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PREFÁCIO 

O e- book Lajes em prosa e poesia é o resultado das produções textuais  dos 

estudantes das primeiras séries da Escola Estadual Pedro II, no ano de 2017, 

resultantes do nosso concurso literário de mesmo nome. O Concurso Literário  

“Lajes em prosa e poesia” do Projeto de Inovação Pedagógica (PIP) 2017, em 

sua 1ª edição, veio para estimular as produções textuais dos estudantes das séries 

iniciais do Ensino Médio da Escola Estadual Pedro II, com a finalidade de 

compor um e-book (livro virtual) com os melhores textos produzidos. 

Os gêneros textuais trabalhados no Concurso obedeceram aos três tipos 

textuais clássicos: Dissertação, Narração e Descrição, que foram trabalhados 

com esses estudantes por meio de um apostila de gêneros e tipos textuais em 

sala de aula durante o ano letivo de 2017. Dessa forma, as produções textuais 

para compor o e-book se organizaram da seguinte forma: 

1 Descrição: - Os estudantes descreveram um ponto considerado por eles 

turístico em Lajes.  

2 Narração: - Os estudantes criaram um conto a partir de algum 

acontecimento relacionado à Lajes ou a eles mesmos, a partir de suas próprias 

memórias ou de narrativas orais de outras pessoas. 

3 Dissertação: - Os estudantes escreveram sobre algum acontecimento 

polêmico que tenha acontecido na cidade, sendo este acontecimento histórico 

ou atual. 

4 Poesia 01: – Os estudantes criaram poemas enaltecendo alguns lugares ou 

pessoas de nossa cidade. 

5 Poesia 02: - Os estudantes criaram cordéis, narrando algum episódio 

marcante que sabem sobre a cidade. 

O projeto de inovação Pedagógica (PIP) de nossa escola tem por tema: 

Antes de tudo, ler: A viagem da leitura nas áreas do conhecimento, porque a 

causa do problema identificado na escola foi o baixo nível  de proficiência 

na leitura e escrita de diversos gêneros e tipos textuais,  

o que nos leva a concluir que a solução para este problema seria incentivar os 

estudantes a ler, usando a leitura como principal estratégia dentro das práticas 

pedagógicas de cada componete curricular. 
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O problema identificado pela escola com os estudantes das primeiras 

séries do Ensino Médio é o baixo desempenho, ocasionado pela pouca leitura 

nos diversos componentes curriculares que a escola oferece, também 

demonstrado pela produção textual defasada.  

Para entendermos melhor o que estava acontecendo com esses jovens 

no tocante à leitura, elaboramos um questionário que abordou a relação que 

esses jovens teriam com a leitura, fazendo a seguinte pergunta: Você lê algum 

livro além do livro didático? E a maioria deles afirmaram que não (69 

indicações), 23 estudantes afirmaram que leem às vezes e 12 afirmaram que não 

leem nada além do livro didático.   

As causas da falta de leitura são visíveis e preocupantes. Desde a escrita 

comprometida até a falta de compreensão de enunciados simples, bem como a 

limitação de argumentos nas apresentações orais e produções textuais só 

atestam que algo precisa ser feito com urgência, de forma uniforme por todos 

os docentes com atividades em sala e extraclasses que inicialmente motivem e 

posteriormente, estimulem o intelecto aparentemente em repouso de nossos 

estudantes.  

O projeto Antes de tudo, ler: A viagem da leitura nas áreas do 

conhecimento contemplou, neste ano letivo de 2017, diversas ações, tais 

como: leitura de variados gêneros e tipos textuais, produção escrita e oral, uso 

de tecnologias da informação e da comunicação dentro de todas as áreas do 

conhecimento e notadamente na área de Linguagens e  Matemática.  

Destacamos que os pontos inovadores de nossa proposta relacionaram-

se à produção de uma coletânea de textos das diversas áreas do conhecimento, 

que foi trabalhada em sala de aula com nossos estudantes e às ações extraclasse 

de produção, divulgação e premiação de gêneros e tipos textuais com e pelos 

estudantes, uma das quais é a confecção deste e-book.  

