Parou perto de nossa porta e olhando para dentro disse, sem qualquer constrangimento, 
“não sabe nada, é um enganador”. Olhei para aquele senhor de respeito e então 
continuou “quem faz tudo é Abramov e ponto final, ele tem a vantagem de que 
Abramov é muito amigo dele”. E terminando de dizer e também de descer as escadas 
orientou-se à porta de saída e foi caminhando calmamente. 
 
Fiquei com aquilo na cabeça e por mais que tentava não me libertava daquele 
pensamento de que o Sr. Piotr estava totalmente errado. 
 
Mas, talvez errado estivesse eu. 
 
Desta forma o tempo foi passando e muitas coisas acontecendo, dia após dia e eu 
comecei a enxergar o mundo e também aquela empresa de uma forma um pouco 
diferente e a analisar os companheiros de trabalho, a todos eles, de uma forma também 
diferente. 
 
E hoje, sabendo das coisas que acontecem, a cada minuto, e que os interesses estão 
acima de tudo minha avaliação é diferente também. 
 
E aquele senhor que tanto critiquei já não estava tão errado assim quando descia as 
escadas naquele final de dia tão antigamente. 
 
Aquele senhor falava de um diretor daquela importante empresa da região e que eu o 
tinha como ídolo. 
 
Então isso é importante para sabermos que mesmo os líderes possuem o mal em seus 
corações e cometem erros, uns nada graves e outros muito sérios. São humanos 
também. 
 
Assim, é muito fácil nos enganarmos com as pessoas que nos cercam. Assim é triste 
saber que todos que nos rodeiam possuem interesses escusos e que estamos no meio 
deles. 
 
Aquele senhor de cabelos brancos não estava totalmente errado em sua avaliação. 
 
 
Iuri Kosvalinsky 
04.02.2017 
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PORQUE É ASSIM 
 
- Então veio um cliente aqui e eu tive que dizer que você estava para o campo. – 

Disse aquele diretor com ar superior. 
- Quem foi? Precisava falar comigo, alguém conseguiu resolver o problema 

dele?  
- Não ele só queria conhecer o novo gerente comercial. Daí foi falar comigo. 

 
Tão importante isso. 

 
Mas falar o que do pensamento daquele diretor que fez o gerente voltar das 

férias para falar isso e apenas isso? 
 

E aquela conversa continuou da seguinte forma: 
 

- Você já saiu esses dias logo que assumiu o setor para fazer a operação de seus 
olhos. Todos estão falando. 
 

E continuou 
 

- E agora saiu esses dias. 
- Kalimov, eu tirei esses dias conforme havíamos combinado, mas se quiser eu 

volto ao trabalho. Afinal eu tenho mais de cem dias pendentes para serem tirados do 
tempo que estava no outro setor. 
 

- Você tem que concordar comigo – disse ele então – que não tirar férias não 
significa muito trabalho e sim incompetência, não é? 
 

Falar o que? Apenas concordar. 
 

- Sim, concordo com você mas esses dias e minha operação já tínhamos 
combinado antes, mas eu volto sem problemas. – E então disse o seguinte – Mas, se 
puder deixar eu terminar esses dias eu agradeço, afinal tenho que levar meu filho para 
tirar visto pois vai para o exterior estudar. 
 

- Ok, sem problemas. 
 
Então o que fazer? O que pensar de um diretor assim que nada mudou do que já estava 
combinado, apenas uma atitude para mostrar que ele manda naquela empresa familiar, 
mesmo contrariando o que fala em reuniões. 
 
 
 
Iuri Kosvalinsky 
05.02.2017 
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AMOR EM EKATERIMBURG 
 

Ekaterimburg a grande cidade chamada também de janela para a Ásia ou ainda 
Sverdlovsk em certo período, durante os anos do regime soviético, aquela desgraça, mas 
isto já passou e muitas coisas aqui em minha cidade mudaram. Tantas coisas que eu 
poderia ficar relatando isso por muito tempo, mas o foco aqui não é isso, então deixa 
pra lá ou então conto depois para os mais saudosos. 
Ekaterimburg uma cidade hoje de cerca de 1,5 milhão de pessoas de todas as partes do 
mundo, desde os diversos povos que compõem nossa amada Rússia, quanto de países 
vizinhos ou então muito distante que aqui vem para realizar negócios em diversos 
campos e também onde recebemos estudantes das mais variadas partes do mundo em 
busca de nosso ensino de primeira. Além, claro dos políticos que aqui fizeram uma 
reunião do bloco chamado BRIC em 2009. Nossa cidade que foi fundada em 1723 e por 
aqui passa a ferrovia Transiberiana, a maior do mundo, além de termos tido na história a 
cruel morte da família Romanov em 1918, assassinados pelos bolcheviques.  
Mas Ekaterimburg é também uma cidade cheia de amor, de paixões, é a minha 
Ekaterimburg. No verão, principalmente, vemos por todos os cantos desta cidade 
belezas caminhando pelas ruas pavimentadas do centro ou de outras partes, pelos 
parques, pelos prédios estilosos e por todos os caminhos que permeiam a área de 
Ekaterimburg. 
Nasci nos arredores dela e ela me encanta a cada dia, hoje tenho um ótimo emprego 
aqui e estou muito contente, não tenho vontade de sair daqui. Moro muito perto do 
centro da cidade num belo apartamento, muito aconchegante. Realmente estou feliz por 
estar por aqui. 
Faz também três anos que estou namorando Marina, sim a minha pequena Marina 
Salyentieva que está quase terminando sua faculdade aqui na cidade também. 
Num dia de verão vou calmamente dirigindo pelas ruas da cidade até chegar a minha 
casa, quase no final da Mira Sadovsky. Final de mais um dia de trabalho muito 
produtivo. Estaciono o carro normalmente no estacionamento do prédio e subo pelo 
elevador, observando as belezas da cidade lá fora através do panorâmico do elevador, 
bem como as pessoas às margens do Rio Iset, com famílias inteiras aproveitando os 
últimos raios do sol para brincarem. 
O elevador sobe vagarosamente e talvez seja assim mesmo para que possamos 
aproveitar as belezas da cidade encantadora. 
Chego ao meu andar e pego as chaves do bolso, abro a porta do apartamento 643 e entro 
tranquilamente em meu apartamento. As luzes já estão acesas e uma bolsa e chaves em 
cima da mesa da sala. Minha companheira está em casa. Tinha me esquecido, ela disse 
mesmo que viria fazer uma massa para nosso jantar hoje. 
Quando viro para a cozinha, tirando o paletó, me deparo com Marina com seus longos 
cabelos de costas para a porta, junto ao balcão, vestida apenas com um avental e 
calcinha pretas preparando nossa massa. Estava concentrada com o rolo de massa na 
tarefa de preparação – para frente e para trás – enquanto que seu quadril se mexia 
vagarosamente. Fiquei alguns momentos aqui admirando a beleza dela e vendo que 
estava toda coberta de farinha de trigo, inclusive suas nádegas. Que linda visão e 
aqueles longos e soltos cabelos. 
Esperava ficar ali mais algum tempo, mas me aproximei e a abracei por trás enchendo 
minhas mãos com seus empinados seios (lembrando que Marina não precisa de silicone) 
me sujando de farinha também. Mordi sua orelha. Ela virou sua cabeça e me beijou 
apaixonada. 
- Gostou da surpresa? – Perguntou ela. 
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- Adorei. – Respondi enquanto acariciava seu escultural corpo. 
E nos abraçamos ainda mais, beijos, beijos e apertos. 
Ela estava demais. Muito gostosa. 
- Como está indo o preparo da massa? – Perguntei. 
- Quase nem comecei ainda, só tem bagunça. 
Toda tomada pela farinha arrancou minha gravata, minha camisa e enquanto me beijava, 
tirou meu cinto e minhas calças, então minhas safadas mãos avançavam por baixo de 
sua peça de roupa única. Rapidamente estávamos nus, abraçados e encostados no balcão 
da cozinha e eu aproveitando de seus seios, enquanto um estava em minhas mãos o 
outro em minha boca e depois o inverso.  
E ela? 
Suas mãos primeiramente e depois sua boca quente desciam por meu corpo e 
encontravam meu sexo.  
- Nossa, ele já está assim? 
- É por sua causa. – Respondi. 
Ardente como estava ela o tomou e fez loucuras, enquanto eu massageava sua cabeça e 
os longos cabelos. Suas mãos e sua boca me deixavam alucinado. 
- Agüenta ai meu amor, eu quero sentir ele ainda. 
Então sugeri irmos para o quarto, enquanto que nossas roupas estavam todas espalhadas 
pela cozinha e cheias de farinha. 
 
Deitados e nos acarinhando o calor ia aumentando mais e mais, então ela sentou sobre 
meu sexo na posição “bomba de Andrômeda” e então eu podia visualizar toda suas 
costas e suas nádegas, lindas, enquanto eu estava deitado de barriga para cima ela estava 
montada sobre meu pênis de costas para mim.  
Ela então tomou conta com movimentos suaves, para cima, para baixo, para a esquerda, 
para a direita, para frente e para trás e depois surgiu com movimentos rápidos.  
Nossa, nem consigo pensar sem ficar louco. 
Então ela subiu seu bumbum e quando achei que meu sexo estaria livre ela desceu seu 
quadril repentinamente tendo uma penetração maravilhosa e então ele ficou sem 
controle. 
- Ele está muito gostoso Ilya. – Ela me disse, mas para falar a verdade quem estava 
gostosa era ela que sabia como me deixar alucinado e somente aproveitando o 
momento. 
E novamente ela me provocou, segurando com suas mãos em meus pés ela movimentou 
aquele seu lindo quadril sobre meu pênis e então não agüentei mais, ele explodiu de 
paixão. 
 
Depois de nos recuperarmos e com um restaurador banho decidimos pedir o jantar pelo 
telefone mesmo e com uma boa comida e um bom vinho, terminamos aquela noite 
tranquilamente. 
 
Iuri Kosvalinsky 
16.03.2017 
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NA POLTRONA EM CHELIABINSKY 
 

Tocou o telefone, aquele barulho inconfundível do celular tocando ou vibrando em cima 
da mesa de trabalho, mas apenas olhei, pois não pude atender de imediato, estava com 
cliente e então assim que terminasse com ele retornaria a ligação. 
Poucos minutos depois ele foi embora para pensar na proposta de compra daquele 
produto e retornaria no dia seguinte então peguei o Yotaphone da mesa e liguei para o 
número que tinha tocado anteriormente. 
A surpresa era muito boa, Aleksandra Ivanova me ligava, minha deslumbrante esposa 
numa manhã fria de Outubro. 
- Oi querida, você me ligou?  
- Sim, Andrei. Me senti sozinha e estava com saudades. O que você está fazendo?  
- Estava atendendo um cliente. 
- Já está perto do almoço, vem pra casa. Tenho uma surpresa. Você vai adorar. 
E, claro, com aquela doçura na voz não dava para dizer não e também no trabalho 
estava um marasmo total então não custava nada sair um pouquinho mais cedo e – de 
repente – ajudar Aleksandra com o almoço. 
Peguei meu  novo carro e parti para casa, a uns oito quilômetros do trabalho, naquela 
hora ainda  não havia o fluxo intenso que sempre há entre as onze e treze horas. Assim 
podemos fazer o trajeto de veiculo calmamente sem se estressar ou correr algum risco 
no trânsito. 
Estacionei o veiculo na garagem e entrei pela porta lateral, deixei meus sapatos logo na 
entrada, como de costume de toda nossa gente e meu casaco e paletó também no 
cabideiro ao lado. 
Abri a porta que dava da cozinha para a sala e vi no final da sala, perto da janela 
Aleksandra.  
 Aleksandra. Que visão. 
Ela estava de joelhos numa poltrona encostada na janela, usando apenas um conjunto de 
lingerie branca e uma sandália vermelha de salto. 
- Oi, o que está fazendo ai? 
- Olhando a neve cair sobre a grama calmamente. 
Cheguei e a abracei mordendo seu pescoço e apertando seus seios. Ela estava linda. 
Deliciosa. Ardente. 
- Gostou da surpresa? – Me perguntou. 
- O que você acha? Estava precisando disso. Você é demais. – Respondi. 
Passei os dedos por suas costas e apertei suas nádegas e aproveitei para tirar seu sutiã 
que caiu sobre a poltrona e ali ficou contemplando nosso amor. 
Beijei calmamente suas costas também, descendo milímetro a milímetro daquele corpo 
e encontrei suas nádegas arrepiadas. Lindas. E quando apertava seus seios, me deixava 
louco. Louco. 
- Espera ai. 
Ela saiu daquela posição na poltrona e sentou normalmente de frente para mim e disse 
“vem aqui, vou tirar suas roupas”. E ai começou pelo botão da camisa. Ouro botão. 
 Outro botão. 
  Mais um, mais um, mais um.... e a camisa estava ao chão. 
Depois o cinto percebeu as mãos de Aleksandra afrouxando-o e deslizando ao botão e 
ao zíper da calça e indo ao chão. Então assim, só restava a cueca que não demorou mais 
que alguns instantes apenas para também fazer companhia às demais roupas, largadas 
ao chão. 
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- Amor, você já está assim? – Disse-me ela pegando meu sexo em suas mãos e o 
tratando bem. 
- Como posso agüentar, você é demais. 
Então ela cuidou dele e ele gostava cada vez mais, enquanto minhas mãos passeavam 
por seus braços, cabelos, boca e então ela mordia meus dedos. 
Nisso ela se levantou da poltrona e pediu que eu sentasse ali. Então ela se afastou um 
pouco e ficou de costas para mim, marotamente e com movimentos sensuais livrou-se 
de sua calcinha que na parte de trás era um fio dental e uma perna após outra saiu 
daquela minúscula peça de roupa e daí encostou-se a mim de costas e sentou em meu 
colo. Seu sexo encontrou o meu e se uniram. 
Apoiando suas mãos nos braços da poltrona iniciou a cavalgada sobre mim, 
primeiramente calmamente de um lado ao outro, para frente e para trás, para cima e 
voltando para baixo. 
Depois mais rápido como num galope.  
Eu resistindo e vendo seu corpo dançando sobre o meu louco para escapar numa 
explosão mas acorrentado sem poder partir. 
Seus seios cada vez mais empinados e seus mamilos duros e duros. 
Lembrei-me de cada momento que olhamos as russas caminhando pelas ruas de 
Cheliabinsky quando vamos ou voltamos do trabalho imaginando coisas safadas como 
todo homem normal.  
Imaginando o quanto estas russas gostariam – de repente – de estar numa outra cidade 
afastada daqui, num lugar mais ensolarado, ou mesmo desta região e não fazer parte de 
perigos como o meteorito que passou aqui em cima em 2013 e danificando mais de 
3.000 prédios por toda a cidade e nem fazer parte dos 1200 feridos. 
Mas neste momento eu estava lá com minha amada, minha companheira de tantos 
momentos e aproveitando um momento maravilhoso que eu sei que lembrarei ainda por 
muitos e muitos anos.  
Lembrarei dos detalhes de suas roupas, dos detalhes de seu cabelo, dos detalhes de seus 
lábios, dos detalhes de seu corpo dançando sobre o meu e me deixando louco. 
Lembrarei de cada movimento. De cada movimento daquele lindo corpo dominando o 
meu apenas com seus delicados movimentos numa dança sedutora em cima de meu 
sexo. 
Aquele movimento incisivo continuava alternando o vai e vem suave ao vai e vem 
provocante e daí parava um pouquinho e sua boca encontrava a minha. 
Assim foi. E daí continuava ardentemente sobre meu sexo. 
Até que não houve mais como agüentar seu ritmo e meu sexo se deu por vencido e 
lançou seu amor, num fluxo que fez nos abraçarmos ainda mais. 
A neve continuava caindo do lado de fora cobrindo mansamente ainda mais a grama e 
as pequenas plantas que ainda resistiam ao abraço do inverno, naquele pedaço de 
Cheliabinsky. 
 
Iuri Kosvalinsky 
02.04.2017 
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ALEVTINA VOROBIOVINA 
 

Alevtina Vorobiovina nasceu há vinte e dois anos atrás numa cidadezinha perto dos 
Urais. Era uma criança feia e ninguém imaginava que ao completar dezoito a dezenove 
anos se tornaria uma mulher linda e cobiçada por vários homens os quais ficavam 
babando quando ela passava pelas pequeninas ruas ou ia à alguma festa com as amigas 
da época. Depois ela foi embora para a faculdade e para trabalhar então em um  banco 
de Kazan, mais precisamente o Alpha Bank Kazan, importante instituição financeira na 
capital muçulmana da Rússia. Kazan tem uma história rica e se mistura à própria 
cronologia história da Rússia. 
Cidade esplêndida situa-se na confluência dos Rios Volga e Kazanka, patrimônio da 
humanidade e da cultura tártara, possui cerca de 1,5 milhões de habitantes e foi fundada 
em 1005 e de lá para cá passou pela mão de muitos povos, até chegar à dos russos e ai 
permanecer. Kazan também possui uma vida noturna muito agitada e diversas etnias 
compõem sua população e foi neste meio que Alevtina foi viver. 
Após alguns meses encontrou Ilya, que incrivelmente também era da mesma região que 
Alevtina cresceu, os dois de famílias camponesas que tentaram a sorte depois de algum 
sucesso nos estudos numa cidade maior, com o qual começou a sair, ir ao cinema, ao 
teatro, jantar juntos e um romance se instalou. Os dois passaram a compartilhar um 
modesto mas aconchegante apartamento não muito longe do centro de Kazan, no 
conjunto perto da Ulitsa Povstancheskaya numa área arborizada e de muita gente 
trabalhadora. 
Numa sexta-feira não muito diferente das demais Ilya chega no final do dia, já 
praticamente escuro, de uma viagem que havia realizado a trabalho também para a 
região dos Urais. Depois de estacionar tranquilamente em sua vaga na garagem do 
prédio número 9 sobre as escadas que o levam ao apartamento. 
Entra, fecha a porta calmamente e após colocar o paletó numa cadeira e soltar os sapatos 
por ali mesmo, pega em sua geladeira uma cerveja para refrescar o corpo e se acomoda 
no sofá ligando a televisão antes de abrir a Baltika. 
Estica os pés no sofá, observa o rótulo da Baltika nr. 6 Porter, que em sua opinião é a 
melhor Porter do mundo, conforme dito também pelo WorldBeer Awards da revista 
Beers of the World 2009, contendo 7% de álcool e 17% de extrato original é vendida 
por todas as regiões russas e inclusive no exterior também, sendo bastante apreciada na 
Europa, Ásia e em alguns países da América Latina, ou seja mais de 60 países 
consomem a Baltika, originária de São Petersburgo, tem embalagens modernas e 
exóticas, e ate com gravações em alto relevo. 
Começa a saborear sua Baltika, mas os programas que estão sendo transmitidos na 
televisão não o agradam e assim que termina a garrafa vai para o quarto onde retira o 
restante de suas roupas e vai tomar um banho. 
Então ao terminar vai ao quarto onde estão os perfumes, apenas de cueca preta, e 
terminando de secar os cabelos se perfuma. Nisto a porta da cozinha é aberta por 
Alevtina que também chega em casa após o seu dia de trabalho. 
- Ilya você está por ai? 
- Sim, estou no quarto Ale, cheguei um pouco antes. 
Ela deixou as chaves em cima da mesa da cozinha e foi ao quarto onde Ilya estava. Ela 
se aproximou, vendo-o ali, em sua frente, bonito e perfumado e então o abraçou por 
trás, beijando sua nuca e descendo por suas costas carinhosamente, beijando e riscando 
suas unhas em seu corpo. 
- Oi querido? Como está? 
- Muito bem e você, como foi seu dia? – Respondeu Ilya. 
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- Foi muito bom, alguns bons negócios fechamos hoje e provavelmente no início da 
próxima semana irei para Moscou, teremos uma reunião por lá. 
- Que bom gatinha. Vim aqui te ver. Estava com saudades. Os negócios lá nos Urais 
também foram bons, acho que vários negócios vão ser fechados e com bons resultados. 
Vamos esperar. 
Ela – por entre suas coxas – pegou seus testículos e carinhosamente os apertou. 
- Gostou? – Perguntou ela. 
- Muito, você é especial Ale. – Respondeu ele. 
Então ela se ergueu e com uma das mãos continuou carinhosamente mexendo em suas 
costas e a outra então sorrateiramente entrou em sua cueca e pegou seu pênis. 
- Ele tava pensando em quem? – Perguntou ela. 
- Em você. Em quem mais, você deixa ele louco, doidão. 
- Será? Me prove então. 
- Cuida dele primeiro, então. Ele quer um carinho especial seu. 
- Só um beijinho nele então. Só isso ouviu. – Diz ela manhosamente para ele. 
- Tá bom. E uns carinhos também, né. Eu mereço. 
E Ilya se virou e viu a beleza dos olhos de Alevtina, ou Ale, como ele a chamava. 
Alevtina pegou um óleo massageador que estava ali do lado e pingou na glande do pênis 
de Ilya e começou a massageá-lo carinhosamente e – como prometido – beijou-o 
vagarosamente de um lado e de outro lado e deixou-o maluco e com suas mãos macias 
mantendo uma massagem alucinante. 
Ilya abraçou-a e tirou toda sua roupa (de executiva do banco), sua blusa, seu sutiã, sua 
saia, sua calcinha, deixando-a apenas com sua sandália vermelha de salto alto e uma 
gravata que a deixava muito sexy. E foi assim que Ilya olhou Alevtina totalmente nua, 
linda como sempre. Linda como era em sua cidadezinha natal. 
Apalpou seus mamilos, beijou-os e também mordeu aqueles seios que o deixavam 
louco, enquanto as mãos de Alevtina percorriam o corpo de Ilya, ele aproveitava e 
passava aquele óleo em seus seios e em sua barriga. 
Então para deixá-lo ainda mais louco, ela se virou de costas para ele e foi dançando 
vagarosamente, totalmente nua, abaixando-se e esfregando suas nádegas no corpo de 
Ilya, e ele continuava a besuntá-la com o óleo em suas costas. 
Então ela entrelaçou suas pernas na cintura dele e abraçou seu pescoço e os sexos se 
encontraram e se acomodaram um ao outro, unindo-se naquela posição. E como a cama 
estava ali perto Ilya carregou sua amada e a encostou no colchão e mantendo seu sexo 
dentro dela. 
Beijos, mordidas, sussurros e uma vontade de possuir ainda mais tomava conta do casal 
e ela sussurrou em seu ouvido, “você tá muito gostoso querido”. 
Ela enlaçou suas pernas na cintura de Ilya e o puxava ainda mais para junto dela, 
enquanto ele já estava quase no clímax. – Nossa que delícia, não estou agüentando mais. 
– Gemia ele. 
Então ela mexia devagarzinho seu quadril deixando ele ainda mais louco e ambos se 
apertavam mais e mais. 
Ele não agüentou e então seu sexo se deu por satisfeito e nisso ela também se satisfazia, 
tendo no pensamento que ele esperava por ela para aquela noite juntos. 
 
Iuri Kosvalinsky 
06.04.2017 
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SAIA MENINA VENHA RATO 
 

Uma adolescente, nascida numa ilha distante de tudo. Afastada pelo mar, isolada pelo 
gelo glacial que cobre todas as coisas por onde toca. Uma adolescente que sonha em 
conhecer um país caloroso, um lugar cheio de areia, fruta de todos os tipos, sol de 
manhã e sol a tarde, um lugar onde poderia provar várias comidas, sair às ruas de saia 
ou de short, onde poderia nadar numa piscina ao ar livre. 
Trabalha para juntar um dinheiro e pagar a realização deste sonho. 
Junta um monte de coroa islandesa e faz um depósito no banco de confiança. Busca na 
internet e escolas saber sobre programas de intercambio, bem como passagens e os 
melhores países para realizar este sonho tão antigo. 
Consegue enfim encontrar o que precisa e já começa sonhar em voar pelos mais de 9 
mil quilômetros que separam a Islândia do Brasil. Quando chega em sua caixa postal as 
informações de que foi aceita, dá um pulo de alegria e se imagina rolando pela areia de 
uma praia cheia de cocais banhada pelo Atlântico. 
No mesmo dia começa a separar as roupas que trará para o Brasil, já sonhando com uma 
família maravilhosa, especial, “gente boa” como dizem que são os brasileiros. 
Segue com sua família ao aeroporto da capital onde embarca num gigantesco avião para 
cruzar a distância dos dois lares, prepara tudo e chora com sua mãe, sua irmã e todos os 
outros que estão lá para se despedirem. 
Ainda no portão de embarque volta a olhar para trás e joga um beijo para aqueles que 
ficaram. Adeus família, pensa ela em dizer, mas as palavras não saem. 
Horas e horas se passam enquanto ouve música, assiste filmes, come e dorme dentro da 
aeronave. Já sobre solo brasileiro sente o coração pulsar mais forte, o medo do novo 
invade a jovem moça islandesa. 
Cruza o portão da alfândega brasileira, já está em solo tupiniquim. Agora não tem mais 
como voltar. Embarca em outro avião, vai para longe das praias. “Oh, eu pensei que 
ficaria perto das praias”, pensa ela. 
Quando desce em terras do novo lar, encontra a nova família toda feliz a esperando. 
Abraços, fotos e um novo começo. 
Passam-se os minutos, horas, dias, e a convivência não era da forma que a moça 
sonhou, e então semanas se foram e diversos fatores contribuíram para que o sonho não 
fosse como planejado. 
Depois de ajustes aqui, ajustes ali, uma ordem veio “vamos trocar de família” e assim 
aquele colegiado de mulheres fizeram o que tinham de fazer e a moça sonhadora da 
Islândia foi para outro lar. Outra irmã, um novo irmão, outros pais. Tudo novo e o 
sonho retornou ao coração da sonhadora. 
Novamente passaram-se os dias e as semanas voaram, rapidamente quando se começa a 
aprender uma nova cultura, uma nova língua, a sentir que os dias possuem 
acontecimentos felizes, realizações que satisfazem. 
E aquela tristeza por ter deixado o lar natural para trás e não ter encontrado as tão 
sonhadas areias em seu caminho já não fazem tanta diferença assim. Lá se vão 
rapidamente mais alguns dias. 
E então, antes que tudo acabe, surge no seio desta família um acontecimento que pode 
paralisar tudo e a todos. Uma menina, também ainda jovem, leva dúvida ao coração da 
mais velha. 
Vou comer um chocolate, apenas um vou comer. 
E assim, estica suas mãos ao encontro daquele objeto que numa forma estranha pode até 
ser um chocolate, mas não é e nada nele lembra uma saborosa barra de cacau. 
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Amargo sabor de uma ironia, uma brincadeira de criança faz a língua se encolher e não 
desejar o amargor daquela semente, uma semente, não de cacau, mas de girassol 
encantada com o poder de paralisar, de dormir, encantada com o poder de adormecer 
todo o corpo para o sempre, destinada não à uma pessoa boa mas a um roedor que se 
esconde por entre as frestas, através da podridão e da escuridão. 
Mas isto não é chocolate, é sim, algo incrivelmente horrível, do mal, que entraria em 
meu corpo, apoderando-se de minhas células. Não isto definitivamente não é chocolate. 
Não. Não, não é chocolate. 
Mas o bem passou por ai novamente e encontrou as inseparáveis irmãs abrindo seus 
olhos, olhando para seus corações e disse... 
Ainda não se acabaram os dias, muitos ainda serão felizes e muitos sois ainda se 
levantarão a cada novo dia até o dia de embarcar de volta ao mundo frio, onde não 
encontrará areia, não verá o Sol de manhã, nem o Sol de tarde. 
E então tanto uma como a outra proliferam sorrisos, gargalhadas pelos erros no mundo. 
E quando em casa retornar, ao lar pisar, lágrimas certamente dos olhos cairão e das 
alegrias deste recanto o coração pulsará sabendo que felizes foram os momentos, 
mesmo os mais escuros e de tudo um sorriso retratará nos contos perante a lareira. 
 
Walter Veroneze 
07.04.2017 
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UM POR CENTO 
 

O que é um por cento? 
Pode ser apenas um por cento mesmo num universo de cem por cento como pode 
representar várias outras coisas importantes. 
Mas e quando este um por cento passa despercebido pelos demais membros de uma 
equipe ou mesmo de uma grande empresa por anos a fio, sem que por isso haja 
necessidade de ver revelado a verdade que está a todo dia à mostra, perceptível a todos, 
caminhando pelos caminhos diários. 
Mas e quando esse um por cento pode representar cem por cento do que  não existia até 
então. 
Mas e quando esse um por cento é maravilhosamente o reconhecimento de uma vida 
dedicada ao longo de dias, semanas, meses, anos e mesmo décadas, quando a família 
ficava para depois. 
Mas e quando esse um por cento transformava final de semana em algo estranhamente à 
mão do trabalhador. 
Mas e quando esse um por cento é tudo aquilo que um grande empresário poderia dizer 
ou reconhecer em um membro de sua equipe a anos a fio. 
E quando esse um por cento representava o escudeiro de uma batalha de um contra dois. 
E esse um por cento então o que ele é? 
Ele é o que você imaginar; ele é um por cento mesmo então, é cem por cento para 
alguns, é a esperança de que um pobre menino pode alcançar o céu, é a resposta a horda 
rebelde de que o esforço vale a pena, pode até mesmo provar que no meio do mundo 
corporativo existem reconhecimentos. 
Pode até mesmo ser apenas um “obrigado”. 
Um obrigado pela retidão constante de anos, pode até mesmo ser apenas por ter incutido 
neste mundo louco e de concorrência desleal sorrisos. 
Mas pode mesmo e até ser aquele reconhecimento por apenas não querer ser o que não 
é. 
Um por cento pode ser muito mais do que aparenta. Um por cento pode ser a descoberta 
de que vale a pena ter um objetivo. 
Ser uma pessoa simples e equilibrada, lutar silenciosamente por alguém.  
Um por cento pode ser tudo o que o reconhecimento de agora ou de antes pode mostrar. 
Um por cento pode ser aquele mínimo necessário para mudar a vida de alguém. Pode 
ser aquele número necessário para a mudança de rumo de uma organização. 
Um por cento. Apenas um por cento, muitos diriam. 
Mas um por cento é talvez tudo o que se pode sonhar ou pode ser o começo de algo 
grandioso. 
Um por cento pode representar a ganância ou então a satisfação. 
Mas um por cento certamente não deixa de ser o “obrigado” de alguém. 
Apenas isso já é o bastante assim como o um por cento representa. 
 
Iuri Kosvalinsky 
07.04.2017 
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DEMI E TIRAM 
 
Tudo que havia de importante naquele feudo o sonho de dois homens vindos da 
escuridão abafaram, esconderam embaixo do tapete, colocaram suas mãos pesadas 
como aço em cima e pisaram com suas botas de ferro. 
 
Todos os dias, alguns dos antigos remanescentes ainda levantavam os olhos e por entre 
um momento e outro, ousavam dizer “precisamos mudar isso” e ainda mais 
sorrateiramente “não somos o que achamos que somos” o restante do mundo está sendo 
melhor que nós. 
 
Mas onde estavam esses guerreiros? Perdidos em cada canto, escondidos por um 
amontoado de paredes e corredores. Assustados por medos nascidos do poder. 
 
Guerreiros de outras eras, eras difíceis, que passaram eras onde não havia colheita nos 
campos, eras que se foram e ficaram esquecidas pelo ciclo do Sol e da Lua. 
 
Mas aquele negócio de marketing parecia supremo, elevava o ridículo ao estágio de 
sucesso, o mal ao status de bom, o pobre ao nível do rico, uma notícia ridícula ao 
sucesso das bancas. 
 
Essa era uma das ferramentas de Demi, que buscava colocar nas mentes daqueles 
antigos guerreiros que o mundo havia mudado e que a mudança era necessária se 
quisessem ali permanecer. 
 
As vozes foram se calando ainda mais em cada recanto daquele feudo. Já não se ouviam 
mais aqueles cantos clamando por luta. 
 
Apenas sussurros murchos lamentando as horas do dia e buscando as sombras da noite 
para em algum pub poderem esquecer os problemas. 
 
Então apareceu Tiram que dizia para Demi que precisava ser dado o exemplo e um 
grande guerreiro enviado para uma missão em outro feudo e que por lá poderia ficar. 
Assim aqueles que ali permanecessem ouviriam claramente o que Demi queria. 
 
E assim Demi e Tiram começaram a reformular aquele feudo, acreditando piamente em 
suas idéias, em suas teorias, que infelizmente não tinha espaço para ouvir os já abafados 
guerreiros. 
 
E pouco se ouviam aquele povo falar dos  nobres que lutaram em sua defesa por anos a 
fio buscando a sobrevivência e o melhor para seu território, eles então, dia após dia, 
noite após noite, cada vez mais nos braços das sombras. 
 
Os corações já não aspiravam por nenhuma batalha grandiosa que poderia tomar a vida 
mas que poderia trazer reconhecimento. Já nada importava para aqueles nobres, além de 
suas pequenas casas cada vez mais afastadas do centro, construídas no suor do domingo 
nos subúrbios, longe dos olhos de Demi e de Tiram. 
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Até mesmo os nomes deles já estavam se esquecendo, já dificilmente se encontravam 
com um sorriso nos lábios, nem mesmo suas espadas saiam da bainha e empoeiradas 
ficavam penduradas atrás da porta. 
 

Corra guerreiro, veja o que conquistou. Erga os olhos, veja a luz 
que sua lâmina pode trazer. Vencer as sombras, afastar o medo 
dos corações dos humildes. Lutar por uma terra cheia de centeio 
e gado. Erga guerreiro sua mão e nos proteja. Veja do que é 
capaz meu nobre senhor. 

 
Nem mesmo este trecho recitado tantas e tantas vezes durante suas batalhas árduas no 
passado faziam diferença agora. 
 
O mero som de suas vozes parecia agonizar suas gargantas e uma espada descia sobre 
um plebeu.  
 
Após aquele riacho um novo mundo cheio de verde se eleva, onde a relva é mais macia, 
a brisa do vento acaricia o capim sussurrando em seu ouvido, onde as folhas caem 
tranquilamente conduzidas pelo silêncio, onde os animais se acasalam e novas gerações 
correm pelos campos livremente, onde as crianças pulam de um lado ao outro, 
confiantes na proteção de seus pais, onde o marido e a mulher podem conversar ao lado 
da fogueira sem os olhos perscrutarem por notícias.  
 
Mas onde estão os nobres guerreiros? Onde estão? Precisamos saber.  
 
Onde estão nobres homens que trouxeram nosso feudo até os dias de hoje? 
 
Os guerreiros se foram, eram tantos e tantos estavam por vir que suas vestes se moviam 
pelas ruas um após outro e onde até mesmo o dragão tinha receio de pisar. Os guerreiros 
se foram meu filho. 
 
Eram tantos que podíamos pegar em suas mãos, pedir seus conselhos, sentar na margem 
do riacho e se orientar em seus ensinamentos, mas agora Demi e Tiram dizem que isto é 
errado, que não há tempo para essas besteiras.  
 
Sim, meu filho. Eles dizem isso e o povo acredita. Se não acredita desaparece quando o 
Sol se põe e nem vestígios se encontra. 
 
Uma voz mais abafada. Dias gloriosos ficaram para trás nas lendas daqueles que pedra 
sobre pedra erigiram nosso feudo.  
 
Agora nem mesmo as pedras são testemunhas, fecharam seus olhos assim como 
desapareceram as pegadas dos guerreiros. Daqueles que nos mostraram o caminho. 
Daqueles que nos livram da fome, daqueles três anos de fome, daqueles que nos 
mostraram as garras do dragão enterrada na relva. 
 

Corra guerreiro, veja o que conquistou. Erga os olhos, veja a luz 
que sua lâmina pode trazer. Vencer as sombras, afastar o medo 
dos corações dos humildes. Lutar por uma terra cheia de centeio 
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e gado. Erga guerreiro sua mão e nos proteja. Veja do que é 
capaz meu nobre senhor. 

 
Hoje um mal começa em nosso feudo, já há sinais dele por todos os lados e nem mesmo 
a canção dos guerreiros pode eliminar esse mal.  
 
Outros reinos se elevam no silêncio, buscando mais terras, mais servos e a ideologia de 
Demi e também de Tiram não enxergam que os novos homens do outro lado não se 
deixam enganar como se deixavam os velhos e antigos homens. Eles colocaram uma 
nova geração que parece ter olhos mais vivos, mais abertos, olhos que enxergam longe, 
como os do deus Hórus. 
 
Onde vamos buscar novamente os guerreiros se eles nem gritam, nem desejam mais 
suas espadas. Onde buscaremos corações insaciáveis que lutaram por nós?  
 
Os caminhos de nosso feudo se confundem com o passado, o mesmo passado que o 
vento levou para o além mar. Nossos filhos se foram, já não possuem aquele brilho que 
faz um homem querer lutar. Nossas filhas se escondem por detrás de nosso passado. 
Nossos vizinhos fecham a porta quando ouvem nossos passos. Nossos líderes não se 
importam mais conosco e buscam apenas sua salvação. 
 
Vejo que no horizonte uma poeira se levanta, calmamente seguindo em nossa direção, 
cobrindo o vale distante lá embaixo e fazendo com que os animais se afugentem. A 
negra mão pesada vem calmamente cobrindo tudo que toca, centímetro a centímetro. 
 
Dia após dia o manto se aproxima de nosso feudo e então nós que gritávamos para os 
guerreiros, também não encontramos os grandes Demi e Tiram.  
 
Em seus tronos estão, é o que sabemos. Apenas isso. Onde estão suas novas idéias, suas 
idéias inovadoras, as idéias que nos levariam ao futuro, ao futuro cheio de ouro e de 
casas melhores para nossas famílias. Onde estão Demi e Tiram?  
 
Os lobos farejam nossas portas. 
 
Cadê você nobre guerreiro? Salve seu feudo. Salve seu sangue. 
 
Mas não escutamos eco. A sombra que vagarosamente caminha ao nosso encontro abafa 
tudo. A mão negra já toca seus dedos em nosso portão, forçando-o levemente. 
 
Adeus guerreiros de outras eras. Adeus servos que resistiram. Adeus. 
 
Ad...eus. 
 
 
Iuri Kosvalinsky 
08.04.2017 
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NORMAL NOVAMENTE 
 

 
Convidados para uma reunião de última hora, quem poderia ter convocado. A direção, 
afinal os terráqueos desde criancinhas aprendem a temer os deuses. Aqueles que dão 
vida, sustento, direção, mas fazem lembrar que são eles os poderosos. São eles que 
comandam o mundo. São eles que ditam o destino de seus pés. 
 
Empossado numa reunião de última hora, ele senta-se em seu trono e por entre frestas 
de sua janela observa o mundo rodar, passar luzes e sombras. 
 
Então adentram a grande sala alguns terráqueos convocados. Sortudos? Eis a pergunta 
que os outros fazem em suas mentes. Será? Muitos sabem que não e não gostariam de 
serem os escolhidos. 
 
Melhor fazer o trabalho em silêncio, sempre uma hora após outra sem que percebam 
que ele está produzindo. 
 
E desta forma aqueles pobres adentraram a sala iluminada e mística daquele local. 
Sentaram-se em confortáveis poltronas e aguardaram as palavras do sábio. 
 
E começou: 
 
 - Vocês sabem por que estão aqui? Provavelmente não ou então talvez saibam e 
como aqui estão deverão saber do que se trata e ainda não souberem. Nestes dias houve 
uma contratação para uma função e agora estou sabendo quando tudo já está feito. 
Vocês sabem que eu tenho que saber quando tudo começa e não quanto tudo terminado 
está. – Foi dizendo ele enquanto pegava uma xícara de café e levava à boca. 
  
 Sem oferecer aos que ali estavam colocou tranquilamente a xícara sobre o pires e 
recostou-se em sua poltrona e continuou: Assim, você vai demiti-la hoje. 
 
 - Como vou fazer isso, ela é competente, passou nos testes e tudo mais? – 
Perguntou aquele jovem de cabelos lisos. 
 
 - O problema é seu, quem criou foi você. Como vai fazer não sei. Não cabe a eu 
responder isso a você. – Completou ele cheio de si. 
 
 - Mas então, ela provou ser competente e possui qualificações para o cargo que 
está desempenhando e muito provavelmente em pouco tempo tem condições de ir para 
outro setor. – Disse também a outra menor que se encontrava na sala com o celular na 
mão. 
 
 Ao ouvir isso ele apenas moveu os ombros dizendo “e ai?”.   
 
 E após se esticar olhou para a jovem de cabelos lisos e completou: - Você sabia 
que ela era irmã de um mecânico? 
 
 - Sim.  
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 - E sabe que não quero parentes aqui dentro?  
 
 - Sei. 
 
 - E porque fez esta contratação? 
  
 - Porque a menina é profissional e tem condições de trabalhar para nosso 
crescimento. 
 
 - Mande ela embora hoje. Apenas isso. 
 
 - Não, eu... 
 
 - Cala a boca. – Interrompeu ele. – Quem manda aqui é eu, ou você não sabe 
disso também? Incompetente pela contratação. 
 
 Ela abaixou a cabeça e segurou o choro, mais pela sensação de humilhação do 
que por qualquer outra coisa. 
 
 - Vamos ver o que fazemos então. – Disse a terceira terráquea naquela sala, com 
esperança de que ele pudesse mudar de opinião. 
 
 - Não pedi sua opinião ainda. E já disse o que é pra vocês fazerem. Não 
escutaram. 
 
 Abaixaram então a cabeça, todas sem exceção e fazer o que então. Ele as 
dispensou e mandou voltarem ao trabalho. 
 
 Então aqueles do lado de fora tiveram certeza que não era sorte adentrar aquela 
sala e continuar o trabalho em silêncio, passando despercebido era a melhor opção 
mesmo. E assim caminharam para seus lugares e não se agüentando soltaram as 
lágrimas reprimidas. Não dariam a ele a satisfação de saber que as fez chorarem. 
 

Soluções, aperto na garganta, dores no corpo, tremedeira e lágrimas descendo 
sobre a face. 

 
Onde encontrariam os deuses aqueles que lhes dariam alento, que lhes dariam 

suporte? 
 
Já não havia mais nada de brilho no coração, deixe seguir o destino sem minha 

luta. 
 
No dia seguinte então, a jovem com o celular na mão, chamou a moça tão 

responsável e trabalhadora e disse apenas “não posso mais contar com seus serviços, me 
entenda”. 

 
Então apenas, com um simples gesto de tristeza levantou-se e agradeceu a jovem 

que estava com cabelos presos neste momento e foi fechar sua gaveta, pegar sua bolsa, 
agradecer aqueles que por ali estavam naquele momento e sair com a cabeça erguida 
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passo após passo até o portão daquele lugar estranho, imbuído de coisas sem sentido e 
apenas idealizadas de um momento a outro pelos deuses. 

O dia continuou então normal novamente e os comentários do que havia 
acontecido passou de uma boca a outra, de uma voz a outra, sussurros aqui e ali, pelos 
corredores, pelos cantos de cima ou de baixo, por onde se encontrasse terráqueos. Por 
todos os cantos e por nenhum. 
  
 Mas no dia seguinte isso já era passado, passado remoto de um acontecimento 
que todos sem exceção, os que tinham vivido e os que tinham sabido, queriam esquecer 
e já o fizeram. E o trabalho sem aquela “gana” de pessoas que controlam um navio na 
tempestade continuou. 
 
 Então em outra alvorada haveria outro acontecimento normal novamente. 
 
 
Iuri Kosvalinsky 
08.04.2017 
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IGOR EM TERRAS RUSSAS 
 
IGOR 
Sim, meu nome neste mundo tão pequeno: Agora. 
Mas que eu achava que era tão grande, imenso para falar a verdade. Até descobrir que 
existiam tantas coisas além da esquina de minha casa. Tantas coisas boas, tantas coisas 
espetaculares, tantas coisas que podem ser úteis para nosso crescimento sabendo 
aproveitá-las, tantas coisas. Sim, posso repetir isto incontáveis vezes aqui e mesmo 
assim não conseguirei falar tudo sobre o que representa viver um ano em outro país. 
Foi uma dádiva viver na grande Rússia por quase um ano inteiro. Sei que muitas 
pessoas e isto é normal não queriam que eu fosse. Para falar a verdade, praticamente 
ninguém me apoiou nesta jornada, mas isto também teve seu valor e foi importante para 
mostrar que podemos superar muitas dificuldades em nossa vida. 
Obrigado também para aqueles que não acreditavam que isto seria uma experiência 
espetacular ou que eu não conseguiria. 
Passei um ano longe, muito longe mesmo de onde nasci. Numa outra terra, numa outra 
cultura, outro povo, outros costumes, outro clima. Outro tudo, até mesmo outra forma 
de encarar o mundo, muito mais humana do que a que estamos acostumados aqui nesta 
terra dominada pela cultura consumista.  
O que senti quando cheguei não posso explicar apenas indo lá e chegando naqueles 
aeroportos para se saber. Aquele choque tão incrível. 
Mais incrível ainda foi saber que em minha cidade especial, Votkinsky, fui o único 
brasileiro até então a pisar seu solo, a caminhar por aquelas ruas, estudar em sua escola, 
navegar naquele imenso lago, entrar em seus museus e teatros, comprar comida e bebida 
em seus mercados e a assistir filmes em seus shoppings e cinemas, além de patinar, 
correr por suas montanhas de neves e florestas, abraçar seus filhos e seus animais, 
arrancar flores e a sentir seu perfume. 
Sofri e amei naquela terra encravada entre Moscou, a grande capital e os Montes Urais, 
divisa física da Europa e outro mundo, a Ásia, terra de mistérios e lendas. 
Fiz muitos amigos, desta terra como de todas as partes do mundo que lá estavam.  
Eu estive lá e isto jamais será apagado.  
Quando minha família foi me visitar naquele final de inverno de 2016, as ruas estavam 
sujas, as árvores ainda nuas e o frio ainda era cortante, mas o calor de sua chegada e o 
amor das pessoas de minha escola e de todos aqueles que me conheciam tornaram os 
poucos dias especiais e marcou para sempre as nossas memórias, afinal foram astros na 
escola onde estudei, no jornal da cidade e ainda o Lyceum Votkinsky mantém em seu 
mural uma foto deste encontro. 
E então eles retornaram para casa, não sem antes deixarem lágrimas nesta terra. Fiquei 
por aqui, mas pouco tempo faltava até que meu retorno também chegasse. Nos dias 
seguintes à sua partida inúmeras pessoas me perguntavam “e sua família como está”, ou 
então diziam “sua família é muito legal”. – Que bom. 
E os dias transcorreram então normalmente e chegou o fim desta experiência. Que pena. 
Minha família Zolotov me levou então até Izhevsky onde tomaria o comboio para 
Moscou e de lá o avião de volta para casa. 
Quando saí percebi que parte de meu coração estava ficando para trás e então soube 
realmente que o “adeus” é extremamente difícil. 
Mas não tinha o que fazer era o momento de meu retorno aos braços de meus pais 
naturais. Mas sabia que agora tinha dois verdadeiros lares e que talvez retornasse a pisar 
neste solo tão imenso. 
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Agradeço a meu pai, à minha mãe, à minha irmãzinha Raissa e a todos os outros de 
minha família que apostaram em mim. 
Igor Sant´ana Veroneze 
 
 
Walter Veroneze 
09.04.2017 
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KRASNODAR LUGAR DE AMOR 
 
 
Krasnodar, onde fica? Hora bolas! Fica aqui na Rússia, mas muito perto de Anapa, 
Maikop e não tão distante de Sochi, a tão famosa cidade que ficou ainda mais depois 
das Olimpíadas de Inverno de 2014 e das disputas da Fórmula 1. Krasnodar tem cerca 
de 745 mil habitantes hoje e muita gente veio de cidades vizinhas e também de algumas 
outras nações ao redor, pois ela fica perto da fronteira com Geórgia, Bulgária, Moldávia 
e Turquia; só gente boa. Mas a cidade tinha outro nome antigamente, não me lembro 
agora, mas foi somente no último século que começou a ter este nome, se não me 
engano era algo em torno de homenagem a imperatriz Catarina e foi fundada em 1793, é 
tempo pra cacete.  

Aqui chega a fazer 39° em julho, é calor pra caramba e geralmente vemos os russos se 
lascando nas ruas e não vendo o momento de chegar em casa ou mesmo no escritório 
para pegar uma aguinha fria ou ficar na sombra. 

Se tem uma coisa que desanima o russo é o calor insuportável destas cidades no verão. 

Mas, como disse, em 2014 teve as Olimpíadas de Inverno em Sochi e nessas cidades da 
redondeza de Sochi foi uma loucura, gente de todo o mundo e de todo tipo vieram para 
cá, tinha até gente sem-vergonha e que surrupiaram várias coisas nas lojas daqui e ainda 
picharam algumas estátuas centenárias. Alguns foram presos e tinham vindo dos 
Estados Unidos e outros do Brasil, e estes ainda jogavam papel com restos de comida 
pelas ruas da cidade, uma imundice só. 

Nem dá para ficar falando disso aqui, já se lascaram com nossa polícia e praticamente 
ficaram até o final dos jogos vendo apenas pela televisão e notícias pelo jornal impresso 
da cidade. 

Foi realmente um alívio quando esse povo foi embora e acredito que por toda a Rússia 
aconteceram essas badernas, mas para o bem dos jogos não era amplamente divulgado. 

Bem, vamos deixar essas baboseiras de lado e vou contar uma historia fantástica de 
amor que aconteceu comigo e foi bem naquela época dos jogos. 

Eu estava na cidade fazendo um trabalho para nosso escritório de Irkutsk e por cerca de 
uns quatro meses já estava bem instalado num apartamento na Ulitsa Vedomstvennaya, 
18, perto do Obelisco do Soldado Soviético, num conjunto de apartamentos novos e 
modernos. 

Certo dia, perto do final de semana estávamos num bar com outros amigos e numa outra 
mesa vi uma bela moça, que não devia ter por volta de 25 a 28 anos aproximadamente, 
com lindos cabelos longos e olhos encantadores, num básico vestido preto que realçava 
seus contornos russos e então fui até ela, nos conhecemos e nossa conversa se estendeu 
por muito tempo, inclusive quando me dei conta meus amigos já haviam ido embora e 
poucos restavam no bar Drujba. Mas ainda havíamos o que conversar e depois fui levá-
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la para casa, que não ficava muito longe daí, mas me senti no compromisso e a dama 
estava comigo naquele momento. 

Em frente a seu prédio nos despedimos e, rumei para casa que daí sim era longe, 
atravessei praticamente a cidade toda em meu veiculo contemplando a solidão das ruas 
desertas já numa madrugada. 

E longe, ainda fora da cidade, já havia nuvens escuras que começavam a cair sobre as 
plantas, as casas e a molhar por onde passava. 

Eu estava feliz, fazia tempo que não encontrava uma pessoa tão especial quanto Anna 
Sobynovskaia que trabalha com umas coisas do governo e também está na cidade há 
poucas semanas. 

Naquela noite não consegui dormir, mas na verdade já estava amanhecendo também. 

Fiquei pensando no próximo encontro e depois que passou o final de semana, pedi um 
grande buquê de flores na Vorozth e mandei entregar junto com um cartão que escrevi. 

Poucas horas depois recebi mensagem no VK me agradecendo e me convidando para 
jantarmos juntos num restaurante italiano. Ela escolheu o Fratelli que serve uma pasta 
deliciosa e praticamente todos os russos da região conhecem este restaurante, fica na 
Nikolaya Kondratenko, 14. Liguei lá para fazer as reservas e evitar qualquer 
contratempo quando chegássemos. 

Tudo foi tranqüilo e por volta das vinte horas passei em seu apartamento e – como 
sempre – ela me surpreendeu, estava maravilhosa naquele seu vestido que descia até aos 
joelhos e com o, sobretudo vermelho; magnífico, ao caminhar parecia uma modelo. 
Linda. 

- Tudo bem contigo? 

- Sim, e com você, eu já estava com saudades? – Respondeu ela. 

- Eu também minha querida, o que fez hoje? 

- Não muita coisa, mas foi um dia estranho. Não sei dizer, mas não vamos falar disso, 
vamos aproveitar a noite. 

- Claro. – Então olhei demoradamente para ela antes de dar partida no carro e lhe disse. 
– Você está muito elegante querida e perfumada. 

- Obrigada. – E deu um sorriso maroto. 

Chegamos ao restaurante italiano, que tinha uma decoração típica e com uma 
iluminação romântica, o garçom muito gentil nos conduziu para a mesa que estava a 
nossa espera e então fomos sendo direcionados ao cardápio que se iniciou com um 
vinho Vigneto Bordine e além da salada as tradicionais massas que tanto eu como ela 
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gostávamos. Na hora do pagamento uma surpresa, não foi tão caro quanto pensei e o 
atendimento deles também foi muito bom. 

Depois fomos embora e por volta da meia-noite aproveitamos e fomos para uma 
danceteria não muito longe dali, localizada na Ulitsa Krasnaya, 64 a casa Sakhar é 
excelente para um fim de noite e estava bem cheia, mas soubemos aproveitar. 

Voltamos para casa e nos despedimos com um beijo alucinante e alguns toques de mãos 
para cá e para lá, mas ela entrou em sua casa e eu fui para a minha, com certeza, 
querendo mais. 

Dois dias depois ela foi pela primeira vez em meu apartamento e ficamos muito tempo 
lá, bebemos algumas cervejas e comemos pelmeni que é muito fácil para ser preparado, 
até mesmo para mim que não tenho qualquer intimidade com a cozinha consigo fazer 
um pelmeni saboroso. E realmente deve ter ficado muito bom, pois ela que não costuma 
repetir comeu quase três vezes. 

Assistimos a um filme muito triste por sinal, mas que representa uma grande parte de 
nossa história e fomos dormir. Esta noite ela dormiu comigo e foi extremamente 
fantástica aquela noite. Ao acordarmos estávamos abraçados. 

O dever nos chamava e então nos aprontamos para o trabalho, cada um para seu lado, 
esperando que o próximo encontro não demorasse muito. 

Então ficamos sem nos ver aproximadamente uns quatro dias, nossos trabalhos não nos 
deram trégua e também ela teve que sair de Krasnodar muito rapidamente e ir para São 
Petersburgo, mas logo estava de volta e daí nos encontramos em meu apartamento, na 
verdade, já era fim de tarde de um dia meio que chuvoso e que era muito bom ficar 
dentro de casa. 

Então eu me encontrava já em casa desfrutando do melhor lugar que existe no mundo, 
que é o lugar da gente e abrindo a correspondência quando Anna entra no apartamento 
também. 

Abraçamo-nos e a saudade era grande, grande mesmo, antes mesmo das chaves caírem 
ao chão nossos corpos estavam agarrados e não queriam se soltar... Então nossas roupas 
foram ao chão. 

Terminei de abrir as correspondências que estavam ali, como sempre algumas contas, 
propaganda inútil e também um livro que havia encomendado chegara. Kama Sutra 
Posições Surpreendentes. 

 

- Venha pra cama amor, já está tarde. 

- Sim, já estou indo. – Respondi. 
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Levei o livro para aproveitar e folheá-lo um pouco. Então encostei o travesseiro e 
apenas com uma luz mais fraca comecei a percorrer aquele interessante livro. 

- Que livro é esse querido? – E ela mesma respondeu. – Ah, o Kama Sutra. Legal! 
Vamos ver juntos e mordeu minha orelha, dizendo “você tá muito safado Ruslan”. 

Comecei então a abrir o livro e ver as figuras que indicavam cada posição daquele 
tratado erótico de milênios enquanto Anna totalmente nua retirou meu calção e com 
suas delicadas mãos apanhou meu sexo e começou a massageá-lo de uma forma 
maravilhosa, com movimentos suaves e envolventes, tanto para cima quanto para baixo. 

E assim foi, passou um óleo massageador nele e continuou com sua mão mexendo, 
apertando, acarinhando. Beijava minha coxa e subia pausadamente, e subia para meu 
abdômen e suas mãos não paravam.  

Agora com apenas os dedos suavemente acarinhava meu sexo. Nossa! 

E diz, essa da página 47 nós fizemos esses dias atrás, foi muito bom, não foi?. 
“Fizemos”, fiz eu “e foi muito bom mesmo, agora nós podíamos fazer essa aqui da 
página 53 dá muito tesão, e essa da página 41 então eu não vou agüentar e depois o da 
página 141 vai deixar nós nas nuvens”. 

- Calma querido, vamos aos poucos, agora vou lhe dar prazer apenas com minhas mãos, 
o que acha? – Na verdade eu já estava quase gozando e realmente não ia agüentar mais 
nada e então concordei. 

Meus olhos já não tinham concentração no livro que estava em minhas mãos, ou 
melhor, em minha mão, pois a outra se ocupava de mexer em seus longos cabelos. 

Anna apertou com seus seios meu sexo e então tive que deixar definitivamente o livro 
de lado e dar atenção toda para aquela mulher que me enlouquecia. 

Pronto eu também estava ali, pronto para dar prazer à ela também, mas suas mãos e 
boca faziam um trabalho profissional e sua boca sempre encontrava meu sexo deixando-
o ainda mais louco. 