As produções textuais elaboradas pelos estudantes das primeiras séries, 

são ainda resultado de uma oficina de produção textual que foi ministrada por 
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nós, de acordo com a inscrição desses estudantes em cada tipo/gênero textual 

de sua preferência. Algumas produções conseguiram ser independentes, outras 

careceram de um retoque, aqui e ali, o que não nos abstemos de fazer, 

assumindo assim a coautoria delas.   Vamos conferir?   

 

Vitória Maria Avelino da Silva Paiva – Coordenadora do Projeto PIP da 

Escola Estadual Pedro II. 
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PISCINÃO E SERROTE DO CABAÇO1 

 

 

 

O Piscinão é um espaço aberto e fica localizado no Rio Salgado entre os Bairros 

São Judas Tadeu e Boa Esperança, estando à poucos metros da BR 304 e 

aproximadamente à 2 km do Centro de Lajes. Para se chegar ao local deve-se 

descer próximo a ponte do Rio salgado, à esquerda da entrada do Bairro São 

Judas Tadeu. Pode se chegar bem próximo ao local de carro e fazer uma 

caminhada de 500m; ainda chega-se de moto ou bicicleta.  

O lugar é composto por poços naturais formados por formações rochosas e 

erosões no leito do rio. Também há uma construção artificial (Piscinão / 

Barragem) feita pelo poder público municipal, o lugar foi finalizado em 2004. 

Um dos cartões postais do local é o Serrote do Cabaço, formação rochosa que 

ganha esse nome justamente devido um tanque natural em forma de cabaça, 

fruta típica do Nordeste.  

O lugar era frequentado por banhistas e lavadeiras antes da construção da 

Adutora Sertão Central Cabugi, e hoje é um ponto de lazer para fotos, apreciar 

a natureza, banhos no inverno e a prática de esportes de motociclismo.  

A fauna registrada: mocó, cobra corre campo, jararaca, rolinha, golinha, 

campina, papa arroz, entre outros. Nas cheias do rio alguns peixes vindos da 

Barragem de Poço Branco passam pelo local e alguns ficam nos poços e 

                                                             
1 Imagem disponível em: http://cicerolajes.blogspot.com.br 

http://cicerolajes.blogspot.com.br/
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Piscinão, entre eles: traíra, tilápia, curimatã e piaba. A flora tem exemplares de 

favela, umbu, umburana, jurema, urtiga, angico, juazeiro, macambira, entre 

outros. 

Mônica Dionísio da Silva( 1° B Noturno) e Cícero Eleutério 
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O CRUZEIRO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cruzeiro é um lugar religioso de Lajes e também um dos pontos turísticos 

mais importantes de nossa cidade. 

Inicialmente pensado em ser erigido num local mais ermo da cidade, destinado 

a vigílias e missas, atualmente o Cruzeiro encontra-se rodeado de casas,  de 

moradores que foram construindo em seu entorno, porém conserva sua 

primeira finalidade: Anualmente são realizadas missas e peregrinações, como a 

tradicional cavalgada dos vaqueiros. 

O monumento é formado por uma pedreira natural, na qual foi cravada uma 

cruz e localiza-se num ponto bem alto de nossa cidade, no bairro da COHAB, 

próximo ao escritório da CAERN. 

O Cruzeiro apresenta uma vista panorâmica e muito bonita de nossa cidade; é 

costume de alguns irem para lá à tardinha, para apreciarem o pôr do sol, tirarem 

fotos ou simplesmente desfrutarem da beleza do lugar. 

Autoras: Francisca Natiele Gonçalves da Silva   (1º B Noturno) 

 e Vitória Silva Paiva  

                                                             
2 Imagem disponível em:  http://cicerolajes.blogspot.com.br 

 

http://cicerolajes.blogspot.com.br/
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A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE LAJES3 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Estação Ferroviária é um prédio antigo de Lajes. Tem um papel importante 

na história da nossa cidade, pois foi a vinda da rede ferroviária e do trem que 

trouxeram o progresso para Lajes. A Estação tornou-se um dos cartões 

postais mais importantes de nossa cidade, um ponto  turístico que, além de 

sua arquitetura antiga, nos presenteia com uma bela vista de seu entorno, 

circundado pelos trilhos da antiga ferrovia e pelas árvores frutíferas, como um 

pé de pinhas e um de azeitonas.  