- Eu sempre te surpreendo não é Ruslan? 

- Definitivamente sim Anna. Você é gostosa demais. 

Então aproveita. E continuou sua massagem num ritmo alucinante. Que mãos. Cada 
momento ainda mais gostoso e de repente parou... começou novamente. 

 

Pronto, eu já não agüentava mais e só podia aproveitar e saborear aquele momento. E 
assim foi, então não agüentei e cheguei ao fim enquanto suas mãos continuam ali, ainda 
mais me tocando e me envolvendo. 
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- Eu quero mais hoje. – Disse para ela. 

- Você tá muito safadinho Ruslan. Mas agora descansa, depois se você estiver bem, nós 
pensamos a respeito e quem sabe fazemos como no livro. O que acha? 

Dei apenas um sorriso malicioso para ela. 

 

Iuri Kosvalinsky 

13.04.2017 
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O QUE DIZER SOBRE A RÚSSIA 
 
A sociedade ocidental, crente que é a única certa em suas condutas e destruições de um 
mundo onde deveriam prevalecer a colaboração e desta forma não anunciar aos quatro 
ventos que a única forma correta de pensamento é a ocidental e que o oriente é 
descrente. 
Começa-se por tratar a Rússia não como uma nação européia e nem como uma nação 
asiática, haja visto que mesmo se estendendo pelos dois continentes mas com uma 
cultura muito diferente tanto de Europa como da Ásia; sua cultura é impar, incrível e 
inacreditavelmente apaixonante. Assim como a água de seu escudo que olha tanto para 
o ocidente quanto para o oriente por onde se estendem seus gramados; verdes no verão e 
brancos no inverno. 
A Rússia tão detestada por tantas nações salvou o mundo do julgo mongol, da cobiça 
francesa de Napoleão e da exterminação pela Alemanha nazista, além de colocar o novo 
império capitalista norte-americano em seu lugar. 
A Rússia vista por mais da metade dos seres humanos como cruel é a nação que abriu os 
braços na cruz e salvou o resto da humanidade do extermínio culminando com 25 
milhões de mortos ou exterminados pela Alemanha e os demais países europeus que se 
uniram com medo dos nazistas. Isto representa 4 vezes o total de mortos na Europa 
inteira e praticamente 6 vezes o total da Alemanha, o grande agressor.  
Onde estavam os “policiais do mundo”, onde estavam aqueles que se diziam aliados da 
URSS, onde estavam aqueles que se dizem que venceram a II Guerra Mundial (que na 
Rússia é chamada a Grande Guerra Patriótica, pela enormidade da catástrofe que 
representou e representa até hoje), provavelmente eles estavam entregando alimentos 
em alguma parte de um mundo que não estava em guerra, se escondendo de morteiros, 
ou disparos do inimigo. Estavam em alguma praia aguardando o famoso dia “D” que só 
foi “D” para os norte-americanos, pois para a URSS foi “a”, “b”, “c”... e todas as letras 
do alfabeto. Talvez também estivessem esperando um inimigo manco adormecer para 
em suas cabeços derrubar uma bomba. 
Sabemos que hoje, mais da metade da população da Europa e quase 80% da população 
norte-americana acredita que os “policiais do mundo” foram os vencedores desta guerra. 
Santa ignorância, é apenas o que podemos supor deste povo. Quantas cidades foram 
destroçadas, queimadas, crivadas de balas, varridas do mapa e ressurgiram numa URSS 
totalmente devastada, onde cidadãos de Leningrado ficaram 900 dias sem acesso a 
comida e se alimentando dos restos encontrados no cemitério local. Onde estavam 
aqueles que se dizem trazer a paz ao mundo? Onde estavam aqueles que acreditam 
podem comprar tudo neste mundo? 
A “temida” Rússia sobreviveu a inúmeros ataques durante sua majestosa história e 
assim continuará, mesmo que quebrada se ergue, ressurge e sempre grande como seu 
território. Qual outra nação ressarciu invasores de tantas etnias e se manteve grande? 
Qual povo encontrou forças em seu semelhante e lutou contra a conquista psicológica 
do ocidente?  
Vão me dizer os céticos que o Japão também sofreu desta forma. Ignorância, posso 
dizer, novamente. O Japão assim como a Europa em si (e isto traz imensa desilusão para 
mim) é um canteiro dos “policiais do mundo” e morrem de medo de uma Rússia culta, 
digna de seu tamanho. 
Uma Rússia que deu tanta esperança aos demais povos deste mundo, deu esperança e 
certeza de poder subir ao espaço, conquistar novos mundos, que deu tanta certeza de 
que a união de um povo pode superar qualquer invasão inimiga. 
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E qual outra grande nação deste mundo convive com o extremo do frio e calor em suas 
fronteiras, qual outra nação deste mundo possui tanta riqueza numa história que beira 41 
mil anos (conforme restos descobertos do hominídeo de Denisova no sul da Sibéria). 
Qual outra grande nação traz um equilíbrio de paz ao restante do mundo, sem ter 
qualquer base militar fora de suas fronteiras? Ou então exército espalhados por 
fronteiras desconhecidas? Ou então comprando políticos ao redor do mundo? 
A Rússia está dentro de suas históricas fronteiras, mesmo que digam que a Criméia ou 
Sevastopol fora invadido (uma ova!) são territórios históricos russos e assim vão 
permanecer. 
A Rússia não se ajoelha a nenhum outro estado soberano como fazem dezenas de outros 
mundo afora. A Rússia mantém sua cultura e legado de uma história rica através das 
eras e das sanções à ela impostas. 
O que dizer de uma nação gigante que lhe proporciona a bondade do acolhimento, o 
carinho do abraço e a saudade da despedida? O que dizer de uma nação que lhe deixa 
imortalizado nas paredes da escola onde seu filho estudou? O que dizer então? O que 
dizer de estar imortalizado no jornal da cidade? O que dizer de uma nação que lhe 
acolhe de braços abertos em suas casas, em suas escolas, em seus ônibus, metrô, 
comboios, aviões, em seus museus, em seus shoppings, em suas famílias, em seus 
hotéis, que janta contigo, que canta e bebe contigo, que lhe oferta comida em suas 
mesas? O que dizer de uma nação que abre as portas da escola para sua família, que lhe 
mostra num dia inteiro de seu cotidiano? O que dizer de uma nação que proporciona 
momentos nunca antes imaginados por seu filho, como fica evidente em carta a seguir?  
Pergunto novamente: O que dizer? 
 

IGOR EM TERRAS RUSSASIGOR EM TERRAS RUSSASIGOR EM TERRAS RUSSASIGOR EM TERRAS RUSSAS    
 

IGOR 

Sim, meu nome neste mundo tão pequeno: Agora. 

Mas que eu achava que era tão grande, imenso para falar a 

verdade. Até descobrir que existiam tantas coisas além da 

esquina de minha casa. Tantas coisas boas, tantas coisas 

espetaculares, tantas coisas que podem ser úteis para nosso 

crescimento sabendo aproveitá(las, tantas coisas. Sim, posso 

repetir isto incontáveis vezes aqui e mesmo assim não 

conseguirei falar tudo sobre o que representa viver um ano em 

outro país. 

Foi uma dádiva viver na grande Rússia por quase um ano inteiro. 

Sei que muitas pessoas e isto é normal não queriam que eu fosse. 

Para falar a verdade, praticamente ninguém me apoiou nesta 

jornada, mas isto também teve seu valor e foi importante para 

mostrar que podemos superar muitas dificuldades em nossa 

vida. 
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Obrigado também para aqueles que não acreditavam que isto 

seria uma experiência espetacular ou que eu não conseguiria. 

Passei um ano longe, muito longe mesmo de onde nasci. Numa 

outra terra, numa outra cultura, outro povo, outros costumes, 

outro clima. Outro tudo, até mesmo outra forma de encarar o 

mundo, muito mais humana do que a que estamos acostumados 

aqui nesta terra dominada pela cultura consumista.  

O que senti quando cheguei não posso explicar apenas indo lá e 

chegando naqueles aeroportos para se saber. Aquele choque tão 

incrível. 

Mais incrível ainda foi saber que em minha cidade especial, 

Votkinsky, fui o único brasileiro até então a pisar seu solo, a 

caminhar por aquelas ruas, estudar em sua escola, navegar 

naquele imenso lago, entrar em seus museus e teatros, comprar 

comida e bebida em seus mercados e a assistir filmes em seus 

shoppings e cinemas, além de patinar, correr por suas 

montanhas de neves e florestas, abraçar seus filhos e seus 

animais, arrancar flores e a sentir seu perfume. 

Sofri e amei naquela terra encravada entre Moscou, a grande 

capital e os Montes Urais, divisa física da Europa e outro mundo, 

a Ásia, terra de mistérios e lendas. 

Fiz muitos amigos, desta terra como de todas as partes do mundo 

que lá estavam.  

Eu estive lá e isto jamais será apagado.  

Quando minha família foi me visitar naquele final de inverno de 

2016, as ruas estavam sujas, as árvores ainda nuas e o frio ainda 

era cortante, mas o calor de sua chegada e o amor das pessoas de 

minha escola e de todos aqueles que me conheciam tornaram os 

poucos dias especiais e marcou para sempre as nossas memórias, 

afinal foram astros na escola onde estudei, no jornal da cidade e 

ainda o Lyceum Votkinsky mantém em seu mural uma foto deste 

encontro. 

E então eles retornaram para casa, não sem antes deixarem 

lágrimas nesta terra. Fiquei por aqui, mas pouco tempo faltava 

até que meu retorno também chegasse. Nos dias seguintes à sua 

partida inúmeras pessoas me perguntavam “e sua família como 

está”, ou então diziam “sua família é muito legal”. – Que bom. 
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E os dias transcorreram então normalmente e chegou o fim desta 

experiência. Que pena. Minha família Zolotov me levou então 

até Izhevsky onde tomaria o comboio para Moscou e de lá o 

avião de volta para casa. 

Quando saí percebi que parte de meu coração estava ficando 

para trás e então soube realmente que o “adeus” é extremamente 

difícil. 

Mas não tinha o que fazer era o momento de meu retorno aos 

braços de meus pais naturais. Mas sabia que agora tinha dois 

verdadeiros lares e que talvez retornasse a pisar neste solo tão 

imenso. 

Agradeço a meu pai, à minha mãe, à minha irmãzinha Raissa e a 

todos os outros de minha família que apostaram em mim. 

Igor Sant´ana Veroneze 
(texto publicado no www.grupobaikal.com.br em 09-04-2017) 

 
Então o que dizer de uma nação que lhe torna único? 
E ainda o que dizer de uma nação que valoriza (e muito) o professor como profissional e 
que a cada início de ano letivo ganha flores de seus alunos? 
O que dizer ocidentais? 
 
A Rússia sempre se permanecerá Rússia e é “uma charada, embrulhada num mistério, 
dentro de um enigma”. 

 
Walter Veroneze 

13-04-2017 
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NO FRIO DE DUDINKA 
 

Comecei a namorar há meio ano praticamente, com diferença de apenas dois dias uma 
menina vinda de Dudinka, longe daqui pra cacete e um lugar que faz um frio dos 
infernos (mas dizem que no inferno é quente demais, então deve ser um frio dos céus). 
Neve para todos os lados, toda hora, não dá pra agüentar, pra ser sincero não sei como 
aquele povo que lá vive agüenta ficar por lá. Pra você ter idéia na rua o frio chega a -
60C com ventos que parece que vai arrancar suas orelhas, se você for louco o bastante 
para sair desprotegido de casa. A cidade é auto-suficiente em tudo e longe de tudo 
também. Dudinka também é referencia no jogo de tabuleiro WAR. 
Então estávamos de férias e ela queria que eu conhecesse sua família, então vamos lá 
né, esperando que a viagem fosse breve afinal eu detesto o frio e imagina ainda num 
lugar desses. 
Eu tinha que aceitar afinal Vyachivena Smaylinova era muito gostosa, dessas mulheres 
que não podemos deixar sozinha senão tem um “filho da puta” que vai querer pegar ela. 
Ela era maravilhosa, um corpo que deixava qualquer um louco, seus cabelos muito 
bonitos loiros e longos e sempre estava muito bem produzida, tanto no trabalho, quanto 
em casa. Era realmente uma loucura de mulher e sua pele sempre macia que dava gosto 
de tocar. 
Chegamos naquele pequeno aeroporto de Dudinka e até que foi rápido todo o trâmite. 
Um aeroporto muito pequeno, mas um ponto estratégico russo. Ao sair dali sua mãe e 
pai estavam nos esperando e depois dos abraços e apresentações, entramos em vosso 
carro, um lada antigo e seguimos para a cidade. No caminho além de muita neve havia 
vastos rebanhos de rena ainda estavam por ali. 
Chegamos ao conjunto onde a família de Vya reside e entramos, mas ali ficaríamos 
apenas até o almoço, depois iríamos dar entrada no hotel que já tínhamos reservado para 
nós, para ficarmos sozinhos e também para não atrapalharmos a vida de seus pais, pois 
os dois trabalhavam na principal empresa de petróleo da região. 
Comemos borscht, a nossa tradicional sopa, e ótima para abrir o apetite e aquecer 
nossos corpos,  também pelmeni, blini, além de pão, geléias e pepino e tomate que 
temos por todos os lados dentro da Rússia e claro, já estava me esquecendo, a 
importante vodka não poderia faltar. O almoço estava muito bom e tinha sido preparado 
por sua mãe que naquele dia não tinha ido trabalhar porque estava, desde a manhã, 
aguardando a chegada da filha.  
Sim, naquele lugar nunca se pode marcar um encontro com pontualidade, pois os fatores 
climáticos mudam a todo o momento e nunca se sabe o que vai acontecer.   
Depois de nossos estômagos estarem satisfeitos, nos aprontamos para irmos ao 
Severnoye Sivaniye, um hotel não muito longe da casa de meus sogros, localizado na 
Ulitsa Matrosova, 14. Mas tirando a loucura do povo dessa cidade e seu inverno que é 
praticamente o ano todo, quando o sol realmente brilha e permite que os temporais de 
neves vão embora a cidade até fica bonita, com seus prédios coloridos e árvores 
rodeando todos os lugares. 
Bem, depois de acomodados no hotel então era hora de um banho, pois havia banheira, 
coisa comum em praticamente todos os hotéis russos. 
- O que achou de minha família, Alexei? 
- Gostei muito deles. Seu pai é um cara alegre e sua mãe, como todas, sempre 
preocupada. E cozinha muito bem. Acho que comi demais. 
- Ela também gostou de você. 
- E quem não vai gostar de mim? 
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Tiramos toda aquela roupa que temos que usar nas ruas e ficamos nus. Eu estava indo 
para a banheira enquanto Vya estava deitada de bruços na casa vendo as mensagens do 
VK em seu celular. Linda, apenas de calcinha preta e nada mais. 
O banho estava ótimo, água na temperatura certa e bastante espuma, assim como vemos 
naqueles filmes mentirosos de Hollywood. Daí a pouco Vya entrou no banheiro, linda, 
com aqueles seios chamativos e apenas de calcinha e ainda com sua sandália vermelha. 
Tirou sensualmente a calcinha e entrou na banheira comigo.  
- Achou que eu ia deixar você aproveitar essa banheira sozinho? – Disse-me ela. 
- Nem imaginei, mas com você é muito melhor. – Respondi, e vi aquele sorriso maroto 
em sua face. 
Pé após pé entrou na banheira comigo e se acomodou em minha frente, brincando com 
as espumas. Entrei também na brincadeira e quando vimos estávamos abraçados.  
O calor da paixão começou a tomar conta de nós e ela se aproximou de mim e sentou 
em meu colo e nos abraçamos e nos beijamos e dei banho nela. Passei espuma em seu 
pescoço, em seus seios vagarosamente aproveitando e sentindo-os com minhas mãos, 
em seu corpo. 
Ela se apoiou na borda da banheira e ensaboei-a suas costas, suas nádegas e a penetrei 
enquanto aproveitava de seus seios e ensaboados mesmo nós nos tornamos um apenas.  
Sai da banheira enquanto ela disse que ficaria mais um pouco então. Sequei-me e deitei, 
afinal não tínhamos descansado ainda pela viagem que havíamos feito desde Omsk, 
então nós estávamos bastante cansados. Peguei no sono rapidamente.  
Quando acordei Vya correia por cima de meu corpo sobre a cama totalmente nua, 
esfregando seus seios em meu sexo, apertando-o deliciosamente e sua língua correndo 
por meu abdômen, meu peito num sobre e desce sexy. Suas mãos e boca apertando meu 
sexo deliciosamente, deixando-o louco novamente em cada movimento. 
Seus lábios, sua boca, sua língua tratava dele como a um paciente necessitado de 
carinhos e cuidados. Ele por sua vez ficava a cada momento mais extasiado e pouco a 
pouco já não estava agüentando mais. Ela apertou-o com sua linda boca o que o deixou 
ainda mais louco e neste momento ele não agüentou mais e explodiu em sua paixão. 
Depois, ela continuava acarinhando-o e com apenas seus dedos num vai-e-vem ele 
começou a ficar bom novamente e quando já estava preparado, mais um beijinho pegou-
o de surpresa e então ela encaixou seu sexo nele e o comandou sem que deixasse ele 
dormir. Então ele ficou mais e mais forte e os dois chegaram ao fim juntos novamente 
noutra explosão de paixão. 
Ela deitou ao meu lado e me beijou suavemente, então pegamos no sono de verdade e 
dormimos bastante. Já era noite quando acordamos. 
E ela ao meu lado, totalmente nua, gostosa demais. Tomei um copo de água sem tirar os 
olhos dela e então seu corpo parecia me chamar novamente. 
Sem perder tempo deito sobre ela que estava deitada de bruços e a penetro por trás 
numa sensação de êxtase completo e ela rebola ao encontrar meu sexo penetrando o seu, 
move seu quadril para cima e para baixo e rapidamente sinto que vou g... 
No outro dia vamos visitar novamente sua família, que era um sábado e daí vários 
amigos estavam por lá para nos dar as boas vindas. Desde o almoço até a janta 
conversamos com várias pessoas que queriam saber muitas coisas de Omsk e de  
quando seria nosso casamento. 
Foi assim também no domingo até voltarmos ao hotel para descansar pois na segunda 
feira logo pela manhã deixaríamos Dudinka para trás e voltaríamos para Omsk dar 
continuidade em nossa rotina. 
Iuri Kosvalinsky 
22.04.2017 
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ADEUS HEIDRUN 

 
 

Heidrun Lif 
Kristjánsdóttir foi 
embora, depois de 
172 dias em nossa 
casa, onde ela 
também aprendeu 
a chamar de lar.  
E este seu 
intercâmbio aqui 
no Brasil distante 
mais de 10 mil 

quilômetros, 
também 

descobriu que – 
mesmo que tudo 
pareça festa – há 
famílias e 
famílias e cada 
uma com seu 

modo de viver. Heidrun aprendeu, e isto podemos dizer que aqui ou em muitas outras 
partes deste vasto mundo não é a mesma maravilha de tranqüilidade que existe em sua 
pátria, os perigos estão por todos os cantos e a cautela nesta cidade deve ser muito 
maior do que em todo o território islandês. Que além de praias bonitas, clima tropical, 
sol praticamente todo o ano, festas e amizades os seres humanos também sonham com o 
mal. Que o intercâmbio é um período de um aprendizado que se leva para o resto da 
vida, que se levam momentos inesquecíveis e aqueles que se deseja esquecer mais que 
faz nos tornarmos ainda mais fortes, superar problemas, criar saídas e determinar um 
rumo para nossas vidas. Heidrun neste período aprendeu muito, além da língua, 
aprendeu a amar novas pessoas e poder chamá-las de nova família. Heidrun deixou aqui 
saudades pelo seu jeito simples de uma guerreira islandesa, deixou também saudades, 
mas em compensação levou consigo o amor de uma nova família, o seu cantinho nesta 
nova casa e a certeza de que jamais será esquecida. Que tenha sucesso neste novo ciclo 
que se inicia em sua vida agora que retorna para seu verdadeiro lar, perto de sua 
verdadeira família, seus amigos. Mas o dia-a-dia na nova família foi incrivelmente bom 
e praticamente sem problemas, onde realmente se criou um vínculo de irmãos e um 
clima leve e alegre. Alegre com seu aprendizado da língua e das dificuldades 
encontradas quando íamos conversar e contar alguma história, das palavras trocadas, 
das palavras com entonação errada, isto merecia sempre uma gargalhada. De sua 
curiosidade quanto aos outros intercambistas que aqui ficaram e depois – no final – de 
sua curiosidade e “sacanagem” com a Raissa pela vinda da nova intercambista russa que 
chega em Agosto. Podemos dizer que foi uma experiência cheia de aprendizado. 
Mas, o que gostaria mesmo de dizer aqui é que o momento mais importante na vida 
desta menina aqui conosco e ela pode confirmar isto e com certeza se lembrar pelo resto 
da vida, foi o momento em que ficou doente e que teve toda a orientação e suporte da 
mãe hospedeira, se preocupando com ela, dizendo o que fazer, como se cuidar e dando 
conselhos para seguir num caminho reto. Heidrun deve muito de sua melhora à mãe 
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brasileira que – em silêncio - não mediu esforços para ajudar a superar o problema. 
Parabéns mãe.  
 
 
Fim: 
Marli: (22/4/2017) “Isso mesmo...me emocionei com o final...sempre comento com 
todos que aprendi por demais com a Celma...e como aprendi...” 
Fátima: (22/4/2017) “Isso é p a Celma. Gigante ser humano e mãe. Tiro o chapéu o 
ela. Pelo q ela fez. Quando fui na casa de vocês conversar sobre o problema, eu sai 
com um grande sentimento de gratidão e amor pelo papel da Celma. Nada, mas nada 
mesmo, paga essa atitude. Quanto ao texto, maravilhoso. Perfeito. Muito obrigada”. 
 
 
Walter Veroneze 
22/04/2017 
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EU E TATIANA EM IPATOVO 
 

Senti que algo muito gostoso estava sobre mim enquanto dormia, mas meu cansaço era 
tanto que não me preocupei e deixei assim mesmo, quando acordei de fato vi que havia 
perdido algo muito importante e maravilhoso ao descobrir a mensagem que estava ao 
lado de minha cama. 
Tatiana Volkova tinha ido embora à pouco tempo e pena, me deixou escrito o seguinte: 

“Meu amado Vitaly, vi que você estava muito cansado e num 
sono tão bom, que preferi ir embora, mas antes deixou uma 
surpresa gostosa para você que você não viu mas deve ter 
sentido. Eu estava fantasiada de doutora, com um top, uma 
calcinha minúscula, um persex e um suporte para o cabelo, 
apenas isso e cuidei de seu pênis muito gostoso. Agora só 
volto na próxima semana, tenho que viajar a trabalho. Um 
grande beijo....kkkk... afinal já deixei um beijo muito gostoso 
nele também”. 

Bom, vamos começar deste o início. Cheguei de viagem da China onde fiquei dez dias e 
os vôos atrasaram por causa das nevascas e depois a viagem de carro até aqui foi muito 
cansativa. Então quando cheguei apenas tomei um banho, coloquei um short e deitei, 
acho que peguei no sono rápida e profundamente. 
Tenho uma casa aconchegante aqui em Ipatovo que é longe (posso assim dizer) das 
cidades grandes e daí quando retorno do trabalho posso descansar em paz e ficar muito 
perto da natureza que adoro, afinal tenho uma área muito grande junto à minha casa e 
isto me faz muito bem. Não tenho nenhuma vontade de sair daqui. Já vivi em cidades 
grandes, como Samara, Ekaterimburg e prefiro a tranqüilidade do campo. Hoje com os 
meios de comunicações existentes não preciso sair daqui para quase nada e isto me 
deixa muito feliz. E por incrível que pareça a maior cidade que fica aqui perto é 
Stavropol e nunca pude residir nela, a não ser por pequenos períodos de duas ou três 
semanas, mas sempre a trabalho, nunca como residência fixa. Assim, aqui tudo é 
tranqüilo, tem pouca gente na pequena cidade que fica aqui ao lado e podemos caminhar 
tranquilamente por onde quisermos. Tatiana minha amada também divide este 
pensamento comigo e prefere esta tranqüilidade do que as agitações e badalações dos 
grandes centros. 
Nesse dia eu adormeci realmente e nem percebi que Tatiana tinha chegado ou então que 
estava por ai, e ela aproveitou e colocou aquela fantasia de doutora maravilhosa e “se 
aproveitou de mim” enquanto eu dormia. 
Tatiana tem vinte e cinco anos, é alta, com seios de dar água na boca, cabelos longos e 
olhos verdes, além de um quadril e uma bunda deliciosa e então com aquela fantasia 
deve ter ficado um show e ela sabe que me desperta uma tara toda vez que arruma uma 
fantasia diferente. 
Oh Tatiana, mais uma semana vamos ficar longe um do outro? 
Mas ela – enquanto eu dormia – passou um óleo massageador em meu pênis e com suas 
macias mãos massageou carinhosamente meu membro num vai e vem frenético e depois 
com seus lábios o beijou também. Assim, com mãos, lábios e depois sua deliciosa boca 
tomou meu membro e o deixou maluco. Ele pulsava loucamente como se dali quisesse 
saltar. 
Eu percebia uma sensação deliciosa, mas não acordava e Tatiana mantinha sua 
massagem maravilhosa em meu membro que a cada instante mais louco ainda ficava. 
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Assim, ele não se aquentou e começou a explodir e enquanto isso ela o apertou com 
seus seios, deslizando para cima e para baixo e ele explodindo sua paixão no corpo de 
Tatiana. 
Delícia, delícia. É o que posso dizer, apenas. Eu me contorcia suavemente com a atitude 
de Tatiana que não deixava um instante sequer meu sexo tranqüilo. 
E ela não parou por ai, continuou com seus carinhos e meu sexo não se contentou 
também e se mantinha firme deliciando-se daqueles dedos, daquelas mãos, daqueles 
lábios, daquela boca quente, daqueles seios e daquela barriga que também insistia em 
tomar meu pênis para si e então ele realmente não agüenta mais e goza o que pode. 
Ela gostosa como sempre se levanta e beija meu tórax e faz mais um carinho em meu 
sexo, antes de sair e se trocar para ir embora. 
Então ao acordar vi a mensagem que Tatiana me deixara e ao mesmo tempo que fiquei 
feliz também fiquei triste pois ela estivera ali e eu nem pode abraçá-la, beijá-la e nos 
amarmos. 
Mas, ao ler sua mensagem, percebi que eu deveria ter acordado antes e aproveitado 
ainda mais daquele momento e de minha deliciosa Tatiana. 
 
Iuri Kosvalinsky 
24.04.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tenho 18 anos, agora enquanto escrevo as lembranças daquilo que foi para mim uma 
das coisas mais importantes de minha vida até agora, 
(algo inconcebível na cabeça de meus avós) tinha 17. 
para as terras russas eu tinha realizado uma viagem com um grupo da minha cidade para 
Inglaterra, França e Holanda e quando estava na Holan
lembro daqueles dias, o grupo era muito legal e a nossa guia, que hoje continua sendo 
amiga e guia de viagem para minha família me ajudou muito e esta viagem foi muito 
boa para mim pois me deu 
na Rússia.   
Mas antes de ir para a Rússia fiz 
passava na cabeça de minha família, com exceção de meu pai, que eu poderia ir para a 
Rússia e ter um ano excepcional, onde conse
ajudariam e uma boa adaptação
alemão e então ir para a Áustria estava fora de questão.
Eu havia terminado o ensino médio e a questão de fazer intercâmbio foi uma exigênc
de meu pai, eu poderia escolher qualquer país do planeta, com exceção dos Estados 
Unidos da América. Então, naquele ano, quando fui procurar pelo AFS as opções que 
tínhamos para realizar o intercâmbio havia República Tcheca, Áustria e Rússia. 
Então decidi ir para a Rússia, passar um ano, assim quando isto decidi as divergências 
em casa e com todos que eu falava que ia para aquele país começavam, afinal ir para a 
Rússia era inconcebível para todos, pois aqui só ouvimos e vemos notícias ruins. E 
então todos diziam “Rússia!!!!!” com olhos arregalados, inclusive uma moça que havia 
retornado da Rússia e que encontrou minha mãe num vôo de volta para Dourados e veio 
em nossa casa dizendo barbaridades daquela nação e do povo. Mas cada experiência é 
impar e o que acontece para um não necessariamente acontece para o outro. 

EU E MEU LIVRO 

Meu crachá durante temporada em Moscou, antes de ir para Votkinsky

18 anos, agora enquanto escrevo as lembranças daquilo que foi para mim uma 
das coisas mais importantes de minha vida até agora, mas quando fiz meu 

na cabeça de meus avós) tinha 17. Antes de partir por quase um ano 
para as terras russas eu tinha realizado uma viagem com um grupo da minha cidade para 
Inglaterra, França e Holanda e quando estava na Holanda completei 15 anos. Ainda me 
lembro daqueles dias, o grupo era muito legal e a nossa guia, que hoje continua sendo 
amiga e guia de viagem para minha família me ajudou muito e esta viagem foi muito 
boa para mim pois me deu – já naquela época – uma visão do que seria esta experiência 

Mas antes de ir para a Rússia fiz um teste para um intercambio na Áustria
passava na cabeça de minha família, com exceção de meu pai, que eu poderia ir para a 
Rússia e ter um ano excepcional, onde conseguiria uma família boa, amigos que me 
ajudariam e uma boa adaptação, porém havia exigência de conhecimento mínimo do 
alemão e então ir para a Áustria estava fora de questão. 
Eu havia terminado o ensino médio e a questão de fazer intercâmbio foi uma exigênc
de meu pai, eu poderia escolher qualquer país do planeta, com exceção dos Estados 
Unidos da América. Então, naquele ano, quando fui procurar pelo AFS as opções que 
tínhamos para realizar o intercâmbio havia República Tcheca, Áustria e Rússia. 

idi ir para a Rússia, passar um ano, assim quando isto decidi as divergências 
em casa e com todos que eu falava que ia para aquele país começavam, afinal ir para a 
Rússia era inconcebível para todos, pois aqui só ouvimos e vemos notícias ruins. E 

os diziam “Rússia!!!!!” com olhos arregalados, inclusive uma moça que havia 
retornado da Rússia e que encontrou minha mãe num vôo de volta para Dourados e veio 
em nossa casa dizendo barbaridades daquela nação e do povo. Mas cada experiência é 

acontece para um não necessariamente acontece para o outro. 
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18 anos, agora enquanto escrevo as lembranças daquilo que foi para mim uma 
mas quando fiz meu intercambio 

de partir por quase um ano 
para as terras russas eu tinha realizado uma viagem com um grupo da minha cidade para 

da completei 15 anos. Ainda me 
lembro daqueles dias, o grupo era muito legal e a nossa guia, que hoje continua sendo 
amiga e guia de viagem para minha família me ajudou muito e esta viagem foi muito 

o que seria esta experiência 

um teste para um intercambio na Áustria, afinal não 
passava na cabeça de minha família, com exceção de meu pai, que eu poderia ir para a 

guiria uma família boa, amigos que me 
imento mínimo do 

Eu havia terminado o ensino médio e a questão de fazer intercâmbio foi uma exigência 
de meu pai, eu poderia escolher qualquer país do planeta, com exceção dos Estados 
Unidos da América. Então, naquele ano, quando fui procurar pelo AFS as opções que 
tínhamos para realizar o intercâmbio havia República Tcheca, Áustria e Rússia.  

idi ir para a Rússia, passar um ano, assim quando isto decidi as divergências 
em casa e com todos que eu falava que ia para aquele país começavam, afinal ir para a 
Rússia era inconcebível para todos, pois aqui só ouvimos e vemos notícias ruins. E 

os diziam “Rússia!!!!!” com olhos arregalados, inclusive uma moça que havia 
retornado da Rússia e que encontrou minha mãe num vôo de volta para Dourados e veio 
em nossa casa dizendo barbaridades daquela nação e do povo. Mas cada experiência é 

acontece para um não necessariamente acontece para o outro.  
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Mas depois que decidi e questionado por meu pai se era realmente isto que eu queria 
começamos a correria para arrumar todos os documentos. Quando tudo estava certo e 
minha família pago os valores do intercâmbio, fizemos a primeira orientação do AFS 
para termos algum conhecimento de onde pisaríamos e neste encontro os outros rapazes 
que iriam para outros países, mas nenhum para a Rússia. E desta forma foi até perto de 
meu embarque quando apareceu outro rapaz de Florianópolis que também teve seu 
destino para a terra de “Rus”. O Augusto Akira, encontrei ele no salão de embarque no 
aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro momentos antes de nosso embarque e lá fizemos 
amizade que dura até hoje, ele indo para Rybinsk a 300 quilômetros aproximadamente 
de Moscou e eu para Votkinsky uma pequena cidade a 1.300 quilômetros da capital. E 
além das comunicações que tínhamos pelo whatsapp, também nos encontrávamos nas 
orientações do AFS e quando retornamos ao Brasil passamos um dia juntos nas praias 
do Rio de Janeiro. 
Nisto minha família ainda continuava preocupada com minha ida para a Rússia e 
sempre minha avó dizia “Igor você vai nas idéias do seu pai que é louco, onde já se viu 
um menino como você ir para tão longe”, ou então “filho, pra que ir para tão longe e 
tanto tempo?”, ou também “você tão novo assim naquele lugar e se não der certo e se 
pegar uma família que não vai gostar de você e se você ficar preso”, mas não parava por 
ai “você vai mesmo querido, e como vamos nos falar? E se não conseguirmos falar com 
você, esse seu pai só tem essas idéias dos filhos ficarem longe”. 
Quando fui com meus pais para São Paulo pegar o visto no consulado russo de lá, 
encontramos um homem de origem tcheca que havia trabalhado na Rússia por cinco 
anos seguidos. Minha mãe conversou bastante com ele e disse que eu estava indo e 
gostaria de saber dele o que ele achava, então nos disse que ele foi para trabalhar na 
Rússia por um ano, mas gostou tanto que acabou ficando cinco anos lá e queria voltar 
novamente e disse que tem mais medo de viver em São Paulo do que em qualquer 
cidade da Rússia. Também lá outro russo que vive aqui no Brasil falou para ir sem 
medo, não há qualquer problema, “vai tranqüilo”, disse ele para minha mãe. 
Esse medo generalizado aqui no Brasil é em grande parte motivado pela mídia ocidental 
“vendida”, afinal segundo a Unesco e material publicado no site do G1 em 22-09-2014 
informa que a Rússia no ciclo 2011-2012 enviou ao exterior muito mais estudantes e 
também recebeu em maior quantidade do que o Brasil que temos como um lugar 
tranqüilo e claramente não seria assim se fosse um país perigoso como tentam nos 
convencer. 

PAÍS RECEBEU ENVIOU 

 

14.432 30.729 

 

173.627 51.171 

 
Lembro-me também do dia em que meu pai embarcou comigo para o Rio de Janeiro, a 
despedida da família no aeroporto de Dourados, a tristeza de todos que lá foram, os 
abraços de minha mãe, meus tios e tias, meus avós e também da Valentina Veronese, a 
nossa intercambista italiana que acabara de chegar em casa (questão de duas semanas 
apenas); choros e lágrimas por todos os lados e também as mensagens que o Pieter-Jan 
havia me enviado antes (Pieter, Bélgica, foi o primeiro intercambista que ficou em 
nossa casa). 
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Então quando estava embarcando para meu intercâmbio meu pai me falou “anote filho 
tudo que puder para que isto fique registrado para sempre” e percebi que ele segurou 
seu choro em vários momentos naqueles minutos que estávamos nos despedindo. 
Então como havia sido solicitado, fui anotando tudo, dia após dia de minha vida em 
Moscou, em Votkinsky ou em outra cidade que viajava por dentro das terras russas, foi 
um trabalho gigantesco anotando tudo sem deixar um dia sequer em branco o que 
rendeu cinco diários. 
Deste material retiramos as informações para colocarmos neste livro como “a lembrança 

de um ano cheio de experiências importantes e 
de crescimento que levarei por  toda a vida, 
além de inúmeros amigos e novas famílias que 
fiz ao longo dos dias que na Rússia permaneci”. 
Mas lembro que os diários serviram de base 
para a criação deste livro, mas diversas partes e 
anotações são de cunho particular e – por 
motivos óbvios e pessoais – não fazem parte do 
material ou tiveram uma versão diferenciada. 
Mas a essência do que realmente foi esta minha 
experiência estará registrada a seguir e tenho 
em meu coração aquele povo que foi para mim 
um verdadeiro lar, assim como é minha casa 
aqui no Brasil. 
Minha experiência durou 315 dias, entre 19 de 
Agosto de 2015, dia em que sai de Dourados 
voando para o Rio de Janeiro e depois 

Amsterdam para desembarcar para Moscou e o dia 29 de Junho de 2016, quando pisei 
em solo douradense novamente e recebendo os abraços de minha família e amigos que 
me aguardavam no aeroporto douradense. 
E todos aqueles que foram se despedir de mim quando parti (com exceção da italiana 
que tinha ido embora) estavam lá novamente aguardando meu desembarque e de meu 
pai que havíamos nos encontrado em Campinas. 
Eu estava em casa novamente, e todos aqueles que choraram quando fui, choraram 
quando voltei. 

IGOR VERONEZE 

 
 
Walter Veroneze 
01-05-2017 
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UM ALMOÇO DE VINTE E CINCO REAIS 
 
Então senhores, o que é a igreja? 
Não tão diferente das elites políticas que governam este mundo deteriorado pelas 
relações humanas. 
Mas pensando bem, podemos dizer que são talvez um pouco piores, afinal a política é 
nítida e transparente sobre sua safadeza e à todos isto está escancarado, mas a igreja 
escondida atrás de seus dogmas e credos ou mesmo dos governos como a história ilustra 
bem isso, brinca com a ilusão da salvação divina dos humildes. 
E vinte e cinco reais cobrados por um prato de comida é um exagero, quando lhe dão 
apenas um punhado de arroz duro, mandioca sem tempero e salada de apenas um 
ingrediente. 
Arroz duro que pode machucar as bocas das velhinhas que de tudo fazem para manter 
sua fé inabalada, ajoelhadas dia e noite em oração a esta instituição. Mandioca sem 
qualquer sabor, assim como a vida de um monge que não encontrou seu caminho neste 
mundo. Salada como o rumo de um abismo ignorado pelos homens que deveriam 
melhorá-lo. 
Então, o que é isto comparado aos mesmos abusos que os políticos fazem? Nada 
diferente. Vinte e cinco reais é muito além do que a fé pode manter. 
Mas a pergunta do primeiro parágrafo deste texto não é importante assim como não é 
importante a instituição igreja para quem tem fé.  
A fé pode ser inabalada sem a necessidade da instituição. A fé está no coração assim 
como o amor. Apenas isso.  
 
Walter Veroneze 
09.05.2017 
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ALANA, UM AMOR EM VLADIVOSTOK 
 

Alana Vigovirgotskaya Tyvi é uma garota de vinte e três anos e ainda não encontrou o 
homem ideal, aquele que pode dizer firmemente este é meu. E para as mulheres russas 
que tanto buscam a segurança masculina isto é um pouco preocupante, afinal em um 
país onde as mulheres são a maioria e que as guerras e o álcool levam milhares e 
milhares de homens a conhecer o além mais cedo do que deveriam é imprescindível que 
se arrume um homem rapidamente e mantenha-o ao seu lado. 
Alana é bela, muito bela mesmo e qualquer homem fica de boca aberta quando a vê, 
mas falar isso dentro da sociedade russa onde encontrar uma mulher feia é um trabalho 
árduo, quase impossível. 
Assim, Alana que terminou sua faculdade de direito e começa com seus próprios 
processos provavelmente deverá deixar esse caminho familiar para um pouco depois, 
agora possivelmente deverá priorizar sua carreira e lembrando que Vladivostok, 
fundada em 1860, é uma cidade dos infernos, mistura de centenas de etnias russas e 
também um amontoado de japoneses, chineses, coreanos tanto os do sul quanto os do 
norte, vietnamitas, filipinos, poucos canadenses que estão trabalhando nas florestas, 
tailandeses também estão por lá e – por incrível que pareça – alguns filhas da puta 
norte-americanos, possivelmente estão lá por algum interesse e praticamente aos finais 
de semana  a polícia sempre fica de olho, afinal sua gangue, que deve ter cerca de 300 
pessoas vivendo por lá, arrumam confusões com os nativos. 
O povo local tem paixão por seus museus que há por todas as esquinas que você passar, 
suas pontes que inclusive lá está a ponte estaiada mais longa do mundo que liga a 
cidade à Ilha Russky, mas muitos restaurantes de uma enormidade de culinária de países 
que você nem imagina, e apresentações de balé por quase todos os meses do ano. 
Vladivostok é incrível e fica ali bem coladinha com o Japão, só não dá pra dar um 
pulinho porque você vai cair no mar, mas é rapidinho.  
Mas vamos falar de Alan, a bela russa de 23 anos que inicia sua carreira profissional, 
com 1,65 m., olhos azuis e cabelos louros curtos e possuidora de um corpo magnífico, 
adora roupas escuras. 
Eu belo dia muito ensolarado em nossa península sai da Catedral da Intercessão 
localizada na Ulitsa Okeanskiy, 44, e caminhei por suas ruas, afinal temos que 
aproveitar esses dias lindos. Encontrei várias pessoas num vai e vem que parecíamos 
formiga caminhando para guardar comida no formigueiro. Passei pelo Museu de 
Arqueologia e Etnografia e esperei o semáforo vermelho liberar e atravessei Ulitsa 
Aleutskaya calmamente e encontrei alguns conhecidos que nos cumprimentamos 
rapidamente com apenas um “oi” e pronto. 
Segui para o Rosbank depois de atravessar também a Ulitsa Zapadnaia também 
calmamente e saquei alguns rublos e depois fui para o Restaurante Zuma localizado na 
Ulitsa Fontanaya, 2 comer algo leve. No canto oposto de onde eu estava sentado vi esta 
mulher que no futuro seria algo especial em minha vida. Este primeiro encontro me 
fascinou e olha que não disse nada, apenas observei-a. 
Eu estava hospedado no Sibirskoe Podvorie Hotel na Prospekt Okeanskiy 26, logo ali 
como se diz aqui na Rússia, afinal tudo é tão longe que as pernas chegam cansadas aos 
destinos. Vou muitas vezes para a cidade, afinal ela é uma das principais localidades 
onde o governo russo quer modernizar as faculdades e universidades existentes e lá 
todos os cursos que sonhar estão disponíveis, assim Vladivostok sempre está repleta de 
estudantes de todos os lugares, para ser mais sincero e assertivo no que estou dizendo 
são estudantes de mais de 80 nações diferentes que caminham por suas Ulitsas e 
Prospekts ao longo do ano. Faculdades como a Universidade Federal do Extremo 
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Oriente, Pacific State University of Economics, Far Eastern State Academy of Arts, Far 
Eastern State Technical University, S. O. Makarov Pacific Naval Institute, Maritime 
State University, Vladivostok State Medical University, Vladivostok State University of 
Economics and Services entre tantas outras e além de tudo suas construções são 
maravilhosas e podem ser facilmente cartões postais. Várias vezes eu estive nesta 
cidade e a cada dia ela me apaixona ainda mais. 
Fui para o hotel tranquilamente depois que terminei a refeição que tinha pedido. Tomei 
o banho, li um pouco e fui adiantar o relatório que teria que enviar no final do mês para 
o governo de São Petersburgo. Por volta das 22 horas fui dormir, mas a imagem daquela 
russa incrível não saia ma minha mente e sabe como são as imaginações masculinas. 
Isso mesmo demorei então para pegar no sono.  
 

Vladivostok, a cidade do fim da Transiberiana, a imensa ferrovia 
que liga a Rússia Européia à Rússia Asiática que liga todos 
nossos povos, todas as nossas etnias, a ferrovia que todos querem 
conhecer, pisar em seus trilhos, sentir as cidades passarem pela 
janela de um comboio rumo ao destino final. Em seus 9289 
quilômetros de aventura ligando desde o terminal Yaroslavsky em 
Moscou até o ponto culminante em Vladivostok.  
Vladivostok também é também a cidade onde nasceu o ator Yul 
Brynner, conhecido por produções como “O Rei do Sião” e “O 
Rei e Eu”, sua moradia de nascimento está muito bem 
conservada ainda na Ulitsa Aleutskaya, 15 e muito próxima ao 
centro da cidade. 
Aqui atualmente tem cerca de 600 mil habitantes e o vai e vem 
das pessoas é incessante, durante o inverno a loucura diminui um 
pouquinho, mas no verão é verdadeiramente uma loucura por 
todos os lugares. 
 

E onde estaria Alana, aquela linda russa que encontrei outro dia? Em meu coração, em 
minha mente? Foi verdade mesmo ou uma ilusão de minha imaginação? Mais alguns 
dias e meus pensamentos traziam a imagem daquela garota sempre.  
Uma semana depois eu retornei ao Restaurante Zuma e lá naquele mesmo canto estava 
aquela garota, Alana. Pedi permissão e sentei-me junto em sua mesa. Tomamos um 
vinho e conversamos muito, muito mesmo que o garçom teve que nos avisar que estava 
fechando o restaurante, senão continuaríamos ali falando sobre nós, sobre nossos 
trabalhos, sobre nossos gostos e – por incrível que pareça – sobre a posição da Rússia na 
situação da Síria. 
Mais da metade de Maio, tempo em torno de 13 graus centígrados, muito bom para 
caminharmos pela cidade e contemplarmos as belezas da região, suas construções, seus 
rios, suas ruas. 
Antes de sair tive coloquei a mão no bolso da calça e vi que precisava de algum 
dinheiro, então teria que passar no banco novamente e assim o fiz. Quando saia do 
banco encontrei Alana que entrava para também retirar dinheiro antes de sua caminhada 
matinal. Assim, esperei-a e fomos juntos. 
Alana era magnífica, mesmo suada naquela caminhada era linda, seus cabelos 
envolventes e seu rosto uma pintura. Sentamos num dos bancos do Jardim Botânico da 
cidade para descansarmos um pouco. Ali foi nosso primeiro beijo e mais um... mais 
um... outro beijo... novamente e entendemos que teríamos muito tempo juntos. 
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Vamos continuar nossa caminhada era a intenção e assim o fizemos. Quando voltamos 
discutimos muito e começamos as preparações para nosso enlace matrimonial que 
aconteceria dali a cinco meses. Claro que sem muita pompa, afinal nestes casos as 
pessoas se aproveitam dos outros e os preços vão lá em cima e para um casal o 
importante é que a vida a dois trilhe seu caminho tranquilamente com poucos obstáculos 
para serem superados. 
Casamos-nos numa sexta-feira cheia de sol e algumas flores ainda, afinal o inverno já 
estava batendo na porta e entrando devagarzinho. Poucos convidados para uma 
cerimônia simples, mas pessoas que tínhamos uma amizade duradoura. Tudo 
transcorreu bem e então fomos para nosso apartamento. E por falar nisso, pedi minha 
transferência para a cidade e preferi residir ali. 
Construímos nossa vida juntos e depois de alguns anos nosso primeiro filho veio ao 
mundo, Ilya, o primeiro dos três filhos que tivemos (mais um menino, Diaz e uma 
menina Karina). 
Muita coisa eu poderia ainda escrever aqui, sobre nossa vida juntos, sobre o crescimento 
de nossos filhos, as jornadas deles, seus casamentos, sobre nossa cidade amada lá na 
ponta da Rússia, sobre o que pensamos acerca do mundo, sobre nós agora, mas vou 
deixar isto para outra época, um pouco mais no futuro, talvez seja melhor, penso eu 
Ruslan e também Alana. Então vou deixá-los curiosos sobre nossa vida e quando chegar 
o momento certo contarei. 
 
Iuri Kosvalinsky 
21.05.2017 
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URUBUS MORREM DE FOME NA ISLANDIA 
 

Então, o que vou falar parece um conto triste, mas é pura verdade, aconteceu mesmo. Se 
não acreditam em mim, conversem (se conseguirem) com os homens que tiveram essa 
idéia e assim desencadearam esse triste acontecimento. 
Era um triste mês de março nas encostas norte da ilha Iceland ou conhecida aqui para 
nós como Islândia, a terra de gelo, mais precisamente em Siglufjörður e os tempos eram 
difíceis, no distante ano de 1950, então dois homens e três de seus filhos partiram numa 
caminhada até Reykjavík, a capital, cruzando praticamente toda a ilha. Chegaram então 
na capital, imensa e aparentando outro mundo perto do que conheciam de seu lugar de 
nascimento e vida. 
Tempos depois desembarcaram no acalorado Brasil. Os rapazes se encantam com as 
mulheres que perambulam pela praia, praticamente nuas, nunca tinham visto isso ou 
imaginavam que isto podia acontecer, assim tão belas e ali à vista de todos.  
E lá na Islândia naquele frio do “caralho” onde nem a relva crescia, o restante de suas 
famílias deveria estar com fome, sofrendo no frio avassalador que consome a tudo. 
Mas correram pelas areias quentes da cidade brasileira, viram uma bunda aqui outra ali 
e aquilo era incrível. A cada momento mais e mais e também o sol acima quente como 
nunca podiam imaginar. 
Bocas babando e pele queimando. 
Quando se deram conta os esbugalhados olhos perceberam a cor de suas próprias peles e 
daquele lugar tiveram que sair. Percorreram tantos lugares, encontraram tantas coisas 
que não haviam sequer sonhado. 
“Corre, corre”, gritou Garpur quando viu um bando de negros na orla, correndo em 
vossa direção. E então todos os outros, Ósk, Snorri, Dagu e também Sólmundur 
correram o que puderam e voltaram para onde dormiam. Os dois patriarcas Ósk e Snorri 
quando chegaram não agüentavam mais nem respirar direito de tanto que foi o esforço 
neste calor que frita tudo, os mais jovens ainda estavam bem, mas extremamente 
cansados também de tudo aquilo e daquela correria na areia escaldante. 
A noite foram gemidos daqui, gemidos dali e seus corpos ardendo pela insolação que 
tiveram durante todo o dia, nem mesmo conseguiam pensar naqueles corpos deliciosos 
que desfilavam à frente de seus olhos durante o dia indo e vindo naqueles trajes 
minúsculos. 
Passaram se os dias. Passaram se as noites. Um mês, dois meses e um pouco mais. E 
tudo que aqui vieram fazer para suas famílias melhorarem foi comprido. 
Então tiveram a extraordinária e exótica idéia de levaram alguns urubus com eles. Sim 
aquelas aves negras que comem carne podre, carcaças de animais mortos. O tramite foi 
uma dor de cabeça para todos, mas deu certo quando um dos rapazes islandeses tirou de 
seu bolso uma medalha de ouro e entregou de bom grado ao agente brasileiro, estava 
tudo resolvido e ele ainda perguntou “como que vocês estão tento todo esse trabalho 
para levar apenas esses bichinhos para seu país?”, e assim foi e quando embarcaram lá 
ia também aqueles seis urubus conhecer novas terras.  
Como eles iam sobreviver naquele frio da Islândia? Isso depois veria. Reykjavík 
apontou no horizonte e a pista do aeroporto cada vez mais perto, mais perto e 
“boooooommmm” o avião aterrissou e todos estavam novamente em casa com tudo que 
haviam levado e mais aqueles bichinhos incríveis para o povo islandês. Foi uma 
festança só. Até mesmo o governo deu uma recepção para todos antes de voltarem para 
Siglufjörður, do outro lado da ilha e quando isso aconteceu três dias depois, lá estavam 
veículos do governo para levar aqueles corajosos islandeses à suas famílias. Eram heróis 
nacionais.  
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Dois meses depois, ao lado leste do aeroporto da capital, um pequeno monumento foi 
erguido em homenagem aos corajosos homens da Islândia, que sobreviveram dois 
meses no Brasil, correndo de trombadinhas, bandidos, resistindo ao calor insuportável 
das praias, as areias escaldantes, às “gostosas” morenas que caminham pisando em 
nuvens de um lado ao outro e ainda mais que isso, tinham também sobrevivido aos 
homens da lei do Brasil, e assim o busto dos cinco jovens e um urubu sobre o ombro de 
Sólmundur (o que deu a medalha) estava ali para todos apreciarem. 
O tempo correu, era verão, mas o inverno vinha chegando como alguém que você vê no 
fim da estrada e torce para que siga outro caminho, mas continuou vindo e não parava e 
então tudo estava branco; a relva, o lombo dos animais, as pradarias, as montanhas, as 
casas, os barcos vikings, até mesmo a luz do luar estava branco; branco como você pode 
imaginar. Branco, apenas branco por todos os lados que sua vista conseguir ver. 
E então a comida começou a escassear e os bichinhos brasileiros precisavam se 
alimentar, mas a guerra com os humanos islandeses começou. Quando os bichinhos 
chegavam numa carcaça lá já estavam islandeses tomando conta dele e a devorando. E 
então o que restava para os urubus comerem era migalhas que mal dava para aquecer 
seus corpos, quanto mais encher a barriga. Então, a tristeza já começou a tomar conta 
dos heróis nacionais e perceberam que a situação ficaria ruim, ainda mais quando os 
bichanos começaram a atacar pequenos animais vivos.  Ainda mais quando o povo da 
capital depredou o monumento perto do aeroporto. Ainda mais quando Dagu, dirigindo 
por uma estrada perto de seu lar pode ver um urubu atacar em plena luz do dia um 
soberbo cavalo e trucidá-lo até a morte. 
O desespero tomou conta de todos e o inverno parecia gostar de tudo, afinal vinha ainda 
com mais força e até os gêiseres ficaram em silêncio, adormeceram. 
Uma baleia morta, no horizonte foi vista pelos olhos capazes dos urubus e para lá 
partiram. Tarde demais, quando chegaram viram os veículos dos islandeses partirem 
carregados de carne restando apenas os ossos imensos e sangue tingindo o branco por 
todos os cantos. 
Passou-se o tempo e as aparições dos urubus brasileiros ficavam cada vez mais 
distantes. Mais difíceis de vê-los era e a notícia agora corria que eles deviam ter partido, 
não resistindo ao frio islandês. Mas não era verdade e lá eles ainda estavam, claramente 
mais fracos dia após dia. 
Quando o inverno disse adeus e o verão chegou com seu abraço amoroso encontraram 
em cavernas ali por perto as carcaças dos urubus e então se disse para todos os cantos 
“na Islândia até os urubus morrem de fome”. 
 
Walter Veroneze 
31.05.2017 
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UM SONHO 
Tive um sonho 
Um sonho importante 
Um sonho magnífico 
Com os pés na areia calma das praias de minha cidade 
As águas batendo em meus pés. 
 
E do horizonte um homem caminhando 
Do mar à areia tranqüilamente chegando 
Ele tocou minha mão e uma paz me atingiu 
Ele não falou nada, mas eu podia saber o que queria 
 
E eu poderia levar não apenas esperança 
Aos rincões desse imenso mundo 
Mas levaria também a paz 
Tão necessária ao mundo deste tempo 
 
Quando fechei meus olhos por instantes 
Ele havia desaparecido 
Tinha voltado às águas? 
Ou estava entre nós? 
 
Walter Veroneze 
18.06.2017 
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DEUS EM MINHA RUA 
 

Vi Deus caminhando por minha rua 
Pés descalços no calor do asfalto 
O que queria? 
Entre os Homens?  
 
Imundície e infortúnios. 
Apenas dores e maldade em cada pedacinho de terra 
Por quê? 
Porque eu vi? 
 
E calmamente virou a esquina 
Desaparecendo na neblina e se foi. 
 
 
Walter Veroneze 
18.06.2017  
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ESTOU CHEGANDO DOURADOS 
 

Poucos dias me separam de Dourados, do Brasil. Nunca imaginei que iria parar 
naquelas terras, muito menos numa família que já tivera o prazer em conhecer (explico 
mais adiante). Poucas horas faltam que podem ser contadas nos dedos e tantas coisas 
para serem separadas, tantas coisas que gostaria de levar mas que talvez seja melhor não 
levar. Tantas coisas que ficará para trás e que não cabem nas malas. 
Embarco em Mozhga e rumo para Izhevsky acompanhando os poucos quilômetros até 
Izhevsky e apenas tomamos um gole de água e continuamos nossa viagem pelas 
maravilhas da estrada que nos leva até a grande capital russa. Moscou a imensa cidade 
de praticamente doze milhões de habitantes abre seus braços para nos receber. Eu e 
meus pais então penetramos em seu seio e corremos para Sheremetyevo para pegar o 
vôo AF1745 da AirFrance que decola as 18:45 horas, um dos aeroportos internacionais 
que há por lá e onde embarcarei saindo das fronteiras russas e seguindo para um novo 
continente jamais imaginado; lendas em minha mente. 
Um abraço demorado em minha mãe que me diz “se cuida filha” e um abraço apertado 
em meu pai que me olha com aqueles olhos protetores, mas nada dizendo, sela nossa 
separação temporária e lágrimas nos dizem que chegou o momento de passar pelo 
portão do embarque. Mas dá tempo para lembrar que meus amigos diziam; “não vai pro 
Brasil não”, “lá é muito perigoso”, “vai para outro país da Europa”, “porque o Brasil?”, 
“Ksenia pense melhor”, “lá só tem crocodilo, macacos e outros bichos”, “não faça isso”. 
E neste momento uma dúvida bate em mim, será que estou fazendo a coisa certa? Mas 
agora já está tudo decidido e vamos ver o que acontecerá afinal a moeda não mentiria 
tanto. 
Vou esclarecer aqui essa coisa da moeda: 

Quando comecei com essa história de intercambio para 
meus pais, eu tinha três opções para ir; França, Bélgica, 
Costa Rica. Meus pais não deixaram eu ir para a Costa 
Rica e o Brasil era o mais caro da América Latina e eu 
gostaria muito de conhecer um país da América Latina 
pois os países da Europa são todos iguais a nós e todos 
frios. Para mim seria muito melhor na América Latina, 
mas meus pais muito preocupados não queriam nem ouvir 
falar do Brasil até que encontrei um voluntário do AFS 
que falou sobre os pontos positivos do Brasil em 
comparação à Europa. Então, depois de muita conversa, 
joguei a moeda dez vezes e se desse cara nove ou dez 
vezes eu poderia vir para o Brasil. E deu. 