A Estação Ferroviária de Lajes foi inaugurada em 1913. Nela, ainda 

encontramos pedaços de ferro e os trilhos da ferrovia. O piso e as telhas são 

característicos do período inicial do século vinte.  

Para se chegar na Estação, não tem como se atrapalhar, pois todo lajense 

conhece esse lugar, que fica localizado no centro da cidade, próximo a uma 

praça de alimentação muito frequentada, ao largo do Correio e à sede do 

Conselho Tutelar. 

Ela é considerada uma das atrações da cidade. Lá, você vai ter a oportunidade 

de conhecer um pouco da nossa cultura. Vale a pena conhecer a nossa bela 

Estação! 

Autor: Jaílson Melo da Costa (1º A Noturno) 

                                                             
3 Imagem disponível em :  http://www.estacoesferroviarias.com.br/rgn/fotos/lajes052.jpg 

 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/rgn/fotos/lajes052.jpg
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A IGREJA MATRIZ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Igreja Matriz de Lajes (RN), é um de seus  pontos turísticos  mais visitados, 

especialmente pelos fiéis católicos. É também uma das construções mais 

antigas de nossa cidade.  

Sua arquitetura antiga se mantém parcialmente preservada na área externa,  uma 

vez que as paredes receberam um detalhe de revestimento externo em toda a 

sua base e piso em sua calçada, que circunda o templo, além de ser pintada 

anualmente de cores variadas.  Sua área interna sofreu uma grande reforma, 

para melhorar sua estrutura que já estava muito antiga. Nessa reforma, podemos 

ver uma pintura artística, que está exposta na parede, por trás do altar, forro e 

nichos para acomodação das imagens. 

A Igreja fica próxima à praça Monsenhor Vicente de Paula, uma praça feita em 

homenagem ao pároco que esteve  mais tempo à frente dessa paróquia.  

A paróquia de Nossa Senhora da Conceição está localizada no centro do 

município de Lajes e no período entre final de Novembro e começo de 

Dezembro, começam os festejos da padroeira da cidade. 

Autor: Gabriel da Silva Fernandes (1º A Matutino) 

 

                                                             
4 Imagem disponível em: http://mapio.net/pic/p-88212373/ 

 

http://mapio.net/pic/p-88212373/
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A ESCOLA ESTADUAL PEDRO II5 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Se você vier a Lajes, não deixe de passar pelo Grupo Escolar Pedro II, 

atualmente Escola Estadual Pedro II. 

A Escola Estadual Pedro Segundo é a Instituição de ensino histórica mais antiga 

da cidade de Lajes, no Estado do Rio Grande do Norte. A mesma foi construída 

e inaugurada no dia 24 de maio do ano de 1927. Nesse ano, o Sr. Ulisses Valle 

estava na administração municipal, como prefeito da cidade.  

Tem seu nome em homenagem ao Imperador Dom Pedro Segundo.  

Apesar das diversas reformas que ocorreram na instituição, permaneceram 

intactas as linhas arquitetônicas originais exteriores, por mais de noventa anos, 

ou seja, até a atualidade, zeladas pelos habitantes e pelos antigos e atuais 

discentes, funcionários, docentes e diretores que nela estiveram por diferentes 

épocas. 

Traz sua pintura tanto frontal como lateral nas cores, amarela, azul e cinza (a 

cor amarela predomina ao redor do prédio, com o auxílio da cor azul nas 

bordas, nos detalhes das janelas e portas, e a cor cinza na parte inferior e nos 

portões).  

                                                             
5 Imagem disponível em: https://professorcaninderocha.blogspot.com.br/2016_02_28_archive.html 

 

https://professorcaninderocha.blogspot.com.br/2016_02_28_archive.html
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A instituição é mantida pela Secretaria de Estado de Educação da Cultura e dos 

Desportos.  