Moscou vai ficando para trás. As luzes da imensa cidade (segunda mais populosa da 
Europa) vão se tornando apenas alguns pontinhos distantes. E, se nossos olhos 
conseguissem ver o horizonte veríamos que Paris estava se aproximando. Aparecendo 
após poucas horas no radar do avião e em nossos visores onde podemos acompanhar o 
tempo que falta para pousarmos. Paris nos abraça e vamos para os corredores do 
Charles de Gaulle. Mas para onde vou agora, qual o portão que devo pegar, pensava eu 
quando olhei para aquele monte de portão, então alguns “negros” passaram por mim 
falando uma língua diferente e pensei “eles são brasileiros” e os acompanhei. Estava 
certa, pois me levaram para o portão certo. Lá embarcamos no avião da KLM para o Rio 
de Janeiro, cruzando então o Atlântico, coisa que não imagina fazer e então me preparo 
para horas e horas dentro da aeronave.  
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Então depois dos avisos, da janta, dos filmes as horas vão passando vagarosamente e 
então aproveito para dormir, mas vocês que já viajaram sabem que dormir em avião 
ninguém merece (a não ser aqueles caras que tem muito dinheiro e vão na primeira 
classe).  
As horas ficaram para trás e a primeira cidade desta minha nova jornada aparece pela 
janela do avião. 
Mas ainda não acabou novo vôo para Campinas em São Paulo pela Azul para depois 
pegar mais um, com cerca de mais duras horas de vôo para chegar a meu novo lar, em 
minha nova cidade e então conhecer minha nova família. 
Que calor! Já dá para perceber quando o avião aterrissa em Dourados e saio da poltrona 
A-7.  
Sim, foi minha primeira sensação, quando coloquei meus olhos para fora do avião que 
pousou no aeroporto local e lá, um pouco distante, atrás dos vidros da sala de espera 
meu pai, minha mãe e meu irmão, parte de minha nova família, me esperavam 
sorridentes. 

Sim, meu irmão Igor que tive o prazer em conhecê-lo 
durante seu intercambio em minha terra e quando fiquei 
sabendo que viria para sua família foi uma notícia muito 
gratificante. Obrigado. 

Carregando uma pequena mochila nas costas, caminhei ao desembarque. Olhos curiosos 
queriam saber de onde eu tinha vindo; em que parte do mundo eu vivia. 
Todos aqueles cidadãos eram diferentes de mim e eu não entendia nenhuma palavra que 
estavam dizendo aqui, ali, por todos os lados, então pensei: “meu Deus vai ser difícil”. 
Vestindo uma calça branca, camiseta azul do AFS e jaqueta jeans, sai do setor de 
bagagem.  

Que bom.  
Minha família estava por lá com uma bandeira do Brasil me esperando e uma plaquinha: 
 

“KSENIIA, from the hands of mother Russia. We are here for you!”. 
 
E lá como eu, outros estrangeiros encontraram suas famílias e aquela felicidade total, 
abraços, mais abraços e todos felizes. Fotos aqui, fotos ali e cada intercambista com sua 
nova família. 
Então me lembrei que sai da Rússia para conhecer uma nova cultura e vim parar numa 
família russa e que posso dizer que é a família mais russa que já conheci.  
E logo aqui neste distante Brasil. 
Sim, como isso é possível?  
Encontrei uma família hospedeira que sua casa mais parece uma casa russa, com tudo, 
bandeira, moedas, cerveja, pelmeni, filmes, música, quadros, as nossas matrioscas, 
livros, tantas e todas as coisas da Rússia, além, camisas, de comida, doces, chocolates, e 
incrível também terra da Rússia, sim terra da Rússia guardada em potes. Não dá nem 
para falar pois o que você pensar da Rússia, lá tem. 
E também meu novo irmão que passou um ciclo todo numa cidade vizinha à minha. 
Mas uma família incrível e que a cada dia uma nova surpresa sobre meu próprio país.  
Mas agora deixa para lá, um dia após o outro e as histórias vão falando por si só. 
 
Walter Veroneze 
10.08.2017 
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CARTA À NOSSO FILHO 
Você agora está lendo esta carta meu filho, uma carta que deixamos para que se lembre 
de nós em cada momento que precisar, em cada momento que a tristeza atingir seu 
coração. Uma carta que deixamos em suas mãos ao nos despedirmos desta inigualável 
cidade de Ekaterimburg, encravada nos Montes Urais com janela para o Ocidente e ao 
mesmo tempo para o Oriente; uma cidade de dois caminhos, uma cidade de um passado 
triste e sangrento, mas de um futuro de tecnologia visionária.  
Então ao abri-la saberá que estamos em casa de volta, em nossa velha e amável 
Dourados, aqui tão perto da fronteira do Paraguai e tão distante de sua agora cidade. 
Uma carta que foi escrita para que jamais se esqueça de nós, daquilo que a vida toda 
fizemos para que você pudesse estar neste lugar e desse o primeiro passo para 
conquistar seus sonhos. 
Assim como estamos em casa de retorno você está se preparando para seu curso tão 
sonhado, nesta cidade tão grande e especial, em outro continente, em uma parte do 
mundo que ainda não tínhamos pisado; nem nós e nem você. Uma cidade de mais de 
1.400.000 habitantes e fundada em 1723 sendo hoje a quarta maior cidade da Rússia. 
Ekaterimburg tem média de temperatura anual de 3° C. 
O amor que nos une, meu filho, você pôde perceber durante toda sua vida até agora e 
daqui para frente também e isto ficou muito marcado nesta viagem que grande parte da 
família saiu do Brasil para lhe acompanhar até Ekaterimburg e deixá-lo na universidade 
de UrFU, УрФУ (Universidade Federal dos Urais, em russo Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина). Esta grande jornada 
para conquistar teu sonhado diploma começou muito tempo antes, meu filho, quando 
você pisou o primeiro pé numa escola, naquele longínquo “jardim da infância”, como 
por aqui costumamos chamar. Lá em sua mente já começava a se formar o que hoje 
estaria claro para você que seria o curso de Engenharia Mecatrônica. Mas não 
poderíamos pensar em momento algum que seria tão longe assim. 

 
Ural Federal University vista frontal   Ural Federal University vista superior 

Tão longe, nosso homem foi, provando seu valor, numa universidade fantástica e 
maravilhosa que tínhamos que ver com nossos próprios olhos também, afinal a UrFU 
foi fundada em 1920 sendo a maior universidade federal da Rússia, e está entre as dez 
melhores do país, participando do Russian Academic Excellence Project 5-100 desde 
2013, possui 17 institutos, com 14 prédios educacionais, 13 dormitórios, 13 instalações 
desportivas, 438 salas de aula multimídia, contando com 35 mil estudantes e cerca 
destes 2.000 são estrangeiros de cerca de 80 países, a Universidade Federal dos Urais 
possui cursos anuais de verão e inverno com ensino em inglês em mais de 24 programas 
de bacharelado ou até mesmo pós-graduação dentre as diversas faculdades, além disso 
tem 400 acordos internacionais de colaboração com programas de intercambio d 
estudantes em 96 universidades de 27 países, também conta com 12 laboratórios 
internacionais... essa, meu filho é a universidade que você pisa a partir deste momento e 
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o endereço que podemos lhe encontrar por alguns anos será então o da Ulitsa Mira, 19 
Yekaterinburgo, Sverdlovskaya Oblast. 
Somos vencedores filho, e você sabe tanto quanto nós por tudo que lutamos e que agora 
é chegado seu momento. 
Muitos quilômetros nos separam agora, mas nossos corações estão ainda mais juntos, 
mesmo nesta distância estamos torcendo unidos para que você supere etapa após esta 
para atingir seu sonho, seu objetivo, seu diploma, como sempre nos afirmou. 
E assim filho, aqui você já sabe isso de muito tempo atrás que inúmeras pessoas que 
mesmo preocupadas e com saudades imensa torcem por você. 

 
Ganina Yama onde foi assassinada os Romanov    Catedral do Sangue – Ekaterimburg 

Um dia você falou que eu fui o único que lhe apoio nesta boa loucura, ir para tão longe 
em busca de um sonho, mas mesmo apoiando tudo isso você sabe que chorei muitas 
vezes, em muitas noites lembrando que estaria distante... mas ao mesmo tempo meu 
coração se enchia de alegria por vê-lo feliz. 
Uma coisa que jamais deve esquecer filho, que nós sempre te amamos e apoiamos, 
mesmo brigando em vários momentos e é isto que reforçou ainda mais nosso amor. 
E saiba que o melhor para você sempre será o melhor para nós. 
E os pais que amam seus filhos jamais os abandonam mesmo nos momentos que parece 
que e nada vai dar certo, mesmo quando tudo parece estar indo para trás mesmo quando 
tudo parece estar em dificuldades. 
Por muitas vezes estive dirigindo e lágrimas caindo sobre o volante. Sabia disso? 
Pensando em momentos que você passava por indecisões e torcendo para seguir um 
caminho de esperança e sucesso. 
Sabe filho quando quebrou o braço choramos e lembramo-nos disto até hoje. Sabe filho 
quando quebrou seus dentes a tristeza tomou conta de todos nós e de nossos corpos 
porque um pai, uma mãe chora quando um filho passa dificuldades, imagina então 
quando acontece essas tragédias.  
Saudades é nosso lema agora e isso em todos os momentos nos consome. Mas isso é 
assim mesmo 
Um pai jamais deveria morrer depois de um filho (o ritmo normal da vida deveria seguir 
sempre) a dor é imensa e isso é o que é importante em nossa vida. 
Filho vá à luta, você é a coisa mais importante para todos nós (mães, avós e todos os 
demais...) você é nosso diamante entenda isso. 
Agora estamos aqui e você ai, mas sempre unidos pela realização deste sonho que para 
todos nós é importante. E com certeza, dentro de poucos anos, estaremos ai na festa de 
conclusão do curso e do tão sonhado diploma. 
 
Walter Veroneze 
10.09.2017 
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AQUELE HOMEM QUE ADMIREI 
 
Um dia, muito distante no passado, conheci um homem que foi um exemplo para mim e 
a cada minuto que nele pensava imaginava como podia ser tão inteligente, saber de 
tantas coisas, ser um exemplo na cidade onde morava e trabalhava. Como podia ser 
tanto? 
Para meus olhos inexperientes isso era algo inimaginável, uma coisa tão distante de se 
alcançar... tão longe. 
Tudo que fazia eu ficava imaginando como poder acertar assim? 
E quando o criticavam, lá estava eu discutindo e tentando colocar na cabeça dos demais 
que estavam errados. 
O tempo foi passando e tudo começou a sair da caverna, devagarzinho, como numa 
câmera lenta. 
O mundo foi me mostrando que havia sim, muitos erros naquele homem exemplo. 
Jamais deixou de ser íntegro, mas em muitas situações que meus olhos não queriam ver, 
decidia pelo lado cômodo, e o lado que mais trabalhava era o prejudicado. 
Então, seus erros eram deixados de lado por ser um homem que todos admiravam, mas 
que ia – aos poucos – minando o sentimento de paixão e admiração por aquele homem, 
já de idade, que tanto fez por sua empresa. 
E aqueles que não admiravam sempre aproveitando estavam e assim permaneciam. 
O tempo passou, dia após dia, lua após lua. E os grandes nomes daquele lugar foram 
deixando o barco, vagarosamente e com lábios silenciosos puseram seus pés em outro 
promontório de terra. 
Aqueles que sempre tiraram proveito ainda lá estavam, sugando a seiva adocicada 
calmamente, sem pressa, indiferentes ao que o mundo pensava. 
Vi, através de meus olhos, muitos passarem pela minha janela, com sorrisos tranqüilos 
em suas faces, querendo dizer “ainda estou aqui”. E esses simulados sorrisos foram 
acabando também com os talentos jovens que sonhavam ali fazer nome. 
Um dia no passado distante quando conheci aquele homem não podia imaginar que ao 
seu lado haveria tantos destes seres corrompidos pelo dinheiro. Não podia sequer 
imaginar. 
Um final de semana era tudo que queria para poder sair daquele lugar por onde tantas 
almas cinzentas caminhavam e que com apenas poucas e maravilhosas palavras 
mostravam que nada de ruim acontecia. Por onde então estavam as almas brancas, 
aquelas que faziam seu dever sem muito em troca exigir (por vestir a camisa ou então 
por não ter atrito já que não receberiam melhor, pois os de almas cinzentas já haviam 
levado). 
Mas, ainda vendo essas almas passarem por minha janela, cruzarem meu caminho e me 
darem “bom dia”, ainda me lembro do dia em que conheci aquele homem. Ainda me 
lembro daquele que em meu trajeto me ajudou muito.  
Ainda me lembro sim daquele homem. 
E quando penso nisso percebo lágrimas cobrirem meus olhos. 
 
Iuri Kosvalinsky 
24.09.2017  
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RUMO A EKATERINBURG 
 
Amanheceu 
Os raios do Sol, quente como sempre, traziam um novo dia 
Um dia especial em nossas vidas 
Um dia que partiríamos rumo à grande Rússia. 
Vamos, os carros estão preparados, nossa capital nos espera 
Por lá vamos dormir 
Descansar antes de voarmos para longe 
De cruzar o grande oceano e ver novas terras. 
Mas agora, antes do oceano, 
Antes de novas terras 
Paramos pela capital federal 
Ver o trabalho dos homens do povo 
O espelho da sociedade brasileira. 
Lisboa, e quantas luzes vão surgindo 
Como pequenos pontos no horizonte 
Sua gente amistosa e irmãos de sangue 
Irmãos de terras e aventuras 
Sorrisos e abraços por onde paramos 
Lisboa... Lisboa.. Lis. 
Moscou dispensa comentários 
Cidade do “grande”, dos czares 
De sua grandeza de gigantescas vitórias 
De um povo que jamais caiu. 
Terra de povos dos cabelos vermelhos 
Guerreiros de tempos antigos 
Lutadores contra a bravura do inverno 
Izhevsky vai ficando para trás 
Na gelada chuva  
Embaçando nossa visão em vidros molhados 
Mozhga agora apareceu tímida na curva da estrada 
Mozhga que queríamos tanto conhecer 
Mozhga de Ksenia 
Mozhga de Oleg e Olga 
Nossa Mozhga agora 
Depois de nosso tempo lá 
Um pedaço de nossos corações  
Nessa terra também ficou. 
A gigante dos Urais está ali 
Perto, tão perto que nossos dedos 
Podem tocá-la, senti-la. 
Depois daquela floresta de bétulas 
Trólebus, metrô, veículos, comboios e 
Tantos outros transportes 
Tantas pessoas que não podemos contar 
Ekaterinburg meus pés 
Ficarão para sempre nessa terra. 
Moscou, que sentimos novamente 
Seu calor nesse inverno que traz uma brisa gélida 
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Depois do frio, depois de congelar 
Pisamos nas areias escaldantes 
Onde o sol jamais dorme 
Sheiks aqui do lado passam com pressa 
Vão para o ar-condicionado e 
Deixam suas máquinas lá fora 
Aqui estamos em São Paulo 
Aguardando um pássaro de ferro 
Para nosso lugar chegar, para nossa terra. 
Falta pouco e o sono vai chegando de mansinho. 
Cidade morena sentimos seu calor novamente 
Vamos aproveitar sua noite antes de seguirmos 
Antes de partirmos para nosso aconchego. 
Agora aqui estamos 
O calor de Dourados em nossos corpos 
Aqui, agora, tiramos nossos calçados 
Aqui podemos deixar e dizer a todos 
Obrigado. 
 
Walter Veroneze 
29.10.2017 
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A CAMISA 
Então eu vi 
Eu vi pessoas vestirem a camisa e descobrirem que a camisa era de papel 
Rasgou com o vento 
Esfarelou quando molhou 
Caiu aos pedaços com o suor da luta diária 
Foi amarelando com as amarguras das pessoas. 
 
Foi caindo 
Vagarosamente caindo 
Pedaço por pedaço num chão vazio 
 
Então vi que poderia ser feito algo 
Mas as pessoas já não sabiam mais como vestir outra camisa. 
Não conseguiam mais erguer os braços e bradar 
 
Eu vi e foi triste 
Triste porque eu também vesti a camisa 
 
Eu vi como ela desmanchou 
Eu vi e fiquei apenas olhando ela desaparecer diante de meus olhos. 
 
 
Walter Veroneze 
09.11.2017 
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ACORDEM 
 
Pare! 
Isso não pode acontecer. 
Tudo está ruindo 
Por quê? 
Precisamos reagir, precisamos lutar... 
    ... mas precisamos acordar 
    ... escutar os outros 
    ... saber o que está acontecendo 
 
Tudo está ruindo, indo para não sei onde 
Desaparecendo. 
Temos que lutar 
Onde vocês estão que não percebem? 
O que estão fazendo 
    Olhando o umbigo 
    Dormindo sobre uma mesa 
Isolando-se em uma sala escura 
Escute o clamor. 
Sintam a dor daqueles que choram por suas famílias 
Onde vocês estão que não ouvem? 
 
Escutando mentiras em todas as manhãs. 
Dali para uma sala isolada 
Sem ‘bom dia’, sem ‘coração’ 
Onde estão aqueles que admiramos? 
 
     Perdidos entre as mentiras dos bajuladores 
Bajuladores que sugam a coragem, que mostram  
Um destino inseguro – abram os olhos. 
     Escutem, escutem, escutem o que dizemos 
Porque não vêem? 
Onde estão aqueles homens que adoramos? 
Que nos ensinaram tantas coisas nesta nossa jornada? 
Onde estão vocês? 
 
Por favor ouçam. 
Abram os olhos 
Acordem 
E vejam o que está acontecendo. 
 
    Apenas... 
 
       Por favor! 
 
 
Walter Veroneze 
09.11.2017 
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PASSOS 
 
Escuto, no corredor, um caminhar sorrateiro 
Passo após passo vem em minha direção – posso perceber 
O que quer? 
Quem é? 
Porque está aqui a esta hora? 
O ponteiro marca vinte horas e nem um minuto a mais 
Vinte horas apenas 
Depois de um dia cheio de amargura, 
O que quer a esta hora? 
 
A porta abre-se apenas isto 
E do outro lado, ninguém está 
Os passos continuam ainda mais fortes, mais decididos 
 
Não consigo ver ninguém, mas alguém ali está 
O que posso fazer? 
Nada, não consigo nem me mexer. 
Mas minha garganta parece estar sendo sufocada 
 
O que é isto, o que está acontecendo? 
Meus olhos procuram por todos os lados, mas nada aqui, nada ali. 
Enquanto a porta se fecha os passos continuam. 
 
... 
 
Eu sabia que devia ter ouvido aqueles que vieram até mim 
Me traziam notícias, soluções 
Eles queriam ajudar 
Estavam ali até o fim do dia 
Mas agora todos se foram, estão com suas famílias, com seus filhos 
Eu sei, agora é tarde, 
Eu sei, eu deveria ter escutado 
 
Os passos continuam  
Para onde vão? 
Não saem de minha cabeça 
 
Não saem de minha cab... 
 
 
Walter Veroneze 
09.11.2017 
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INDO 
 
Do lado de fora destas vidraças o sol ainda nos contempla com seus raios quentes as 
terras do Sheremetyevo. O avião já está na base de embarque e logo partirei para meu 
novo lar. Um lar que me acolherá por quase um ano todo, não conheço nada de lá, desta 
nova cultura e também não quero saber nada por enquanto, preciso descobrir quando lá 
chegar. Sei que serei muito bem acolhida e isto não tenho dúvidas, mas o que 
acontecerá neste ano só os dias que chegarem poderá me responder. Então vamos viver 
um dia após o outro e apenas isso. 
O microfone do salão de embarque anuncia que está liberado o embarque, então eu e 
várias outras pessoas que ficarão em Paris vamos embarcando, um, depois outro após a 
moça da companhia aérea conferir nossos documentos. 
Uma sensação então, que não sei explicar parece apertar meu coração e também, ao 
mesmo tempo, vai embora. Retorna depois, e vai embora novamente. 
Vou sair do continente pela primeira vez e talvez seja isto, lembro então de minha 
família que estão ficando para trás, mas também sei que outra estará me esperando, num 
mundo diferente. 
Talvez a velha frase “o novo amedronta”, seja verdadeira, mas agora não é hora para 
pensar nisto, afinal a porta da aeronave está trancada e já estamos taxiando pela pista. 
Então eu ouvido apenas ouve a aeromoça dizendo  

“para apertar os cintos... “  
e toda aquela mensagem vôo após vôo aos passageiros. 
Então coloco um filme qualquer e dedico minha atenção à ele, não vejo o seu final, pois 
dormi. Quando acordo, e bem a tempo, vejo a capital francesa chegando de mansinho. 
Depois de nos abraçar, pisamos no seu aeroporto buscando novo portão para embarque, 
embarque agora para outro continente, continente tão longe, tão distante, que eu jamais 
imaginei conhecer, mas aqui estou e não vou perder esta oportunidade. Não posso mais 
voltar, seria como desistir e isto eu não vou fazer. 
Vou conhecer novas terras. Vou sim. 
E então, pouco depois, nova aeromoça dizendo 
    “senhores passageiros reduziremos as luzes da cabine...” 
E o avião vai mansinho pela pista até que o comandante dá a ordem e corremos como 
loucos para pegarmos velocidade e superar a resistência do ar, então subimos, subimos, 
e subimos ainda mais. 
A tristeza vai ficando para trás, desaparece de mansinho. Adeus Europa, ano que vem 
eu volto e volto ainda mais madura, conhecendo um novo mundo, conhecendo uma 
nova família, conhecendo uma nova cultura e sei que isto me fará muito bem. 
Adeus por enquanto. 
Walter Veroneze 
12.11.2017 
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IVANA EM ABAKAN 
 

Eu, Dennis, a via todas as manhãs pelo vidro que havia em minha sala. 
Via seu sorriso e também podia sentir que sempre estava contente, mesmo quando 
delicadamente se levantava para buscar um café amargo, o que acontecia cerca de 
quatro vezes ao dia. 
Eu podia ver e admirava isso, que sempre que alguém a procurava para resolver um 
problema ela o atendia com um certo sorriso, que me encantava. 
Mas vou pular um pouco dessa admiração que durou muito tempo e que ficava 
martelando em minha memória e me fazia sofrer calado e ir direto ao dia que resolvi 
sonhar um pouco mais alto e... pronto. 
Ivana trabalhava comigo na área financeira de uma empresa da cidade de Abakan, no 
sul da nossa pátria e nossa empresa empregava muita gente, cerca de umas 200 pessoas, 
muito grande mesmo para os padrões de nossa cidade, de cerca de 165 mil habitantes. 
Trabalhávamos na área de cobrança e negociações das vendas e exportações de calçados 
que por lá produzíamos. 
Nossa cidade tem bastante indústria de metais, calçados e alimentos. Na área de 
calçados exportamos para alguns países da zona de influência russa da Europa e mesmo 
da Ásia. 
Eu sempre gostava de chegar mais cedo que o pessoal e podia ver quando Ivana minha 
caminhando logo pela manhã e já podia perceber aquele sorriso que estaria presente em 
nosso setor durante todo o dia. Não me lembro de ter visto Ivana magoada ou mesmo 
nervosa em nenhum dia, desde que a conheci, cerca de dois anos. 
Também este foi o período que trabalhamos juntos, pois depois fui transferido e meu 
destino foi para outro território russo. 
Então, certo dia, cheio de neve em nossa região com cerca de seis graus negativos eu 
tomei uma decisão e convidei Ivana para jantarmos e ela topou. Nossa aquele dia eu 
quase não consegui trabalhar, meu coração disparava e eu não conseguia pensar em 
mais nada, somente como seria a noite que estaríamos juntos. 
Então a noite chegou, passei em seu apartamento e fomos ao Turik, um restaurante 
chique que tem na zona oeste de Abakan, perto da Catedral do Sangue. 
Uma janta muito saborosa e onde pudemos conversar bastante pois ficamos até tarde 
por lá, para falar a verdade, até que o garçom nos disse que estavam fechando o 
restaurante. Fazer o que, fomos embora. 
Quando cheguei em seu apartamento e meu coração ainda naquela agitação ela me 
convidou para tomarmos um vinho e continuarmos nossa conversa. 
Uma taça de vinho... 
   Mais uma taça de vinho... 
     Outra taça de vinho... 
E Ivana a cada gole ainda mais bonita, mais sensual. Minha mente então, a queria de 
todas as maneiras, meu coração agitava-se ainda mais. 
Ivana, Ivana morena do sul da Rússia e sensual como todas as mulheres de nossa grande 
terra. 
E o vinho insistia em não terminar, mas eu nem prestava mais atenção a isto e só em 
Ivana, em nossa conversa, em seu sorriso, em seus lábios que se moviam delicadamente 
a cada palavra dita. 
Abracei-a e nos beijamos. Nossa foi loucura. E nos abraçamos ainda mais. E nos 
beijamos ainda mais. E assim foi... 
- Vou pegar outra garrafa de vinho Ivana. – Disse para ela. 
Enquanto fui à cozinha pegar a garrafa Ivana caminhou ao quarto. 
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Enquanto colocava mais um pouco de vinho em nossas taças, Ivana voltou à sala com 
uma lingerie branca e cabelos soltos que a deixava ainda mais linda. De cinta liga e 
salto alto me abraçou e começamos a nos beijar naquele confortável sofá, não demorou 
muito e ela se deixou sobre mim e seus lábios foram tomando conta de meu corpo, 
boca, pescoço, peito... descendo... descendo ainda mais... e voltando enquanto suas 
mãos se encarregavam de minhas roupas. Deixando-me louco a cada momento. E assim 
nossos corpos foram se encontrando cada momento mais apaixonados e loucura... seus 
lábios desceram e encontrou meu sexo.  
Quando não agüentava tirei sua calcinha apenas, deixando-a com o restante do 
espartilho que me apaixonou e que a deixava ainda mais sexy e a penetrei enquanto 
ainda agüentava. Nossa foi uma loucura só; ela me agarrando ainda mais forte e eu 
fazendo o mesmo, apenas para sentirmos nossos corpos colados, unidos, em apenas um. 
E num movimento de vai e vem cheguei a loucura e nossos corpos encontraram então o 
êxtase ali mesmo, naquele sofá tendo apenas aquelas taças ainda cheias de vinho sobre a 
mesa como testemunhas. 
Passou o final de semana então. Queria ver novamente Ivana e claro queria sentir seu 
corpo mais uma vez. Ela era demais. 
Na segunda-feira ela não foi trabalhar em nosso setor, estava em treinamento em um 
prédio da empresa em outro lugar e não a encontrei e naquele dia mesmo, meu superior 
pediu para eu ir com urgência, se possível ainda naquele dia para mesmo para Ivanovo, 
distante cerca de quatro mil quilômetros de nossa sede. No começo não entendi muito 
bem a urgência daquele pedido e nem daquela viagem, mas quando cheguei em Ivanovo 
com pensamentos em Ivana, vi que realmente minha presença naquele local era urgente 
mesmo e ali estou já à algum tempo (não cabe aqui, neste conto dizer os motivos que 
estou aqui, afinal aqui na Rússia acontece umas coisas que não entendemos muito bem, 
mas que apenas acontecem e são necessárias). 
Continuo pensando em Ivana, em seus lábios carnudos e macios, em seus lindos seios, 
em seu corpo moreno, em seu corpo deitado sobre o meu e em seus cabelos espalhados 
entre meus dedos. 
 
Iuri Kosvalinsky 
24.11.2017 
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AINDA HÁ ESPERANÇA 
 
Ainda há esperança, acredito que seja a frase ideal para iniciar este texto que promete 
ser breve, mas não tão breve como gostaria, mas tentar refletir e dar um alerta para 
todos aqueles que buscam um mundo melhor. Um mundo onde culturas possam 
conviver em harmonia, onde seres humanos saibam que integrando forças se vai mais 
longe, onde todos possam ganhar e se amar independente de fronteiras físicas criadas 
pela política de um mundo neolítico. 
Ainda há esperança reflete a colaboração que famílias distantes, quer de países ou 
continentes tentam ano após ano, realizar. Criar um novo relacionamento, apenas um. 
Simples como deveria ser a vida. Amor. 
Amor entre famílias que jamais imaginariam se conhecer em continentes distantes, 
léguas e léguas, quilômetros após quilômetros. 
“Vá meu filho e que seja feliz”, é a expressão utilizada por muitos pais ao redor do 
mundo para enviar seu filho quer seja por poucos dias ou um ano, nesta jornada de 
conhecimento e torcendo para que do outro lado do mundo, a família que receberá este 
menino seja uma família de princípios. 
Para aqueles que recebem este menino vindo de “outro mundo” também é uma 
ansiedade sem igual, como ele será, o que gosta, nossa muitas são as perguntas que 
surgem e que ficam à espera de respostas, as quais só serão sanadas ao longo da jornada 
que ambos decidiram realizar. 
E assim – como se diz – segue o cortejo, relações dando certo, relações sendo 
arruinadas, tantas confusões, tantos amores e lágrimas quando pessoas queridas vão 
embora. Já passamos por isso várias vezes. Chora-se quando chegam. Chora-se quando 
vão embora.  

Parece que um pedaço do coração vai junto. 
E o ciclo não termina, apenas muda de face. 
E desanimamos quando algo parece não ir como gostaríamos, quando muda a rotina de 
nossas vidas, quando o conflito é iminente, quando desanimamos com atitudes 
irresponsáveis, mas sempre existe algo melhor depois da curva. Sempre existe. 
Acredite. 
Será? 
Tudo pode ruim de um momento para outro. Apenas com alguma atitude que não se 
gosta ou então com palavras que depois de lançadas jamais podem ser recuperadas. E 
assim as culturas vão se interagindo, minuto a minuto cuidadosamente. 
Ainda há esperança reflete a recuperação de nosso amor por estes meninos que viajam 
milhares de quilômetros sozinhos em busca “do novo”. Corajosos são eles. E como são. 
Quando recebemos um ser de outro lugar, mais parece de outro mundo até que os dias 
unam as duas culturas, uma suspeita e esperança ficam pairando sobre nossas cabeças. 
Como será amanhã é algo que todos pensam. Sim! Todos pensam. 
Então esperamos que esta pessoa seja amorosa, 
 Que seja respeitosa, 
  Que seja educada, 
   Que seja estudiosa, 
    Que seja corajosa, 
     Que não seja preguiçosa, 
      Que seja comunicativa, 
       Que seja curiosa... 
Vamos parar por aqui, senão vou gastar muitas páginas dizendo o que esperamos deles 
(que é a mesma coisa que esperamos de nossos filhos). E... 
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Mas nós temos que proporcionar este ambiente para eles também. E isto cabe somente a 
nós, e a ninguém mais. Que fique claro isto também. 
Ainda há esperança resume tudo isso, resume também nosso amor por estes meninos e 
meninas e acima de tudo resume a união que se cria e nunca mais se apaga. 
Nunca mais se apaga, nem mesmo com a tempestade mais avassaladora. 
Nunca mais se apaga. 
Ainda há esperança diz claramente que ainda existem meninos e meninas criados com 
respeito por pais que possuem respeito e amam a “família”, criados com educação e 
com princípios e que então levam isto como bagagem por toda a vida, quer seja ao lado 
de seu mundo natural, quer seja inserido numa outra cultura distante milhas de seu 
aconchego. 
Ainda há esperança é somente um lembrete, um lembrete apenas. Um lembrete de que é 
maravilhoso conviver com outra cultura em seu lar que lhe traga felicidade. Ainda há 
esperança quer deixar registrada esta integração gratificante de culturas, de mundos 
diferentes. 
E todos sabem que isto é muito bom, maravilhoso e os laços se mantém pela nossa 
jornada neste planeta. 
 
Walter Veroneze 
26.11.2017  
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NUMA JAULA 
 

Minhas lágrimas se esparramam pelo piso de minha jaula. Fui traído por aqueles que 
admirava justamente quando mais esperava apoio. Porque isto acontece tão facilmente 
com as pessoas, nesse mundo onde deveríamos ser aliados? 
Continuo na jaula que me colocaram, mas mesmo assim consigo ver – com muito 
esforço – o que acontece do lado de fora e em alguns casos perceber o caos que o 
mundo vai buscando a cada minuto. 
Vejo tantas pessoas passarem aqui de frente e virarem a cabeça, fecharem os olhos e 
simularem que estão ao celular com alguma preocupação ou então com gargalhadas 
incríveis distantes da realidade. 
Homens e mulheres, crianças e mesmo velhos sempre tem algo mais importante para 
fazer, numa busca incansável, acreditando numa felicidade distante do coração. 
Ainda  me lembro naquele dia em que um casal aparentemente feliz  passou por aqui, 
enquanto começava algumas gotas de chuva rolarem pelo piso de concreto dos edifícios 
e ruas, caminhavam cada qual em seu celular, cada qual com suas preocupações 
indiferentes um ao outro e os filhos atrás ainda mais envolvidos com seus novos 
aparelhos telefônicos. 
Também quando o rapaz deu o fora na linda moça que lhe contou estar grávida e apenas 
“um adeus” recebeu. 
Nossa! Tantas foram as tristezas que pude perceber ao longo desse tempo aqui isolado 
nesta jaula e tantas situações de estupro, morte e roubo aconteceram por aqui que nem 
me digno a contar. 
Mas acima de tudo é triste saber que isto não é nada comparado àqueles homens de 
terno preto que trabalham no ar-condicionado numa cidade intocável pelo homem que 
trabalha e coloca alimento nas mesas de todos. 
Mas fui traído quando mais esperava apoio daqueles que admirava. Sempre 
preocupados com mais, mais e mais, se esqueceram de que os trabalhadores sob seu 
manto ajudava aquela empresa a crescer, à ir para frente. Mas isolados não perceberam 
isso. 
Sempre queriam mais e assim a roda girava e continuava a dar resultados a impulsionar 
a todos, mesmo com guerras incubadas, ódios escondidos que aos poucos foram sendo 
liberados e então a roda começou a enferrujar.  
Calmamente a estrada se tornou um lamaçal, um atoleiro por onde só poderia continua 
caminhando por cima das encostas ainda não impregnadas daquele mal. Mas não seria 
por muito tempo. Adeus eu imaginei por várias ocasiões aqui dentro desta jaula. O 
coração parecia apertar aos poucos e as lágrimas ainda mais fortes me indicavam que o 
fim estava cada nova lua mais perto, agora talvez a galope. 
Então porque não tentar fugir desta jaula? Então o que haveria a fazer? Mas as grades 
eram inquebráveis, nem mesmo a força de vários homens a faziam tremer. 
Continua então ali sentado observando quem passava e sempre com suas preocupações, 
com suas particularidades, mesmo quando um padre passou (não vou falar de pastor 
porque, esse nem esta dignidade teve) e me viu na jaula disse “ele deve estar ai para 
pagar algo de errado que tenha feito” e após o sinal da cruz se foi também. 
Luas e sóis se alternavam e sempre a mesma coisa, suspenso acima do mundo nada 
podia fazer. Mas porque aquelas pessoas livres, que caminhavam por onde queriam, não 
faziam nada? 
Talvez devêssemos perguntar para aqueles homens que lá estavam e que sempre 
queriam mais. Mas como chegar até eles e perguntar, se suas portas sempre estavam 
fechadas? Com trancas de ouro não podíamos tocá-las. 
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E na jaula continuei ainda por muito tempo, tempo que já esqueci e que quero esquecer. 
 
Iuri Kosvalinsky 
03.12.2017 
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JANELA DE MINHA ALMA 
 

Vi da janela de minha alma o mal correndo por todos os cantos desse mundo. Tomando 
os corações dos homens como algo sem valor. 
Vi que meu coração sangrava. Era algo que não podia controlar a dor de milhões de 
pessoas. 
O que pensar? E como fazer o que precisa ser feito para superarmos o mal que encarna 
em nosso coração? 
Mas parece que todos adoravam aquele ilusório poder que impregnava suas carnes, suas 
mentes, seus corações. Adeus liberdade!!! 
Para onde vai humano? Para longe daqui encontrar a luz do Sol distante no horizonte. 
Para onde vai humano, caminhando solitariamente sem qualquer ajuda. 
Para onde vai humano, imaginando o mal por entre os dedos, perdendo cada momento 
de vida. 
Para onde então humano? 
Eis a pergunta que faço. Mas que não pode ser respondida por corações negros. 
Mesmo a grama se entristece e aos poucos vai amarelando, o pássaro já não desbrava os 
céus, os peixes deixaram de correr felizes pelos riachos. 
Onde está a vida? 
Nos abandonou. Foi indo vagarosamente para a escuridão. Solitário. 
E tudo observo da janela de minha alma. 
 
Walter Veroneze 
03.12.2017   
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A LUZ DA LUA 
 
A lua está firme no seu lugar, iluminando delicadamente a paisagem abaixo, entre 
caminhos, recantos e desertos. 
Iluminando a paisagem para o homem caminhar seguro num deserto criado por si 
próprio. 
Abraçando a escuridão e dando luz ao coração do homem. O homem que se esquece de 
olhar ao alto e agradecer, o homem que esquece de pisar no chão e sentir a força da terra 
que lhe traz alimento, o homem que prende cada vez mais seu coração com grilhões 
romanos. 
Mas a lua não se cansa. Ela permanece lá noite após noite, ano após ano. O homem se 
vai e ela permanece lá firme como determinaram. Sua luz calma e romântica invade 
nossos quintais e acalma os corações de bem. 
Mas o homem com o mal no coração não agradece a bondade da lua e ela lá permanece 
por incontáveis gerações. 
O coração duro e oco do homem que caminha sem rumo dá adeus à sua felicidade. 
 
Walter Veroneze 
06.12.2017  
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ÚLTIMO DIA DE 2018 
 
Novamente aqui estamos esperando alguns minutos enquanto saboreamos tanta comida 
(carnes variadas, frutas de tantas formas e sabores, bebidas) a chegada da meia-noite. 
Mais um ano vai ficando para trás e outro se aproximando rapidamente como nunca 
antes. Um novo ano então se aproximada e dele o que podemos esperar? Saúde, 
felicidade, melhor condição financeira, amor. Tantas coisas que queremos e sempre 
queremos tudo, mas sempre nos esquecemos de combinar com a outra parte. Porque 
tudo na vida é uma condição de mão dupla. 
Mas porque esperar a chegada do novo ano? Se podemos fazer isto a cada novo dia que 
levantamos? Talvez porque isto seja a desculpa do ano novo que todos estão 
acostumados e que todos sabem que é da boca para fora. 
Assim como também é da boca para fora tantas mensagens que agora recebemos no 
facebook, whatsapp e por ai afora sobre as melhorias do ano novo, até mesmo daqueles 
que nunca vimos antes em nossas vidas. 
2018 então está vindo e certamente como sempre vamos caminhando um dia após o 
outro e daqui a pouco vamos estar falando as mesmas coisas na virada dele para 2019. 
Como somos? Tão cínicos tão vazios.  
Apenas isto. Tão vazios que temos que nos apegar a estas datas festivas para nos 
sentirmos importantes, assim como o dia dos namorados, o Natal, o Dia das Mães e o 
dia de Finados. 

Finados então se foi e não lembramos mais dos nossos entes 
queridos que partiram, apenas naquele dia vamos acender velas, chorar 
por alguns instantes e pronto. 

Dia das Mães, que dia maravilhoso quando ela mesma faz o 
almoço para nós e lá vamos então para sua casa todos felizes e abraços 
para todos. Terminamos o almoço e os abraços e os presentes e vamos 
embora. Amanhã é outro dia e as mães ficam de lado. 

Dia dos Namorados, então estamos um pouco mais preocupados 
pois se neste dia não haver presentes pensamos “o que está 
acontecendo?”, e então lá vai mais um presente e um jantar e depois do 
jantar um m...., e no outro dia o “pau come”, como se diz por ai. 

Natal então é uma festança sem tamanho. Todos ficam com os 
corações mais leves, presentes para todos os lados, abraços, muita 
comida e bebida e torcemos para que caia num dia de semana, porque se 
for domingo a merda tá feita, afinal no outro dia temos que trabalhar e 
então esquecemos destas maravilhas do coração mais leve rapidinho. 

Mas há ainda muitas outras datas que o sistema capitalista criou para se vender muito e 
colocar o povo para trabalhar até tarde, mas também se esqueça disto é coisa de nosso 
corpo e não de nossa alma. 
Mas o que é verdadeiramente coisa de nossa alma? 

Um amor passageiro? 
Um aperto de mão verdadeiro? 
Um sorriso de agradecimento? 
Uma lágrima de saudade de alguém importante? 
Um gole de vinho com alguém de valor? 
Uma realização importante para o futuro da humanidade? 

Não sei dizer com certeza meu caro amigo, mas tenho certeza de que cada pouco de 
todos os itens acima e ainda muito mais pode fazer a diferença. 
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Mas tenho plena certeza de que não é coisa da alma a hipocrisia existente em tantas 
datas importantes e ainda levada pelo resto de nossos dias a cada passo que nós damos. 
Mas deixe isso tudo pra lá e vá se divertir enquanto pode, enquanto ainda tem família, 
enquanto ainda tem amigos, enquanto ainda tem saúde. Pois tudo vai se esvaindo 
vagarosamente, minuto a minuto de nossas vidas. 
 
Walter Veroneze 
31.12.2017 
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QUEM FICARÁ AQUI 
 
 
 
Um dia passa, outro também 
E a cada minuto vamos cansando, ficando mais morosos... 
E a cada momento novas vitalidades vão aparecendo 
Com novos conhecimentos 
Com nova energia. 
 
E nós, vamos verdadeiramente ficando para trás 
Imaginando que ainda somos importantes 
Que ainda podemos trazer novidades. 
 
Mas e a verdade? 
É isso mesmo? 
E quando partirmos quem ficará aqui? 
 
Tantas perguntas que vamos empurrando  
Que não queremos pensar 
Mas que não há como fugir 
O momento chegará, cedo ou tarde. 
Com o novo raiar do Sol. 
 
 
Walter Veroneze 
20.01.2018 
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CON – FIN 
 
Então aqui na minha amada empresa acontece a mesma coisa que sempre pensamos em 
deixar abafado, escondido debaixo do tapete, mas que todos sabem que é assim que 
funciona. 
Certa época deixei o departamento administrativo para buscar novos desafios em outro 
departamento, este de onde eu havia iniciado minha vida profissional naquela empresa, 
que era reconhecida na região onde atuava. 
Então com minha saída novas vagas se abriram, tanto para a gerência administrativa 
como para a financeira, os quais eu ocupava anteriormente. Assim sugeri nomes estes 
que foram aceitos pela direção. 
Mas instantaneamente percebeu-se uma queda acentuada na forma de condução dos 
departamentos e isto motivada principalmente pelo mal agouro entre as partes, uma 
querendo ser melhor que a outra, possuir um ego maior. 
Isto se tornou nítido então em cada movimento daquelas células e assim perdurou até o 
fim. Então a imagem construída de união por décadas foi voando com as lufadas de 
vento dia após dia, desaparecendo da memória das pessoas que agora só viam 
divergências. 
Então, mas além disso tudo infelizmente o tratamento de lá para cá parece que era – 
agora – uma coisa apática, típica de “inimigos”. Triste. 
Mas e a relação de ambas as novas condutoras daqueles locais? Não melhoraram e 
continuaram sempre com desconfiança e sorrisos falsos. Só não via quem não queria. 
Mais uma mágoa assim marcou meu coração por um lugar que tanto defendi, que tanto 
amei. 
 
Iuri Kosvalinsky 
10.02.2018 
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LARISSA E EU NO TREM 
 
Eu e Larissa Astanina, minha amada namorada, bela e exuberante, compramos uma 
passagem de trem para Omsk, passaríamos o final de semana prolongado por causa do 
feriado que haveria na segunda-feira próxima, então conseguimos sair de Novosibirsk 
cedo na sexta-feira, não tão cedo, claro até que o comboio realmente desejasse trilhar a 
distancia de 655 quilômetros entre as duas cidades da Sibéria. 
Aguardamos por algum tempo na plataforma enquanto o vento gélido de fevereiro 
corria por todos os cantos e atormentava as árvores que resistindo eternamente se 
mantinham firmes por todos os lados aos arredores da estação ferroviária. 
Poderíamos ter optado em ir para Omsk via avião mas já fizemos isto e agora 
gostaríamos de conhecer as paisagens por onde o trem passa e então aproveitarmos um 
tempo maior entre as duas cidades. O trem sairia as 6:50 horas da manhã com destino a 
Omsk e teríamos quatro paradas pelo caminho (Chulym Chulym, Barabinsk, Ozero 
Karachinskoye e Tatarsk) antes de chegarmos à estação de Omsk que seria por volta das 
14:27 horas (hora local), assim considerando a mudança de fusos horários gastaríamos 
cerca de 8:37 horas nesta viagem. 
Quando o trem chegou buscamos nossa cabine onde teríamos a companhia de outro 
casal russo, mas que estava fazendo uma viagem já de alguns dias pelos trilhos russos, e 
aparentemente não eram de muita conversa. Ficamos com as camas do lado esquerdo e 
eles com as do direito. Trocamos alguns cumprimentos e também falamos sobre as 
cidades de Omsk e Novosibirsk e também de Irkutsk de onde eram e que estavam indo 
para Moscou passar alguns dias por lá e onde a mãe da mulher reside. 
Quando viajamos um belo pedaço da estrada o casal foi para o refeitório saborear alguns 
pratos da cozinha russa que será servido durante todo o trajeto, então ficamos a sós. 
Neste momento disse para Larissa “acho que vou descansar um pouco”, e ela me disse 
“ainda não, calma ai Ivan” e nisto ela – em pé na minha frente – abriu seu piumino de 
guaxinim (espécie de sobretudo de extremo bom gosto) de pele que estava usando e se 
mostrou nuazinha para mim, inteiramente linda, maravilhosa me desejando. 
Seus olhos azuis, seus cabelos loiros, seus seios e seu corpo me desejando ali em minha 
frente, dentro daquela cabine sobre os trilhos. 
Então a abracei fortemente junto à porta beijando sua boca, seu pescoço, descendo por 
seus seios, seu abdômen contorcendo e fui descendo ainda mais. E ela me querendo 
freneticamente. Eu já nem lembrava que o outro casal poderia retornar a qualquer 
minuto, apenas me importava com Larissa maravilhosa em minha frente me desejando. 
Depois de tanto carinho ela sentou sobre meu colo e nos desejamos ardentemente e 
nossos beijos se tornaram ainda mais intensos e Larissa cada vez mais me desejava. 
Loucura naquela cabine de trem. 
Então quando não aguentava mais de desejo Larissa se debruçou sobre a mesinha 
central da cabine e enquanto apoiava seus cotovelos nela eu a desejei, desejei como 
nunca antes e a possui num desejo ardente. 
Larissa se contorceu apaixonadamente e juntos chegamos ao êxtase, nos abraçando 
intensamente. 
 
Iuri Kosvalinsky 
12.02.2018. 
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K-RTEL 
 
 
No dicionário se diz que além de outras coisas também e o mais grave no meu 
entendimento “é um acordo comercial entre empresas, visando à distribuição entre elas 
das cotas de produção e do mercado com a finalidade de determinar os preços e limitar a 
concorrência”. 
 
Coisa feia hein, lá quando vemos no telejornal essas coisas, mas e quando vivenciamos 
isto daí para nós é comum. Por quê? 
 
Porque estamos nos beneficiando e a humanidade tem uma vontade gigantesca de 
benefícios sempre e sempre e em detrimento de outros. Então depois da porta o discurso 
é outro. 
 
Então, com a incapacidade de nossa associação ou então apenas olhando para o 
benefício de donos de concessionárias incompetentes e medrosos fizeram o que todo 
grande líder incapaz faz “arrumar uma forma de proteção de seu reino”, e assim foi 
feito. 
 
Durante uma reunião com os donos das concessionárias e isso não apenas daquela 
marca que representamos aqui na região, mas com todas as outras, um documento de 
que você só pode atender um cliente quando estiver num perímetro previamente 
determinado, ou seja, for de seu ciclo de interesses. 
 
E os demais clientes, os que estão em outro ciclo de interesses? 
 
Bem, estes têm que rezar para que o “dono” de lá seja uma pessoa que imagine que o 
comprador é quem lhe traz frutos e não apenas aquele a quem deve ser explorado. 
 
Mas e se ele não quiser estar por lá? Bem ai eu tenho que lhe virar as costas e dizer que 
procure seu representante, simples desta forma. Afinal ele teve a infelicidade de ter em 
sua região um concessionário mais incompetente que este daqui. Teve a infelicidade de 
ter alguém menos amistoso e mais sanguessuga que este daqui. Apenas isto. 
 
Então olhamos para nós como clientes e sentimos tristeza que no mundo de hoje, onde 
se prega tanto respeito pelas coisas ou se cobram tanta responsabilidade e também 
pedimos e julgamos – mesmo aqui na Rússia – que nossos políticos são corruptos, mas 
não deixamos de fazer a  mesma coisa, apenas encoberta por uma lei feita a portas 
fechadas. 
 
Onde está a dignidade disto? Onde se brigam por migalhas e se mata o futuro de uma 
nação abençoada. Que dignidade há nestes líderes que pregam o bem e fazem o mal? 
 
Dê seu suor acreditando em tudo, mas tudo não é nada e quando você descobre tanto 
mal, é tarde. E você fez parte de tudo isso e depois vai à igreja, e aqui na Rússia está 
cheia delas, por toda parte afinal elas estão inseridas em nossa cultura desde o princípio, 
desde Vladimir, desde tempos vikings, e por lá acredita que está livre desse mal.  
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Mas não há fim, não há começo. Não adianta gritar para ninguém ouvir, isto não mudará 
tão cedo e você faz parte de tudo isso. 
 
O K-rtel foi criado pelos poderosos e assim continuará, não será um sonhador que fará 
diferença nem hoje nem amanhã. 
 
Então não perca seu tempo lendo isso, vá dormir, afinal amanhã você tem que estar som 
sorriso no rosto, acreditando em tudo que lhe é passado e trazer resultados: não importa 
como. 
 
Apenas isso. 
 
Iuri Kosvalinsky 
14.02.2018 
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OKSANA EM BIYSK 
 

Sempre que podia eu tirava uma soneca rápida após o almoço, afinal eu não tinha muito 
tempo entre vir do trabalho, almoçar e retornar, mas quase sempre dava tempo para uma 
soneca rapidinha. E esta semana não foi diferente. Na segunda-feira, dia 18 de junho, 
dia do aniversário de nossa cidade, onde há uma comemoração anual, mas que eu não 
faço muita questão em participar, prefiro ficar em casa e dormir um pouquinho, então 
entrei em meu quarto, liguei o ar condicionado (sim, aqui em junho, julho e também em 
Agosto faz um calor exagerado  cerca de 25 a 27 graus centígrados), fechei as cortinas  
e o quarto ficou aconchegante para uma soneca revigorante, mas poderia ainda ser 
melhor, já que era feriado por causa do aniversario municipal. 
 

Biysk foi fundada em 1708 e 1709 e hoje conta com cerca 
de 210 mil habitantes e a cidade é um importante centro 
cultural e comercial da região de Altai. Ela está atrás 
apenas da capital da região que é Barnaul. Localizada 
perto do rio Biya teve um grande desenvolvimento durante 
a Guerra Patriótica quando as fábricas tiveram que 
deixar as regiões mais a Oeste e procurar outras 
localidades para se instalarem, está distante cerca de 
3.711 quilômetros de Moscou, nossa capital amada, e por 
suas ruas movimentam-se muitas culturas e etnias, tanto 
das diversas regiões da Rússia, como da China e da 
Mongólia, dois países que possuem suas fronteiras muito 
perto daqui, e mesmo do Cazaquistão também. 
 

Quando tinha pegado no sono meio que ouvi a porta do quarto se abrir, mas como 
estava com o travesseiro sobre o rosto não dei muita importância ou mesmo não 
conseguia entender que era ali, estava sonâmbulo. Percebi também que mãos suaves 
desciam por meu corpo abrindo minha camisa vagarosamente, botão a botão e lábios 
suaves se apertavam sobre minha pele com beijos molhados.  Continuei ali paralisado e 
acreditando que era um sonho. 
Suas mãos desceram, depois de sutilmente tirar minhas roupas, encontraram meu sexo e 
então elas o massagearam delicadamente com um gel de menta e então seus lábios o 
encontraram também e então o tomaram e o deixaram enlouquecido. 
O encontro delicado de suas mãos e seus lábios em meu sexo o deixou enlouquecido e 
eu suspirava por aquele sonho que não demorou tirou o travesseiro de meu rosto e 
mordeu minha boca, meu pescoço e suas mãos então encontraram as minhas enquanto 
seu sexo tomava conta do meu e seu quadril subia e descia delicadamente... depois mais 
afoito e ainda mais rápido... e então parou por uns instantes como se houvesse 
cansado... mas nada disso apenas começou outro movimento com seu quadril e parecia 
que ele não agüentaria e explodiria ali mesmo, naquele momento sem culpa. 
 

Eu trabalhava numa empresa de turismo que anualmente 
trazia cidadãos das regiões do Cazaquistão e da China 
para conhecerem nossas pequenas cidades e as matas 
próximas aqui, claro que durante a época de verão o 
movimento era muito maior, mas ao contrário de outros 
anos, este não estava com o movimento tão bom quanto 
imaginávamos e por isso neste dia estava de folga. Mas no 
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dia seguinte chegariam cerca de 25 pessoas da China e 
ficariam comigo por cerca de uma semana, iríamos 
também para a região do Lago Baikal onde os visitantes 
ficam encantados com a beleza do lago e dos povos que 
residem a milhares de anos nas cidades circunvizinhas ao 
lago. Nestas visitas ao Baikal com meus turistas já 
encontramos pessoas de inúmeros países, como 
Alemanha, Itália, Bélgica, Suíça, Islândia, Argentina, 
Brasil, Japão, diversos outras nações da América Central 
e Europa em geral. É uma festança enorme quando as 
diversas culturas se encontram e temos que intervir para 
que as fotos sejam rápidas senão ficamos por ali por 
muitas horas. E sempre que termina uma excursão como 
essa, geralmente, os turistas sempre tem um presentinho 
para mim e dizem “Iuri Nesterov para você, para sempre 
se lembrar de nós lá de (e então dizem o país deles)”. 
Muito bom isso, na nossa sala em casa eu e Oksana temos 
muitas lembranças dessas. 
 

Mas nós dois, eu e Oksana Nesterova, minha bela e maravilhosa companheira, 
queríamos mais. Aquele momento não poderia acabar ainda e nosso desejo permanecia 
em nós dois. 
Então, ela me disse “vem aqui Iuri, vem”, deitando-se ao meu lado e então eu a 
massageie também, como ela tinha feito comigo e seus seios estavam arrebitados e 
loucos por mim, então os tomei em minha boca enquanto o outro se submetia á minha 
mão que o alisava e o apertava. Oksana adorava afinal arranhava minhas costas e minha 
cabeça e colava seus lábios aos meus. 
Meus lábios também foram descendo encontrando sua barriguinha lisinha e desejável e 
continuei, ela permanecia arranhando minha cabeça e minhas mãos cuidavam se seus 
esplendidos seios. 
- “Oksana, delícia”, disse então. 
E então a penetrei, meu sexo encontrou o seu e o tomou loucamente, como se fosse 
aquele o momento final, mas lá permaneceu ainda por algum tempo com seus 
movimentos deliciosos sentindo Oksana com a chama do amor. 
Mas tudo tem fim e assim aconteceu. Ele não se agüentou mais e saciou-se nos trazendo 
um calor aos nossos corpos e assim nos encontramos satisfeitos e a tarde daquele dia de 
feriado em Biysk terminou muito bem. 
 