Atualmente a instituição está dividida nas seguintes dependências: seis salas de 

aulas, sala da diretoria, sala dos docentes, laboratório de ciências (biologia, 

química e física), laboratório de informática, sala de recursos multifuncionais 

para Atendimento Educacional Especializado (AEE), cozinha, biblioteca, 

banheiro dentro do prédio, banheiro adequado aos discentes com deficiência 

ou mobilidade reduzida, assim como dependências e vias também adequadas 

para essa finalidade; sala da secretaria, despensa e almoxarifado. 

Para ter acesso a este maravilhoso ponto histórico, o Grupo Escolar Pedro 

Segundo, será necessário uma curta e rápida caminhada de aproximadamente 

cem metros, distância da praça central da cidade até a instituição, a entrada 

acessível geralmente é pelo portão lateral e, o horário de funcionamento é 

iniciado ás sete horas da manhã e segue durante o dia inteiro (com pausa para 

almoço, das onze e meia até ao meio dia e meio aproximadamente), de segunda 

à sexta-feira.    

No átrio interior do prédio se encontram placas históricas de sua criação e 

inauguração.  

Autoras: Talita Victória Ribeiro de Oliveira ( 1º A Matutino) e Vitória Silva 

Paiva 
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O MERCADO PÚBLICO E O MANGALHO DO GERALDO6 

 

Se você vier a Lajes e puder ficar até o dia de Sábado, não deixe de dar uma 

passada em nosso Mercado Público Municipal. Trata-se de uma construção 

reformada que oferece aos seus usuários higiene e conforto no ato de realizarem 

seu trabalho, disponibilizando de uma área interna cheia de boxes, onde pode 

ser encontrado desde lojas de roupas até lanchonetes e restaurantes, oferecendo 

os pratos típicos da região: Cuscuz com bode torrado e feijão verde com galinha 

caipira torrada. 

A partir de quatro horas da manhã, por lá já começa o movimento de feirantes 

e clientes. 

As bancas de verduras e frutas são um espetáculo de cores e cheiros,  

demonstrando variedade de opções. 

Temos ainda os açougues, oferecendo carne fresca e de boa procedência para 

os interessados. 

Com os feirantes locais e os feirantes esporádicos, que apenas vêm tomar parte 

na feira de sábado em nossa cidade, o mercado público torna-se um pitoresco 

ponto turístico, cheio de cores e alegria. 

                                                             
6 Imagem disponível em: https://mangalhodogeraldo.wordpress.com 
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Na área externa coberta do Mercado público de Lajes encontra-se o Mangalho 

do Geraldo. Trata-se de um ponto comercial que vende plantas medicinais e 

artesanato rústico, óleos e garrafadas, chapéu de palha e outras utilidades. 

É também um ponto de cultura, onde as pessoas param para ler cordéis, 

revistinhas e livros de um modo geral e fazer fotos com a decoração inusitada, 

que cativa nossos visitantes à primeira vista. 

No Mangalho, você pode degustar todo sábado um chá diferente, feito para ser 

apreciado por quem passar na feira livre e quiser experimentar essa bebida tão 

saudável e saborosa. 

O Mercado Público Municipal fica no coração do centro comercial de nossa 

cidade, na Praça Coronel Francisco Pedro, ou simplesmente, “rua do mercado”! 

Autora: Vitória Silva Paiva 
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NARRAÇÃO 
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O MENINO E O TREM 

 

Era uma vez, no município de Lajes, um menino chamado João. Todos os dias, 

após ajudar seu pai no trabalho, João brincava na linha do trem. Sua mãe, dona 

Ana,  o alertava sobre os perigos do trem, mas Joãozinho não lhe dava ouvidos. 

___ João, quantas vezes eu disse para você não brincar quando o trem estiver 

passando? 

___ Não se preocupe, mãe! Eu não vou ficar na linha quando ele estiver 

passando! 

E assim o menino se divertia nos trilhos da rede ferroviária. 

Certo dia, seu Carlos, o pai de João, o alertou: 

___ Meu filho, tenha cuidado. Ouvi dizer que, depois que o trem passa, ao meio 

dia, acontecem coisas assustadoras. 

___ Que nada, pai! Isso é conversa do povo da Estação, para nós, meninos, não 

brincarmos por lá.  

Seu Carlos deu de ombros. Afinal, João já era um menino de seus doze anos de 

idade, já entendia o que fazia, pensou.  

E assim, diariamente o menino ia brincar no seu brinquedo favorito, que era a 

linha do trem. Às vezes, gostava de andar equilibrando-se nos trilhos, outras 

vezes, ficava deitado nos alpendres da Estação Ferroviária, sonhando com o 

futuro, imaginando-se como um maquinista de trem.  

Certo dia, depois que o tem das onze havia passado, João ainda brincava com 

seus companheiros, enquanto aos poucos o movimento da Estação cessava, 

para dar lugar à pausa do almoço dos funcionários.  

Os amigos de João também foram para casa e o menino deixou-se ficar deitado 

nos alpendres da Estação, a sonhar acordado. Era por volta de meio dia. De 

repente, ele ouviu o barulho de um trem chegando e se assustou. Um trem fora 

de hora? O menino levantou-se e seguiu para perto dos trilhos, para ver se havia 

mesmo um trem vindo. E havia! Porém, esse era um trem diferente: Era uma 

carcaça toda desgastada e feia, enferrujada e deteriorada. Os passageiros do trem 

eram pessoas carrancudas, vestidas de roxo.  
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Então o trem parou perto do menino e o  maquinista disse: ___ Sobe, João! Ao 

levantar os olhos, ainda fixos nos passageiros, para o maquinista, João vê algo 

sinistro: o maquinista era uma caveira! 

Assustado com aquele trem feio e fora de hora e pelo fato do terrível maquinista 

saber seu nome, o menino correu para casa.  

Ao chegar e contar aos seus pais o acontecido, seu Carlos achou que era 

peraltice do menino e logo foi checar a conversa com dona Maria, uma senhora  

que morava próximo à Estação Ferroviária. Ao perguntar à senhora se havia 

passado um trem naquele horário, desse e daquele jeito, a senhora negou ter 

ouvido qualquer coisa. 

Depois desse dia, o menino João não quis mais brincadeiras com a linha do 

trem por um bom tempo. E quando passou o seu medo do trem fantasma, João 

ficou mais cuidadoso: brincava um pouco com os amigos e voltava para casa, 

igual a todo mundo. Não quis mais ficar na estação sozinho, com medo de rever 

o trem das almas. 

 

Autores: Alexandre da Silva Gomes (1º A Vespertino) e Vitória Silva Paiva 
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A RUA DO GATO EM PÉ 

 

Numa das noites dos anos 1980, Severino, que nesse tempo ainda era um 

rapazote, morava no local que hoje é conhecido por Alto da Beleza, um bairro 

que se localiza na saída de Lajes em direção à Pedra Preta.  

 

Severino toda a noite gostava de ficar na calçada até meia-noite, proseando com 

seus amigos George, Carlos e Luiz, admirando a beleza de algumas moças que 

passavam nas calçadas próximas a da casa de Severino. Às vezes os rapazes 

entravam pela madrugada com as conversas e brincadeiras próprias da idade. 

Neste tempo os divertimentos que existiam no local, eram jogar bola, pular 

corda, andar de bicicleta entre outros. 

 

Todas as noites eles faziam o maior fuzuê7, bagunçando nas calçadas. Quase 

sempre as pessoas da vizinhança acordavam incomodadas com o barulho, 

reclamando com os garotos: “Vão fazer bagunça na casa de vocês, bando de 

moleques desocupados!” Severino e seus amigos saiam sempre rindo, como se 

não tivesse acontecido nada. 

 

Certo dia dona Maria, uma senhora  já de idade avançada, ouvindo a algazarra 

que eles faziam, chamou-os: ___Venham aqui por favor! 

George respondeu: ___ O que a senhora quer com a gente?  

Dona Maria respondeu: ___ Venham aqui, quero prosear com vocês. 

Severino respondeu: ___ Vamos lá, gente, não temos nada pra fazer mesmo! 

 

Ao se aproximarem da velhinha, ela informou: ___ Tenham cuidado, rapazes! 