Iuri Kosvalinsky 
16.02.2018. 
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DURANTE UMA MANHÃ DE JUNHO 
 

Meu sonho desde antes de encontrar Tamara era ter um lugar cheio de verde, plantas, 
animais e essas coisas todas para nós, e claro, pequenos animais também, como gansos, 
patos, peixes num pequeno lago, carneiros, galinhas e todas essas coisas que um lugar 
pacato e um pouco afastado da balburdia da cidade poderia me dar. Também um lugar 
onde eu poderia plantar a beleza da natureza, através de árvores frutíferas do mundo, 
árvores de flores para embelezar o nascer de cada dia e também embelezar os últimos 
raios solares no final de cada tarde abençoada. E esse lugar eu e Tamara encontramos 
perto de Nevinnoyssk o lugar ideal. Cidade de porte médio com cerca de 118.000 
habitantes, foi fundada em 1825 como um forte e recebeu status de cidade em 1939, 
mas mantêm um ar totalmente de cidade do interior, mesmo estando muito perto de 
Stavropol a gigante cidade e capital do Krai de Stavropol com 430.000 habitantes 
(número arredondado). Nevinnoyssk está ás margens do rio Kuban, importante para 
navegação e embarque dos produtos químicos e fertilizantes produzidos nas diversas 
empresas localizadas na cidade. Além de estar perto de Stavropol, também não está 
muito distante de outras cidades famosas como Sochi (443 quilômetros), Volgogrado 
(650 quilômetros) e Krasnodar (294 quilômetros), para nós russos essas distâncias são 
um “pulinho”, afinal para qualquer lugar que você vá dentro de nossa Rússia a estrada é 
um longo caminho, pela imensidão de nossa pátria. 
Spirinikov é nosso sobrenome e tem muito tempo que nossa família reside pelas 
redondezas dessas cidades aqui no Krai de Stavropol, eu sou o filho mais velho de cinco 
irmãos, os demais estão espalhados pela grande Rússia, mas todos possuem bons 
empregos e famílias dignas. Foi o melhor presente de nossos pais. Meu nome é Aleksei. 
Bom, eu e Tamara estamos juntos a cerca de dois anos e realizamos nosso sonho, como 
já vinha dizendo, de termos um lugar isolado da cidade cheio de vida selvagem, cheio 
de paz e este sonho realizamos juntos, com nossas economias conseguimos adquirir esta 
chácara de uma senhora que estava indo morar com seu filho em Tomsk, longe para 
cacete daqui, cerca de 4.100 quilômetros. Seu marido um pescador tinha falecido há 
pouco tempo e a idosa não tinha meios de cuidar sozinha daquele lugar. Foi embora 
com o coração partido pois tinha passado sua vida naquele lugar. E sempre, a cada 
tempo, nos pedia fotos do lugar para saber como estava sendo mantido. Não disse 
anteriormente que aqui tudo é muito distante. 
 

O mês de julho sempre é o mais quente por aqui, faz 
geralmente entre 25 a 30 graus centígrados e suas noites 
também são muito agradáveis, então a vida aqui no 
“campo” é muito favorável. E toda a cidade também 
ficava toda colorida com seus jardins cheios de novas 
plantas e flores por todos os lugares e as pessoas se 
sentavam nas praças para conversar e as crianças 
brincarem nos parques, mas nós preferíamos ficar 
isolados em nosso cantinho. 
 

Mas deixa isso de lado e vamos ao que aconteceu hoje pela manhã, uma manhã de raios 
solares quentes logo cedo, por volta das cinco da manhã, quando acordei e vi que estava 
sozinho na cama. Levantei apenas com uma calça de pijama e caminhei pelo corredor, 
passei pela cozinha e sai na porta que dava ao lado de duas grandes árvores frondosas 
que já estavam por lá há muitos anos. Era julho e época de verão com dias calorosos e 
sol abençoado. Caminhei pela pequena estrada de pedra branca que levava para o 
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interior das plantações de flores e árvores e vi Tamara mais ao fundo cuidando de 
algumas plantas. Hoje ela tava inspirada tão cedo e já estava por lá. Fui chegando mais e 
mais perto e quando passei pela última folhagem que atrapalhava minha visão completa 
de meu amor vi que estava completamente nua; linda com todas suas curvas lindamente 
exibidas naquele momento. E Tamara tinha sempre que – principalmente nesses meses 
de verão aqui na Rússia – aproveitar o sol que nos dava graças para deixar marquinhas 
de biquíni em seu corpo. Então aquilo me deixava ainda mais apaixonado. 
- Que surpresa agradável. – Disse para ela. 
- É para você. Vem aqui. – Me respondeu ela com aquela voz suave e calma. 
E me abraçou nua encostando seu belo corpo ao meu. 
 

Pouco mais adiante a brisa mansa remexia as águas de 
nosso pequeno lago criando pequeninas e tranqüilas 
ondas. 
 

Seus óculos, única coisa que estava usando encontrou em meu rosto e o embaçou um 
pouquinho. “É melhor você tirá-lo”, disse para ela pegando ele de seu rosto, “senão vai 
sujar tudo” e ela riu. 
- Vem aqui, me ajuda a podar essas rosas, temos bastante aqui. – Me chamou ela então. 
Rosas de diversas cores estavam floridas naquele canto, vermelhas, brancas, rosadas, 
amarelas, mescladas e tantas outras. Rosas grandes e rosas pequenas, era o que Tamara 
gostava, era seu cantinho preferido. Também era muito bonito. 
Ajudei Tamara um pouco, mas não me contive e a abracei gostoso, mordendo seu 
pescocinho descoberto, pois seus longos cabelos loiros estavam amarados num coque 
sobre a cabeça e também sua orelhinha não escapou de meus beijos e mordidinhas. 
- Pare com isso, vamos trabalhar. – Me disse ela com vontade de não dizer. 
- Nada, agora não, vem aqui. – Eu disse. 
E ela se levantou e me beijou demoradamente e mordeu meus lábios e então ele se 
abaixou e tirou meu pijama e sorrindo me disse “ele está assim por mim?”. 
- Claro, ele te ama... e... eu... eu também. 
E suas mãos macias e delicadas tomaram conta de meu sexo e a cada instante deixando-
o mais e mais maluco.  
Depois fomos para um banco que havia perto das rosas e ela sentou em meu colo e seus 
movimentos nos deixavam ainda mais e mais unidos, freneticamente apaixonados, então 
eu podia beijar suas costas, acariciar e apertar seus maravilhosos seios e conduzir seu 
quadril de uma maneira apaixonada. E logo depois estávamos saciados com aquela 
loucura matinal. 
 
Iuri Kosvalinsky 
17.02.2018 
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TUDO PASSA 
 

 
Tudo passa, até mesmo a felicidade vai-se 
Um mundo onde tudo se acaba 
Se vai com o fim dos raios solares num final de tarde 
O que virá amanhã? 
 
Uma sujeira sobe do chão e envolve a tudo 
Minhas lembranças se foram, esquecidas pelo tempo 
Olhos escuros nos espreitavam a cada esquina 
 
E tudo se foi, a felicidade rapidamente 
Esquecida pela neblina da escuridão 
Apenas sombras... apenas sombras 
 
Onde estou? 
Porque estou aqui? 
 
Adeus, apenas adeus. 
 
 
 
Iuri Kosvalinsky 
18.02.2018 
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ACAREAÇÃO 
 

Mais um capítulo negro na grande história de minha vida naquela empresa. 
Hoje, trinta do primeiro mês do ano de nosso senhor de dois mil e dezoito, o grande 
diretor duvidou de minha palavra de que não tinha conhecimento sobre uma caravana 
que o pessoal de outro setor faria na região de outra revenda para visitar e passar o dia 
no cliente que adquirira já três equipamentos conosco. 
Teve que chamar outro que lhe havia dito que eu tinha autorizado tal excursão, mas 
como se não sabia, e assim o grande diretor fez acareação conosco, frente a frente e 
assim expor ao ridículo, décadas e décadas de trabalho para aquela corporação. Mas 
como se diz por ai “é a vida” e a cada momento vamos tendo experiências que nos 
mostram que não adianta de nada o tal de “vestir a camisa” como querem a grande 
cúpula e todos aqueles que estão acima. 
E quando terminou o “inquérito” conosco, a tropa de trabalhadores comandados por 
aquele homem colocaram “o rabinho entre as pernas” e retornaram à outros afazeres, 
enquanto que aquele homem – origem de todo o mal – desapareceu por um bom tempo 
de nossa vista. 
Na verdade a cada momento é chegada à hora de partir e deixar os escrúpulos debaixo 
do tapete e o comando de todos a aqueles que marketing sabe fazer. 
O dia foi muito embasado e demorou a terminar, não sem antes, aquele diretor vir e ver 
outros assuntos como se nada houvesse acontecido nos primeiros momentos da manhã, 
sabendo que a mentira não estava aqui e sim com outro. 
Desta forma se passou mais um capítulo negro, na força marqueteira que ocorre em 
cada momento naqueles corredores e que aquela direção acaba acreditando de olhos 
fechados. 
Como diria um grande funcionário que já deixou nosso quadro “estamos ficando velhos 
e enjoados para eles, nossa hora está chegando devagarzinho”. 
 
Iuri Kosvalinsky 
18.02.2018 
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EVGUENIA OU AFRODITE 
 

Afrodite apareceu em minha frente enquanto eu acabara de abrir a porta da sala, 
retornando no meio da tarde. Mas não era Afrodite, era melhor que isso. Era Evguenia 
vestida com a fantasia de Afrodite e como ficava bem naquele corpo belamente 
esculpido.  Com uma tiara na prateada na testa ajudando a manter seus longos cabelos 
para trás, um vestido totalmente branco apenas com uma manga cobrindo parte de seu 
ombro esquerdo enquanto que o direito totalmente à mostra, e braceletes prateados nos 
braços além de sandálias amaradas com tiras ao redor da perna, Evguenia não tinha 
mais nada por baixo. 
Ela realmente estava me testando e se pensava que eu me entregaria ao seu encanto... 
tinha acertado em cheio. Ela sabia que não precisava de muita coisa para me ter em seus 
braços e da forma que estava era ainda mais desejável do nunca. 
Um pouco frio lá fora, mas aqui dentro um clima agradável. Deixei minha bolsa ali 
mesmo sem mesmo fechar a porta e abracei Evguenia calorosamente e seus seios 
pareciam querer me perfurar de tão empinados que estavam. 
Caímos no sofá que estava encostado ali e nos beijamos, beijamos, beijamos. 
Enquanto ela tirava meu paletó, desabotoava minha camisa eu tirava suas sandálias. E 
aquele vestido transparente não precisa sair pois minhas mãos podiam correr por todo 
seu corpo e sentir seu calor, morder seus seios, seu pescoço, apertar suas nádegas. 
Evguenia estava exuberante, linda como sempre e sabia como me deixar louco por ela. 
Mas espere um pouco, vamos falar de Surgut, uma região gelada ao norte da Rússia, 
com mais de 300 mil pessoas vivendo por aqui e tem ligação via aérea, férrea e 
rodoviária com diversas cidades da Rússia e outras no exterior, nossa economia é forte 
com a extração de petróleo e gás onde fornecemos para centenas de cidades por todos os 
cantos desta grande nação. A cidade foi fundada em 1594 durante o reinado do Czar 
Fiodor I e desde então tem crescido anualmente. Adoro viver por aqui e temos tudo que 
precisamos. 
A ponte de Surgut é um cartão postal e muito bonita, me lembro de várias vezes que 
paramos o carro por aqui e ficamos jogando pedras para quebrar o gelo que se forma 
durante as temporadas geladas que temos. Eu e vários amigos já fizemos isso várias 
vezes e também eu e Evguenia já fizemos.  
Eu na verdade nasci em outra região da Rússia, mas vim para esta cidade muito pequeno 
ainda e aprendi a amá-la como minha cidade natal e, como já disse antes, gosto de estar 
por aqui. Meu trabalho, está aqui, minha família também, meu grande amor também 
nasceu por aqui, estudou, formou-se e trabalha por aqui. Tirando o frio danado que faz 
por aqui, o nosso recorde foi de -55,2° C em Fevereiro com o que aprendemos a nos 
acostumar o resto é tranqüilo. Não temos qualquer problema cm furtos ou falta de 
segurança e sempre há trabalho para quem o busca. 
- Você hoje está com bastante fogo hein Slov (abreviação de Slovy) – Me disse 
Evguenia em meu ouvido. 
- Também, com essa surpresa, quem não ficaria? 
- Gostou? – Então me perguntou ela. 
- O que você acha? – Respondi apertando-a ainda mais e terminando de tirar toda minha 
roupa. 
Nos encontramos mais fortemente naquele sofá aconchegante. 
Suspiros aqui e ali nos conduziram para um carinho, outro carinho, abraços mais 
apertados e desejos obscenos. 
Evguenia sentou-se sobre meu sexo e cavalgou-o de uma forma que não demorou muito 
até que eu não me agüentava mais e me entreguei por completo ao seu desejo e 
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explodimos em nossa paixão, tão rápido que queríamos mais, mas o cansaço tomou 
conta de nossos corpos e repousamos naquele sofá mesmo e quando nos demos conta a 
noite já ia longe. 
 
Iuri Kosvalinsky 
18.02.2018 
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LENA 
 

Camiseta branca longa. 
Sim, ela gostava de usar apenas camiseta branca longa sem qualquer coisa por baixo. 
Sim, ela adorava me deixar louco de paixão por ela. 
Sim, ela tinha um sorriso sensual que só ela sabia fazer e um olhar que me apaixonava 
sempre. 
Lena, apenas assim eu a chamava e a conhecia de longa data e sempre que vinha para 
Oremburgo eu precisava estar com ela. Gostamos muito de caminhar pelas principais 
ruas da cidade vendo as lojas, tomando sorvete e outras coisas qualquer, apenas andar e 
conversar. Também gostamos muito de ver a ponte velha da cidade. 
Oremburgo foi instalada em 1743 por Ivan Nepliuyev, a 1.468 quilômetros ao sul de 
Moscou e hoje conta com mais de 564.000 habitantes e está a apenas 90 quilômetros da 
fronteira com o Cazaquistão. É também ponto de partida da Ferrovia Trans-Aral. Por 
aqui fizeram residência também Iuri Gagarin o homem que disse “A Terra é Azul” e 
também M. Rostropovich famoso músico russo, além de várias outras figuras populares 
da cultura russa.  
Também gostamos muito de passar por algumas igrejas muito bonitas que a cidade 
possui, além de vários prédios imponentes que estão esparramados por todos os cantos 
deste imensa cidade. 
Era adorável, amável e me amava como ninguém. 
Desta vez não foi diferente, dentro de nosso apartamento, perto do centro da cidade, 
Lena caminhava apenas de camiseta branca sem nada por baixo e seu caminhar era 
encantador. Sentado na cozinha a observava com olhos atentos seus passos pela sala, 
enquanto guardava alguns livros  na estante. 
- Estou te olhando. – Disse eu. 
- Eu sei e você adora me ver assim, não é? – Disse-me ela. 
Ela sabia disso também, sabia que seu corpo era encantador, seu caminhar maravilhoso, 
sexy e me instigava paixão a todo o momento. Então levantei-me e fui até a sala onde 
ela estava. Abracei-a por trás e pude sentir com minhas mãos aqueles seios fartos e 
duros que queria furar a camiseta. Ela sorriu atrevidamente. 
Lena. 
- Você me acha Aleksander? 
Claro, porque me perguntava isso, ela sabia que a amava. Estava muito tempo longe de 
Oremburgo mas porque o trabalho assim necessitava, mas ela também sabia que quando 
nossa condição melhorasse eu viria de volta para cá e ficaríamos juntos, num 
apartamento melhor, mais espaçoso e com nossos filhos. 
Acariciei-a por sobre a camiseta branca, por baixo da camiseta também e assim nos 
deixamos cair sobre o tapete da sala.  
Minhas roupas desapareceram rapidamente, nem percebi para onde foram e ela apenas 
de camiseta branca me puxou desejando meu amor. 
E assim foi nos entregamos ao amor, lindo e desejoso como sempre e então chegou o 
momento e rasguei aquela camiseta branca que tanto me deixava louco. Louco para 
saber o que havia por baixo, louco por arrancá-la, louco por tê-la nua em meus braços. 
Então nosso amor foi apaixonante e depois ficamos juntos olhando para o teto, apenas 
assim, olhando o teto e então eu me lembrei de outro momento maravilhoso de Lena 
vestida com aquela camiseta branca que agora era coisa do passado, quando o chuveiro 
estragou e a molhou toda e então a camiseta colou em seu corpo e naquela época eu não 
resisti um segundo sequer e então nos amamos ali mesmo com ela toda molhada sem 
darmos tempo um ao outro. 
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Foi também muito especial. Foi extraordinário. 
Lena e sua camiseta branca era algo que eu jamais esquecia. 
 
Iuri Kosvalinsky 
21.02.2018 
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NADEZHDA 
 
Nadezhda, Nadezhda era seu nome. Um nome que significa esperança. 
Esperança em reencontrá-la, pois sinto saudades daquele nosso encontro, um encontro 
rápido dentro do carro na estrada perto do Rio Ob em Kozhevnikovo. Encontrei 
Nadezhda numa festa noutra cidade e decidimos – depois da festa – andar de carro por 
ai. Que loucura... Sim, loucura mesmo afinal ela estava um pouquinho alta com a bebida 
e ela mesma me pediu para sairmos daquele barulho para conversarmos mais 
tranquilamente. 
Paramos o carro perto da margem do Rio Ob para contemplar o céu, afinal encontramos 
uma noite linda e apaixonante e que podíamos ver muitas estrelas. 
Conversamos muito e sobre muitas coisas e por mais de duas horas ali, enfim nossos 
olhares se encontraram e nos desejamos um ao outro, assim como já a havia desejado 
durante a festa mesmo, quando segurava o canudinho do copo de vodca sensualmente 
ou quando cruzava as pernas naquele sofá no meio da sala. 
Nadezhda (esperança) de lhe encontrar novamente. 
Desejado ouvir novamente ela dizer “Stanislav quero você” como nunca ouvi até então. 
Então nossos lábios se encontraram e nossos braços e mãos sentiram um ao outro, 
enquanto soltava todo seu cabelo que até então estava amarrado num coque muito 
bonito, mas que agora já devia desaparecer. E assim nossos corpos começaram a 
conhecer um ao outro. Devagarzinho. Devagarzinho... como em câmara lenta. 
Bem, não vou falar de Kozhevnikovo pois não se tem nada para falar de tão pequena 
que é e então não vou prendê-los aqui dizendo sobre o que não se tem em minha cidade. 
Nadezhda, aquela garota de olhos claros, pernas lindamente perfeitas, corpo escultural, 
cabelos louros longos e lábios sensuais (até demais). 
Nadezhda como a desejei. 
Nadezhda ali comigo naquela noite embaixo das estrelas isolados da civilização e um 
querendo o outro. 
Ela veio sobre mim e então nossos sexos se encontraram pela primeira vez enquanto eu 
podia tirar seu vestido da maneira que conseguimos, pois estava muito apertado por ali, 
bem como seu sutiã e aqueles seios estavam bem em minha frente e então... 
Nadezhda também me queria loucamente assim como eu a queria e ali ficamos por 
algum tempo movendo nossos corpos naquela frenética paixão. Sentindo nossos corpos. 
A noite lá fora, calma despejava os raios lunares em nós e afastei o banco um pouco 
pois estava muito apertado e ela se virou e segurando no volante do carro sentou sobre 
meu colo e eu a abraçava ainda mais, apertava de todas as formas. Abraçava e apertava 
era assim que continuávamos. 
Naquele momento pequenos animais passaram por perto do carro e entraram na floresta 
à procura de alguma pequena presa para se alimentarem. 
Então fomos para o banco traseiro continuar nosso amor e ela me deixou ainda mais 
louco por aquele corpo maravilhoso quando se deitou no banco e eu deitei por cima. Eu 
não me agüentava mais então e pensando que tudo ia se acabar naquele momento eu não 
me agüentei e cheguei ao fim daquela paixão. Como foi tudo tão gostoso. 
Passaram-se alguns momentos e saímos do carro e com uma coberta que havia dentro 
do carro forramos o chão ao lado do veiculo e nos sentamos ali para recuperarmos 
nossas energias enquanto bebíamos para nos refrescarmos também. 
Algo de uma hora ou um pouco mais se passou e nosso desejo se aflorou novamente e 
assim como antes nossos olhos se encontraram, nossos lábios também, nossos corpos 
então novamente se faziam unidos e o desejo ardente novamente nos tocou. 
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Ela encostada no capô do veiculo e de costas para mim, estava maravilhosa enquanto eu 
a penetrava com vigor e eu queria mais, mais, mais e ainda mais e fui até não agüentar 
mais. 
E poucos instantes depois eu já estava entregue e Nadezhda toda suada se encontrava 
deitada comigo na coberta no chão perto do veiculo. 
A brisa noturna soprou tranqüila e tocou nossos corpos nus. 
A noite já ia longe quando acordamos daquele sono tranqüilo às margens do Rio Ob e 
então fomos embora. 
Agora quero encontrar novamente Nadezhda. Quero encontrá-la. Quero encontrá-la para 
amá-la novamente, assim como sei que ela também. 
Nadezhda. 
 
Iuri Kosvalinsky 
23.02.2018 
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UMA ALMA NA BÉTULA RUSSA 
 

 
Depois que morri, passei um tempo no limbo, talvez a espera de alguma definição pelos 
superiores. 
E por lá muitas milhares de outras almas e por longo tempo, se assim posso dizer, 
permanecemos sem qualquer contato entre nós, apenas sabíamos que milhares de outros 
por lá estavam. 
Tempos se passaram e então foi anunciado que voltaríamos. Voltaríamos para nossa 
terra, nosso antigo lar, cada um para uma nova vida, uma nova estrutura, onde 
passaríamos mais um ciclo. 
Uma luz então tomou conta de inúmeros que lá estavam e tudo parecia ter terminado. 
Quanto tempo levou então não sei dizer, mas quando abri os olhos, ou melhor, quando 
me dei conta de minha nova existência era um novo broto surgindo da terra. 
Centímetro após centímetro ia surgindo de dentro da terra e quando senti pela primeira 
vez os raios solares senti um calor imenso mas fui me acostumando e a luz e as trevas 
da noite me faziam ser maior a cada novo dia. 
Então num dia chuvoso surgi totalmente de entre a terra, comecei subir rumo às nuvens 
colorido de preto e branco com novos ramos e folhas. 
Ainda pequeno naquela época, me lembro que animais passavam por ali e quando se 
descuidavam pisavam em mim, mas sempre resisti, também me lembro que muitas aves 
comiam frutas e sementes e as abandonavam por ali mesmo e sempre nova vida 
aparecia quer fosse temporária ou então eterna. 
Animais iam e viam e sempre estávamos em seu caminho. Pude vislumbrar várias 
caçadas entre os habitantes daquela floresta no ímpeto de sobrevivência e algumas 
caçadas tinham o desfecho ao meu lado onde o vencedor se saciava no que agüentava e 
depois do repouso abandonava a presa para outros animais se banquetearem de suas 
sobras. 
 
Vi também inúmeros panapanãs voando e muitas usavam meus galhos ou folhas para 
descansarem, também pássaros e mais pássaros. 
Mas quando eu já estava grande, acompanhando os demais vizinhos da floresta e com 
um tronco resistente, depois de dezenas de invernos rigorosos, apareceram os primeiros 
humanos e então descobrimos como também tínhamos sido durante nossa existência 
humana; implacável, violento, agressivo, orgulhoso e imundo. 
Abatiam animais apenas pela sede de disputa entre eles próprios, levavam suas carcaças 
ou peles para o comercio na distante cidade e derrubavam gigantescas árvores para suas 
fogueiras, suas cabanas, suas pontes... e quando estavam cansados daquilo iam embora 
deixando para trás toda a sujeira humana e seus lixos amaldiçoando nossa tranqüilidade 
e beleza selvagem. E assim foram muitas estas experiências que eu e meus vizinhos 
enterrados naquela floresta passamos, observando então agora que a cada verão que eles 
viam para cá, entravam mais e mais para dentro da floresta e as trilhas iam sendo 

abertas numa escala desprezível. Então quando menos se esperava uma 
fogueira distante abandonada iniciava um incêndio matando milhares de 
novas almas que surgiam naquele imenso jardim. Labaredas consumiam 
tudo pela frente e poucas vidas resistiam por onde elas passavam e quando 
cansavam apenas a água da chuva as derrotavam ou então o cair dos 
primeiros flocos de gelo anunciando novo inverno. 
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Quando eles – os humanos – iam embora retornando à sua vida mesquinha a floresta 
agradecia pela paz que retornaria, teríamos nossa vida de volta. “Adeus humanos” 
diziam todas as folhas em uníssono, acompanhado pelos animais que poderiam correr, 
saltar, nadar, enfim aproveitar o dia e a noite, sem estar correndo o risco de acabar numa 
coleira, num anzol, numa jaula ou então atravessado por um arpão ou uma bala 
disparada sem ressentimento algum. 
 
Meus irmãos e irmãs, espalhados por toda a imensa e descomunal floresta de bétula que 
se estende por uma imensidão de terra, sentem o calor do sol, o frescor da noite, o 
abraço gelado do inverno e a cada ano subimos um pouquinho mais às nuvens. 
Quando eu já estava imenso, humanos retornaram, mas agora para ficar. Uma família 
inteira, o macho, a fêmea e suas duas crias chegaram para ali instalarem seu lar. Árvores 
e mais árvores foram derrubadas e cortadas para madeira e estocados num canto daquele 
quadrado que fizeram, onde já não tinha qualquer árvore, qualquer grama, qualquer 
sinal de vida verde, apenas terra e mais terra e onde se começaram a fazer buracos para 
ergueram uma casa. A cada árvore que se atingia o chão um gemido atingia nossos 
sentidos e seiva então derramávamos de dor e este martírio se estendeu por dias. 
A toca dos humanos foi tomando forma e então numa tarde quando o sol já estava se 
pondo o macho se aproximou de meu tronco e ficou parado um tempo por ali com as 
mãos na cintura pensativo. O que queria? Então a fêmea se aproximou e também uma 
de suas crias e conversaram bastante, e ele gesticulava e dizia várias coisas e sua cria 
chorou e o abraçou e ele disse “tão certo meu filho, vamos deixar essa árvore ai, até que 
ela é bonita” e se afastaram então, fecharam a porta da casa e foram jantar. 
No outro dia, logo nos primeiros raios de sol, o menino saiu correndo da toca e abraçou-
me e depois daquele dia ele sempre se sentava junto ao meu lado e brincava com o que 
podia ou então lia algum livro ou até mesmo jogava os novos jogos eletrônicos que 
afastam os olhares do mundo. 
 
Nos dias que se seguiram o macho daquele ninho autorizou construir um jardim por ali 
e até mesmo bancos pediu para colocar perto de mim, assim sempre – quando o inverno 
não estava presente - os quatro humanos daquela família se sentavam no final do dia e 
conversavam, tomavam chá e também davam gargalhadas e sorridentes voltavam para 
casa e assim mais um dia havia terminado. 
Ao longo do tempo a toca dos humanos foi ficando muito bonita e a família foi 
crescendo e as crias foram estudar em outro lugar, longe, e voltavam apenas durante o 
verão, depois quando eu já tinha ganhado nova altura as crias voltaram com novos 
humanos e abraçados então entravam na toca de seus pais. O menino, aquele que salvou 
minha vida quando era criança não deixando seu pai derrubar meu tronco, sentou-se 
com sua nova companheira no banco perto de mim e me abraçou como fazia naquela 
época de sua infância e então senti uma coisa estranha (não sei dizer). 
Quando no outro verão ele retornou uma nova cria, toda envolta em roupas veio com ele 
e novamente ele foi sentar-se naquele velho banco e brincando com a criança falava de 
nossa história.  
 
Aqueles humanos foram envelhecendo muito rápido, ficando mais e mais silenciosos e 
enclausurados na toca e poucas vezes viam ao banco de tantas histórias felizes 
acontecera. E novamente tempos depois eles partiram deste mundo. Então o inverno 
chegou, um inverno tão rigoroso que praticamente cobriu tudo por onde podíamos 
perceber, várias irmãs pereceram e a floresta ficou ainda mais triste. Suas almas devem 
ter ido ao limbo também onde eu estava.  
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O menino, agora homem, retornou um tempo depois e veio então morar naquela toca. 
Ele e sua companheira e seu menino trouxeram alegria novamente para aquele lugar. E 
ele sempre vinha ao banco onde cresceu e se sentia grato por poder dali ver o por do sol 
deixando seus raios se esconder por trás das árvores. 
Ele partiu, 

Seu filho cresceu, 
Partiu também, 

Seu filho então cresceu e teve novo filho e cresceu... 
 