Está perto da meia noite, a hora do gato em pé! Vocês já ouviram falar de um 

                                                             
7 Fuzuê aqui tem o sentido de algazarra, brincadeiras barulhentas 
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gato preto que sempre aparece em pé, perseguindo as pessoas que saem fora de 

hora, fazendo algazarras nas portas dos outros?  

 

Ao ouvirem isso, logo Severino e todos os outros fizeram a mangação com a 

velhinha, falando que esse gato era apenas um mito de pessoas caducas como 

ela: ___A senhora está é caducando, vai dormir dona, a senhora tá com sono! 

E entre risos e impropérios, saíram da presença da idosa, que mais uma vez os 

alertou: ___Cuidado o voltarem para casa! Ele já apareceu duas vezes nessa 

ruazinha isolada, da iluminação ruim!                                                                                                                          

 

Severino uma vez mais sorriu da idosa e para mostrar que a nada temia, desafiou 

os amigos a passarem pela rua do gato em pé em plena meia-noite do dia 

seguinte. Os amigos aceitaram o desafio, e na noite seguinte, reuniram-se na 

casa de George, para combinarem os detalhes da aventura de logo mais.  

 

George, que ficara impressionado com a velhinha, tentou advertir aos demais:  

__Não devíamos brincar com essas coisas. Essa rua é mal iluminada e isolada... 

Severino logo aperreou o rapaz: ___Se você está com medo, diga! 

 

Quando o relógio marcou exatamente onze horas da noite, os rapazes saíram 

como de costume, na algazarra de sempre e foram nessa rua. Severino, se 

achando o corajoso, chamou pelo gato: ___Apareça, gato em pé! 

Ao invocar o gato pela terceira vez, virando-se para os amigos para dizer que 

aquilo era mentira da velha, eis que surge em suas costas um estranho gato 

preto, andando em pé, como um humano.  Pelo  rosto dos amigos, Severino 

viu que o negócio não estava bom. Virando-se mecanicamente para trás, 

percebeu que a criatura preparava-se para correr na direção deles, os olhos 

chispando fogo, a boca vermelha e aberta fazendo um barulho horripilante, a 

coisa mais feia do mundo!  Todos correram assustados rua afora e o gato os 
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perseguiu por um bom trecho do caminho, só parando próximo à casa da 

senhora que na noite anterior os alertara. Severino desesperado, pedia ajuda 

para senhora, que não lhes respondeu e nem abriu a porta.  Bem depois que os 

rapazes se afastaram, a senhora misteriosa abriu sua porta para deixar passar um 

gatinho, enquanto afagava seu pelo e dizia baixinho: ___Bom trabalho, Satanás. 

No dia seguinte, eram outros os rapazes arruaceiros do Alto da Beleza. 

Cismados e sisudos, contavam a quem da comunidade quisesse saber do 

ocorrido, benzendo-se e chamando pelos santos, no lugar dos nomes feios 

habituais. A partir desse dia, essa rua isolada  ficou conhecida como “A rua do 

gato em pé”.  

 

Autoras: Maria Elenilza de Souza Silva (1º A Matutino) e Vitória Silva Paiva  
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SONHO OU REALIDADE? 

 

Era noite de primavera, ainda me recordo o dia e o ano onde tudo isso 

aconteceu. Foi em uma quinta-feira, dia 04 de novembro de 1990. Morava em 

uma casinha simples na pequena cidade de Lajes, interior do estado. 

Chovia e fazia muito frio naquela noite. Eu estava sempre atento e observava 

todos relâmpagos que surgiam e clareavam o céu, ficando sempre na espreita 

até que se conseguisse ouvir o trovão. Nunca tive medo, até por que, sabia que 

isso seria passageiro. 

Em um certo momento, lembrei que meu cachorro Finni poderia estar no meio 

daquela tempestade, então decidi ir vê-lo. Minha mãe não queria que eu saísse, 

mas mesmo assim prossegui no que estava fazendo, pois eu amava aquele cão. 