Walter Veroneze 
03.03.2018 
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UM BRASILEIRO NUM CORAÇÃO RUSSO 
 

Toca meu coração. 
Um coração doce de um homem 
Aperto sua mão, desejo seu lábio 
Oh, um brasileiro num coração de uma russa. 
Uma russa no coração de um brasileiro. 
Nossos olhos se encontram 
Uma chama se inicia iluminando a rua escura de minha casa 
Para onde vamos? Pergunto a ele. 
Para onde você quiser, me responde então. 
E assim dia passa e dia chega e sempre penso nele 
Será que está pensando em mim? Eis a questão. 
Será que está? 
 
Um menino lindo toca meu coração. 
Um brasileiro num coração russo. 
Mas hoje já são sete meses aqui e terei de voltar 
Mas meu coração ficará ou irá? 
Apenas o tempo e somente o tempo dirá. 
Assim como tantos outros apaixonados neste mundo maravilhoso. 
 
Ele pega minha mão novamente e olha para meus olhos. 
Sinto um brilho diferente e gosto disso. 
Oh!  
Meu coração salta. Meu coração retorna. Meu coração... 
Sua mão me dá segurança, me dá confiança. 
Mas irei embora em breve. Irei. Retornarei para meu lar. Para minha terra. 
 
Toc, toc, toc 
Batidas em meu peito. 
Batidas silenciosas em meu coração. 
Onde ele está agora? Será que pensando em mim? 
Onde ele está lembrando de mim? 
 
Mas irei embora, deixarei tudo para trás 
Mas levarei para minha amada terra sua lembrança 
O brilho de seus olhos 
A segurança de suas mãos 
 
Adeus menino brasileiro 
Chegou o momento, tenho de partir. 
Minha terra me chama e chegou o momento da despedida. 
 
Seus olhos tristes ficam, meu coração cheio de dor. 
Adeus. 
 
Walter Veroneze 
04.03.2018 
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AKSINIA NUMA NOITE CHUVOSA 
 
Eu estava na estrada, numa noite chuvosa de julho, retornando de Grósnia e com o rádio 
ligado ouvia músicas que não prestava atenção, apenas estavam tocando no aparelho do 
carro para talvez me fazer companhia na distante rota entre Grósnia até Vladikavkaz, 
afinal o que eu estava pensando mesmo era em Aksínia, minha amada que 
provavelmente me esperava, depois desta semana que eu estava – a trabalho – em 
Grósnia.  
- Quando você chega meu amor? Está vindo? – Me ligou ela enquanto eu estava na 
estrada, por volta das 20 horas da noite de uma sexta-feira chuvosa. 
- Sim, deve estar faltando cerca de 120 quilômetros, talvez mais uma hora e meia eu 
estarei chegando. Tem muita chuva na estrada. – Respondi. 
- Estou te esperando meu amor. 
Meu desejo então de chegar logo aumentou mas a estrada perigosa e meu bom senso 
não permitia que eu ultrapasse a velocidade de segurança e então cerca de umas duas 
horas depois cheguei. Enquanto o portão eletrônico ia abrindo vagarosamente eu ia 
imaginando que me esperava, qual a grata surpresa teria. Então coloquei o carro na 
garagem e por trás o portão foi fechando novamente vagarosamente escondendo-nos da 
vida lá fora, e da chuva que também não dava trégua. 
Virei a chave da ignição desligando o carro, desatei o cinto de segurança e peguei minha 
mala que estava sobre o banco traseiro e tranquei o carro e quando comecei a caminhar 
para casa percebi que Aksínia vinha ao meu encontro... nossa... vinha sim... toda nua, 
completamente nua, como tinha chegado ao mundo à vinte e dois anos atrás. 

Vladikavkaz possui pouco mais de 320.000 habitantes e é rico na 
indústria de zinco, prata e vidro, claro contando comigo, Vitaly 
Ersheivich. 

Ela tirou a mala de minhas mãos deixando cair no piso gelado e me abraçou 
fogosamente beijando-me (que surpresa). 
Então toda minha roupa foi para o chão, ali mesmo, sem tempo para buscarmos outro 
lugar e ela foi deixando seus lábios sedosos caminharem por meu corpo enquanto eu 
estava encostado no capô do carro. Depois de minha boca, meu pescoço, meu tórax, 
minha barriga e descendo seus lábios iam deixando marcas sensuais em minha pele, 
sentindo sua paixão. 
Suas mãos também pegaram meu sexo e o manteve ativo, até que seus lindos e 
belíssimos seios o apertaram deixando-o loucamente apaixonado e então ela pegou um 
tubinho de um óleo massageador que começou uma massagem ainda mais deliciosa 
com aquelas suas mãos mágicas. 
Os minutos passavam, mas eu não queria sair dali, estava tão gostoso e Aksínia sabia 
como me deixar ainda mais louco, apaixonado. Tudo isso somado aos dias que eu 
estava fora, pode imaginar o tamanho da saudade que queríamos acabar. 
Ela massageava meu sexo com suas macias mãos e depois que o tomou em sua boca, foi 
subindo com sua língua por meu corpo e foi quando não agüentava mais, eu estava a 
ponto de ex...plo...d... então ela me disse “calma ainda tem mais, eu quero sentir você 
dentro de mim, não vai gozar agora né.”  
Como eu já não estava mais me agüentando e tinha mais isso, mas Aksínia era tão 
gostosa que eu não podia desperdiçar nenhum momento com essa maravilhosa garota. 
Ela se encostou então sobre o capô e eu em pé em sua frente a penetrei sem dó, como 
ela gostava e percebi que ela adorava isso e queria ainda mais. Peguei também o óleo e 
passei em seu pescoço, seus seios, sua barriga e foi também para as nádegas que 
também eram maravilhosas. 
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Aksínia colocou um dos pés em meu ombro e o outro me puxava ainda mais para dentro 
dela num movimento que não dava para parar. 
Um queria mais  
    o 
     Outro também queria mais. 
E nossos corpos suados naquela noite chuvosa encontraram o prazer juntos. 
 
Iuri Kosvalinsky 
05.03.2018 
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UMA FAMÍLIA VERDADEIRA 
 

Vou, vou falar dessa família. Que família estranha. Nossa vou apenas resumir, senão 
vou ficar aqui por muito tempo escrevendo, escrevendo e nunca vai acabar tudo o que se 
pode falar. 
Pieter que por aqui foi o primeiro disse “todos loucos”, Valentina que veio depois e foi 
a primeira de uma série de meninas disse “família veroneze” para um amontoado de 
galinhas num galinheiro, depois a Deniz que até hoje não sei o que ela pensou sobre 
eles, e rapidamente chegou então a Heidrun que eu também tive acesso antes mesmo de 
chegar por aqui e ela disse a frase que ficou emblemática para todos, inclusive para a 
própria família “família de merda”.  E essa “família de merda” como ficou famoso e por 
todos os lados que iam falavam e tiravam o sarro, inclusive foi tema de seu cartaz de 
despedida onde retratou através de fotos e mensagens os seis meses fantásticos finais de 
seu intercambio aqui no Brasil. E até hoje quando falam via skype e ela vê o pai diz 
“família de merda”. 
E eu o que vou dizer? Tenho que esperar para saber, mas muitas coisas já posso dizer... 
Uma família estranha com certeza, afinal a única equilibrada é a mãe que faz de tudo 
para lhe ajudar, enquanto que o pai e a Raissa não têm medidas e quando menos se 
espera (ou seja, a qualquer momento) aparece uma loucura nova. Igor, meu irmão que 
eu tinha conhecido ela na Rússia durante seu intercambio por lá também lhe ajuda 
bastante quando pode, mas ele retornou para o meu país (olha que interessante) para 
estudar sua faculdade (ele lá e eu aqui). 
Mas é uma família admirável, tenho que reconhecer, mesmo quando fui atraída pelos 
encantos do Rio de Janeiro e queria deixar esta cidade e a família, eles foram muito 
mais do que eu poderia imaginar de uma família brasileira. Eles me apoiaram e me 
mostraram que aquilo tudo estava errado e que não passava de um encanto, de uma 
paixão. Era uma bobagem o que estava prestes a fazer e eu poderia ter pensado melhor, 
pois esse apoio já tinha acontecido com outros: com a Valentina quando estava aqui e 
sua avó tinha morrido, bem como quando sua mãe descobriu câncer de mama. Com a 
Heidrun quando teve sérios problemas de saúde e a mãe correu pra cá e pra lá em busca 
de cura, indo a vários médicos para lhe ajudar. Também com a Deniz que apesar dos 
pesares eles se mantiveram firmes e foram até o fim. Não se esquecendo do primeiro 
filho internacional, Peter-Jan, que não poderia ficar de fora, ele também passou 
momentos difíceis aqui e a mãe correu ao médico com ele. O que dizer de tudo isso? 
Imaginei que as palavras da Heidrun para mim antes de vir eram apenas da boca para 
fora, “você certamente será tratada como uma verdadeira filha” me disse ela quando 
conversamos por mensagens. 
Tudo talvez seja pouco e um obrigado e um abraço verdadeiro sejam mais do que 
consigo dar neste momento, mas certamente a vida mostrará o resultado de tudo isso. 
“Obrigado”, então digo e lembrando que em alguns momentos fui ingrata. Eu posso 
dizer que não esperava ser recebida desta maneira, num país tão distante e diferente do 
meu.  
Novamente sei que o obrigado é muito pouco para tanto. Tanto meu pai como minha 
mãe foram mais de oito vezes na escola para tentar mudar meu horário de aulas. Poxa, 
não conseguiram, mas fizeram de tudo. 
São realmente especiais e esta família me fez ver o Brasil com melhores olhos do que 
antes de vir para cá, agora que voltarei sei que o país tem milhares de coisas boas, 
bonitas e que vale a pena viver por aqui (corrupção a parte, nem vou falar). Aqui se tem 
família que é família verdadeira. 
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Aprendi, com eles a amar o país, como não sei, afinal a casa é lotada de coisas da 
Rússia e o pai é fissurado pela história e cultura russa, talvez aqui tenha mais ar da 
Rússia do que em minha casa na Rússia, mas mesmo assim me mostraram tantas coisas 
boas do Brasil que é fácil se apaixonar pelo país. 
Então mais uma vez vou dizer a eles “obrigado”. 
        Kseniia Nikolskaia 
 
 
Walter Veroneze 
09.03.2018 
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UMA ODALISCA APARECEU 
 
- Tenho uma surpresa para você Ilyan, vai demorar? – Me disse Eveshka ao telefone 
com uma voz sensual, me chamando para retornar à nossa casa. 
- Não, já estou saindo. – Respondi prontamente. 
E assim peguei minhas coisas, coloquem em minha mochila e fechei o escritório. Dirigi 
por alguns minutos debaixo de chuva e cheguei em minha casa. Estranhamente o portão 
se abriu, sem que eu apertasse o controle do portão. 
Estacionei o carro normalmente como sempre faço praticamente todos os dias e desci 
imaginando o que me aguardava. Para minha surpresa uma moça muito linda, de 
aproximadamente vinte e três anos, com longos cabelos, cintura e corpo esculturais, 
vestindo roupa de odalisca transparente (uma odalisca era uma escrava em 
um harém no Império Otomano. Ela era uma assistente ou aprendiz para 
as concubinas e esposas do sultão otomano; posteriormente poderia subir de estatuto, ou 
seja, tornar-se uma concubina ou, com muita sorte, esposa) e sandálias, se aproximou do 
veiculo e me puxou para o escritório que eu tinha logo depois da garagem. 
Sem perceber direito o que tinha acontecido me dei por conta que estava sem camisa 
com as mãos amarradas num suporte que havia ali e essa moça extremamente sensual 
beijava meu pescoço, descia pelo meu peito, abdômen e costelas e voltava a subir 
novamente. 
Curioso, fiquei quieto e deixei aquela jovem continuar seu trabalho. Então ela abriu meu 
cinto, desceu minhas calças e suas mãos foram ao meu sexo rapidamente e 
apaixonadamente o tomou. Sua boca subiu novamente pelo meu corpo enquanto suas 
mãos continuavam a dominar-me. 
O que dizer? O que pensar?... Apenas aproveitar. Apenas. 
Então seus lábios me dominaram de uma forma que eu não queria sair dali, apenas 
aproveitar. E seus movimentos me deixavam louco. 
Então ela sentou-se sobre mim e seus movimentos aceleravam minha paixão até que não 
mais agüentei e ela sobre mim queria mais e mais e sua beleza não acabava. 
Depois de algum tempo ela sentou-se sobre a mesa que tenho no escritório e eu pude 
novamente possuí-la, e agora desamarrado, rasgando suas roupas de odalisca 
completamente. Suas pernas cruzadas em volta de meu quadril comandavam os 
movimentos de via e vem até que fortemente abraçados minha paixão explodiu 
novamente. 
Passado algum tempo acordei e percebi que estava em minha cama, completamente nu e 
sozinho, então comecei a me lembrar da aventura com a linda odalisca que me tomou 
em seus braços e em seu corpo, mas o que havia acontecido era verdadeiro? Cadê ela? 
Quem era? Uma ilusão? Algo de minha mente? 
Não sei, não havia vestígios dela e eu mesmo nem a conhecia, nunca a tinha visto, mas 
quando coloquei os pés no chinelo ao lado da cama, percebi algo macio e para minha 
surpresa era um pedaço dos trajes que aquela fêmea tinha usado quando nos tocamos, 
quando nos amamos, quando chegamos ao êxtase. 
E agora, como podia? Seria isso uma brincadeira de Eveshka; jamais. Ela era fantástica, 
mas não faria uma brincadeira dessas comigo. 
Aquele sonho, ou seja, o que foi não saia de minha cabeça e tentei de todas as formas 
entender o que havia acontecido, mas dias se passavam e nada, eu realmente não 
conseguia entender. E porque tudo tinha começado quando cheguei em casa depois de 
uma ligação de Eveshka. Era real a ligação também ou apenas mais um sonho? 
Um belo dia passando pela Rua Nievskaya, não muito longe do local onde trabalho, vi 
uma mulher na calçada muito bonita que de pronto me lembrou daquela maravilhosa 
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odalisca de tempos atrás e então a acompanhei de longe por algumas quadras, mas sem 
mais nem menos a perdi novamente. E depois deste dia nunca mais há vi. Já tem mais 
de dois anos que estas lembranças me perseguem, mas não consigo decifrá-las. 
Tambov para mim está um pouco mais mística depois destes acontecimentos, mas a 
vida continua e vivo muito feliz com Eveshka e temos momentos muito especiais juntos 
e tento não ficar pensando mais no passado, afinal como vou encontrá-la novamente 
numa cidade de 280 mil habitantes, somente por um acaso do destino. 
Mas até lá, se um dia isso acontecer, levo minha vida numa boa. 
 
Iuri Kosvalinsky 
20.03.2018 
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SEU RETRATO 
 

Baseado na música “Pictures of 
You” da banda inglesa The Cure. 
 

Eu sou apenas eu. Somente eu. Sou apenas eu 
Neste imenso jardim que se chama Terra 
Plantado há bilhões; bilhões de anos para nos abrigar 
E daqui, do meu cantinho, tão pequenino 
Olho para seu retrato estampado atrás da porta do meu quarto. 
 
Fiquei tanto tempo olhando para ela que  
Nem sei mais que dia é hoje, perdi 
Perdi a noção do tempo 
Será que tudo isso é verdade? É real, será? 
 
Me parece tão real, vai atravessar a porta, estar aqui comigo 
Quando? Será? Você virá? 
Tantas são as perguntas que me faço, sem respostas. 
Sem respostas você me deixa, porque não está aqui comigo? 
 
Lágrimas escorrem do céu, molhando a relva fora de meu cantinho 
Onde desejo estar com você 
Sonho com um beijo, um abraço 
Sonho com você molhada na chuva me abraçando 
Lembro: Sim lembro 
 
Mas porque não me responde? 
Onde está você agora que tanto preciso de seu coração? 
A chuva lá fora vai embora deixando suas lágrimas na relva  
Na selva de pedra da cidade silenciosa 
Abandonada pelas pessoas 
E quando chega a noite continuo lá olhando sua foto na porta de meu cantinho 
Sozinho continuo sem seu coração 
Mas você está longe, só pode. 
Muito longe imagino, onde não posso alcançar 
 
Não posso alcançar, jamais senti seu coração grudado ao meu 
Sei que apenas sonhei, mas onde você está? 
Porque não me responde? 
Porque tenho que sofrer assim, neste amor que não consigo tocar? 
 
A porta então se abre e seu retrato fica preso à parede 
Um vento gélido atravessa o quarto e sai correndo pela janela. 
O que era, porque passou por aqui e prendeu seu retrato 
Qual era seu nome, porque meu coração te procura? 
 
Se eu soubesse te procuraria onde quer que fosse 
Mas por onde começar? 
Pela brisa que insiste em invadir meu quarto? 
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Pela chuva que derrama seu frescor? 
Pela noite que nos separa? 
Por onde, me dê pistas. 
 
Walter Veroneze 
20.03.2018 
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MOZHGA 
 
Mozh – ga 
 Mozh – ga 
Uma cidade aqui debaixo da capital 
Pequena, do interior por natureza, grande por excelência 
Os quilômetros que a separam da capital 
Marcam as lutas de seu povo 
Homens, mulheres, novos e velhos 
Por todos os lados são heróis 
 
Heróis de batalhas que travaram 
Heróis de batalhas que virão 
Seu povo por toda a grande Rússia 
 
Mozhga lugar de tantas alegrias 
Flores pelos caminhos 
Neves pelos telhados 
Reino da AK-47 
 
Milhares de pessoas daqui 
Pelos nomes são conhecidas 
Pelos seus sorrisos e por suas lágrimas também 
 
Mozhga Terra do Sul, Terra do Norte 
Mozhga em meu coração você está 
Brilha sob o céu azul 
 
Sovetsky foi seu nome por um tempo 
Mas às raízes voltou, à distante história 
 
De suas terras o pão do cidadão está sobre à mesa 
De seus campos corre livre o animal sem medo de um tiro traiçoeiro 
De seus rios as águas saciam a todos 
Onde o vidro ganha muitas formas e embelezam as casas 
Pise em sua terra e dela será um filho 
 
Seus jovens as escolas seguem buscando conhecer o mundo 
Agora te deixo Mozhga, com lágrimas nos olhos e vou-me embora 
Estradas que daqui partem, estradas que aqui chegam 
Mozhga 
 
 
Walter Veroneze 
23.03.2018  
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ONDE VOU MORAR – CONTINUAÇÃO 
 

Voltei para dizer que errei quando disse que no futuro iria morar em Stavropol ou 
mesmo nos arredores do Baikal, então, disse isso em 15 de Julho de 2010 num texto 
chamado “Onde Vou Morar”. 
Agora as coisas mudaram e meu destino é totalmente do lado oposto de nosso país. Vou 
para Velik Novgorod, a nossa cidade mais antiga e berço de nossa raça, entre São 
Petersburgo e Moscou, as duas grandes da Rússia. 
Priluki, povoado rural Bronnitskoye, região de Velik Novgorod, Rua Lesnaya, 4, 
Rússia. 
Este é meu novo endereço. O endereço onde passarei meus dias. Descansarei. Desligar-
me-ei do mundo e depois penso no que fazer.  
Adquirido com o suor de meu trabalho ao longo de vários anos neste pequeno vilarejo 
de 240 pessoas que me acolhem como mais um filho deste recanto. 
Para lá me dirijo. Para lá ficarei um tempo e depois pensarei sobre Stavropol ou mesmo 
o imenso Baikal. 
E talvez o texto que relatei em 2010 não esteja totalmente errado e ainda posso, no 
futuro, ir para um destes lugares. Quem sabe? 
 
Iuri Kosvalinsky 
06.04.2018  
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ALYA RETORNA DE VIAGEM 
 

Alya estava retornando de uma viagem rápida à Sochi, nosso mais famoso balneário e 
que atrai milhares de pessoas do mundo inteiro, ano após ano, depois de ter passado 
uma semana por lá com uma amiga. Então decidi fazer uma surpresa e ir buscá-la no 
aeroporto de Ufa, que fica mais de 200 quilômetros de distância. 
 

Nossa cidade de Kumertau fabrica principalmente helicópteros 
para a nação russa e tem cerca de 63.000 habitantes e também 
como já disse distancia-se cerca de 200 quilômetros de Ufa, 
nossa capital e para onde precisamos ir para pegar vôos mais 
comuns para o resto da Rússia. 
 

Assim, ela não precisaria pegar um ônibus para vir à Kumertau nossa cidade e no 
caminho ela poderia me contar sobre as rápidas férias. 
Quando o avião aterrissou eu tinha apenas chegado ao aeroporto, e assim pude esperar 
por Alya que ao sair pela porta do desembarque deu um largo sorriso ao me ver. Após 
um gostoso abraço e um delicioso beijo. E peguei sua mala e fomos em direção ao 
veiculo – que estava ali muito próximo no próprio estacionamento do aeroporto - para 
retornarmos à Kumertau, mas ali mesmo ela já começou a contar sobre as belezas de 
Sochi durante o verão e todas as belezas que por lá enriquecem a cidade. As delícias que 
experimentou da culinária local, as águas e o sol que pode contemplar, as visitas em 
locais turísticos e em igrejas ortodoxas lindas, além de conhecer alguns lugares incríveis 
onde foram realizados os Jogos Olímpicos de Inverno em 2014. Alya realmente estava 
muito feliz com os passeios. 
Ao chegar ao veiculo coloquei sua mala no porta-malas e a quando ela se sentou no 
banco do passageiro pedi para ver suas marcas de sol e ela apenas abaixou um 
pouquinho o vestidinho que estava usando e beijei rapidamente seus seios que tinham 
aquelas marquinhas lindas que o sol de Sochi tinha feito na pele de minha amada. 
Então, ali mesmo em pé, ao lado dela, falei que queria um beijinho “nele” que ficou 
com tantas saudades de você nesses dias. Alya abriu o zíper de minha calça e 
rapidamente deu um pequeno beijo em meu sexo, dizendo “você é louco, aqui podem 
ver a gente, vamos”.  
- Você está sem cuecas, só você mesmo Mikhail. – Disse-me ela também. 
Eu apenas sorri maliciosamente. 
Dei a volta no carro e sentando no banco do motorista dei a partida, engatei a marcha e 
saímos do estacionamento em direção então à Kumertau. As luzes da grande capital 
vagarosamente iam se apagando através dos retrovisores do veiculo, enquanto ela 
continuava contando sobre os dias em Sochi e também queria saber de mim como havia 
sido os dias em nossa casa em sua ausência. Interrompendo-a mostrei para ela que tinha 
algumas frutas numa vasilha no banco traseiro para que ela pudesse se alimentar 
enquanto percorríamos os quilômetros que nos separavam da capital a nossa casa. 
No caminho pedi para ela fazer um carinho gostoso em mim, já que estava esperando-a 
por uma semana toda e sentia muitas saudades. Ela abriu novamente minha calça e suas 
mãos acariciaram meu sexo tornando minha direção naquela estrada deserta mais 
calorosa.  
Em vários pontos a escuridão tomava conta, afinal tirando duas cidades e pouquíssimos 
vilarejos, entre a capital e nossa cidade nada havia, além do que tínhamos que tomar 
cuidado pois a auto-estrada não estava tão boa assim para que eu pudesse acelerar como 
eu gostava de fazer e assim eu praticamente não conseguia fazer esse trajeto em menos 
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de três horas. E além de que pouco tempo depois que saímos da capital um animal 
passou rapidamente pela frente de nosso carro. Mais um motivo para tomarmos cuidado 
naquela estrada escura. 
Chegamos a Kumertau e disse para ela para irmos à um motel antes de nossa casa, ela 
aceitou. Então desviei o caminho e fomos para um motel do outro lado da cidade. 
Depois de estacionado o veiculo e devidamente protegido de curiosos, abrimos a porta 
do apartamento onde nos encontraríamos no amor. 
Sentei na cadeira de uma pequena mesa que havia no quarto e Alya foi mudar de roupa. 
Apareceu em minha frente num vestidinho curtinho e estampado que se moldava 
lindamente ao seu belo corpo e suas curvas me desejando. 
Toquei-a e percebi que estava sem calcinha, apertando suas nádegas me levantei e beijei 
seu pescoço, além de um beijo demorado em seus lábios sedosos. Alya retirou minha 
camisa e beijou meu peito várias vezes, e foi arrancando minha calça também e suas 
mãos tomaram meu sexo que já estava ativo e vagarosamente seus lábios foram 
descendo por meu corpo, para baixo... ainda mais para baixo. Seus lábios sedosos 
tomaram-no em carinhos maravilhosos e movimentos deliciosos, até que a pequei em 
meus braços e a coloquei sobre a aconchegante cama toda branca que nos aguardava. 
Puxei então aquele vestido para que pudesse ver seus seios que me enlouqueciam, ainda 
mais quando tinham marquinhas de sol e Alya sabia que isto me deixava mais louco 
ainda, e passei um gel em seu corpo enquanto que nossos sexos se encontravam 
desejando-se um ao outro. Nossas bocas também não ficavam para trás, enquanto suas 
pernas em puxavam ainda mais de encontro ao seu corpo, enquanto eu estava em pé ao 
lado da cama. Não queríamos nos separar e então nossos corpos como se fossem apenas 
um sentiram o desejo... o prazer. 
 
============================= 
 
Depois de um banho refrescante me deitei na cama e depois de ter cochilado um pouco, 
escutei batidas na porta, e achando que Alya estava no banho, enrolei uma toalha apenas 
e fui abrir... e para minha surpresa era justamente ela que estava lá, me fazendo uma 
surpresa ainda mais prazerosa. Vestida apenas com uma saia de colegial e sandálias de 
salto altos ela esperava que a porta do apartamento se abrisse. 
E quando abriu, a primeira coisa que vi foram seus lindos seios com as marquinhas de 
sol me desejando. Ela deu alguns passos para dentro e de encontro ao meu corpo me 
beijou, suas mãos foram à minha toalha e soltou-a ao chão, enquanto as minhas 
apertavam suas nádegas e seus seios. Nossas bocas se encontraram e seus lábios 
pareciam estar ainda mais deliciosos. 
Desta vez eu que me deitei naquela cama branquinha, enquanto Alya via sobre mim 
encostando seu delicioso corpo ao meu, me beijando, me acariciando, me 
enlouquecendo... e nós nos desejando. 
Ela também que desta vez pegou um gel e acariciando meu sexo ia me deixando, 
instante a instante, mais pronto para o amor. Em poucos minutos nós dois estávamos 
prontos para saciarmos novamente o desejo um do outro. 
Alya sobre mim era algo maravilhoso e então com meu sexo pronto coloquei-a de pé ao 
lado da cama e deitando-se de bruços ela ficou com aquela bundinha maravilhosa me 
aguardando e eu por trás a penetrei vagarosamente sentindo seu desejo engolindo o 
meu. E naquela posição, os dois ao lado da cama, foi incontrolável e em instantes meu 
sexo não se agüentou e explodiu em desejo. 
 
============================= 
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Depois de nos repormos, arrumamos nossas coisas e continuamos nosso caminho para 
nossa casa. Chegamos por volta da uma hora da manhã e o sono tomou conta de nós. 
Mas como eu ainda sentia muita saudade queria mais uma vez e acho que ela sabia disso 
ou também me queria novamente. Afinal quando fui encostando-me nela debaixo das 
cobertas percebi que ela estava usando um vestido todo cheio de furinhos que eu tanto 
gostava. Nossa, nem sei o que dizer, meu sexo rapidamente estava pronto novamente e 
como ela estava deitada ali de bruços eu passei para cima dela e nos ajeitando eu a 
penetrei novamente. 
Foi novamente prazeroso. Alya era gostosa demais, e ali enrolados nas cobertas de 
nossa cama o prazer tomou conta de nós e saciados nos beijamos e então exaustos 
decidimos dormir. 
 
Iuri Kosvalinsky 
20.05.2018 
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CONCLUSÃO 
 
 
 
 
Mais um trabalho realizado. Mais uma satisfação. Espero que tenham gostado dos 
contos inseridos neste volume e que eles tenham dado um momento para seus 
pensamentos fluírem; quer seja no calor dos braços de uma linda mulher, quer em 
lugares estranhos e mesmo viajando por mundos desconhecidos. A leitura permite tudo 
isso, conhecer e se apaixonar por algo desconhecido e distante, trazer o universo à 
palma da mão. 
Um grande abraço a você leitor.  
 
Obrigado. 
 

 
Imóvel em Priluki – Velik Novgorod – durante o inverno de 2018 