Ao sair, peguei meu guarda-chuva que estava pendurado próximo à porta, abri 

e segui em direção à tempestade. Ao se aproximar, notei um movimento 

estranho. Meu cachorro latia muito para algo que não conseguia enxergar no 

meio daquele temporal. Percebi que alguém se aproximava, então fechei o 

guarda-chuva e tentei identifica-lo perguntando quem era, mas não obtive 

resposta. 

Continuei a perguntar e nada de me responder. No meio dessa situação, senti 

uma mão gelada sobre o meu ombro, olhei para trás com medo. Gritei muito, 

mas parecia que ninguém podia me ouvir. Em certo momento, me senti 

anestesiado, não conseguia correr e nem muito menos falar. Caí no chão 

paralisado, olhando aquela estranha criatura a me observar. 

Perguntei qual era o seu nome, me respondendo, disse que se chamava 

Anglunth. Aquele monstro tinha uma forma estranha. Tinha três braços, um 

localizado na sua coxa, e tinha dois olhos, um como se tivesse sido furado e o 

outro vermelho como sangue. 

Após se apresentar, disse que estava ali para me contar algo que todos deveriam 

saber o quanto antes. Lembro-me que ele me disse que no alto de uma serra 

havia um feiticeiro que poucos iriam ver. Esse feiticeiro era um índio que fazia 

remédio para curar animais que eram feridos por caçadores, apenas os 

escolhidos poderiam ver o feiticeiro. 
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Depois disso, aquela criatura disse que eu tinha que participar de um ritual, uma 

caça a um boi e em seguida levar o animal para o sacrifício. Ao fazer isso, eles 

achavam que eu estava liberto da maldição que possivelmente eu tivesse, mas 

sem perceber, eles tinham acabado de iniciar com suas mãos as suas próprias 

maldições. 

Após me falar tudo isso, a tempestade parou e monstro sumiu. Confesso que 

fiquei sem entender toda aquela situação, mas hoje posso garantir e explicar 

tudo o que ocorreu. 

No outro dia, após acordar, corri para a cozinha e falei tudo o que tinha 

acontecido naquela noite para a minha mãe. É claro que ela não acreditou, mas 

logo depois, ao sair de casa, vi um rapaz na rua que me parou e falou: “Garoto, 

sei de tudo o que ocorreu ontem, guarde aquelas palavras consigo e só conte 

isso quando você achar que é a hora certa.” 

O moço saiu e sumiu no meio da multidão. Tentei procurá-lo para perguntar 

mais coisas, mas não o vi. Estou contanto isso para você meu netinho, pois sei 

que você confia no seu avô e em todas as histórias que eu te conto.  

Boa noite e bons sonhos... 

 

Autor: Francisco André da Silva (1º B Noturno) 
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O ASSASSINATO NO CABARÉ 

 

Há muito tempo atrás, na cidade de Lajes, havia um homem chamado 

Francisco, conhecido pelos mais próximos por “Chico”. Francisco casou-se 

cedo, e alguns anos depois sua esposa veio a falecer de uma enfermidade da 

qual se tratava. 

Após o falecimento da esposa, Chico começou a frequentar o cabaré da cidade, 

esgueirando-se pela rua do Beco estreito, em busca da casa de prazeres que se 

fazia identificar por uma tênue luz vermelha na porta da entrada.   Chico tornou-

se cliente assíduo do local e apaixonou-se por uma das mulheres da casa: Patrícia 

‘vem que tem’.  

Naquela época, era comum aos homens, mesmo sabendo que a profissão das 

mulheres do Cabaré requeria o fluxo contínuo de clientes, para garantir a 

permanência do local, criarem sentimentos de posse para com elas, elegendo-

as como suas favoritas. Assim, ao chegarem ao Cabaré, procuravam logo pelas 

suas eleitas e exigiam delas exclusividade durante o período que estavam com 

elas. 

Patrícia ‘vem que tem’ era a favorita de um dos melhores clientes da casa, mas 

Chico não sabia disso. E nem poderia saber, pois o homem era casado. Com 

esperteza, a prostituta manobrava os dias de visita de seus dois clientes, de 

forma que um nunca encontrava o outro. A Chico pertenciam os finais de 

semana, já que o casado voltava para a casa da esposa e dos filhos nesse período. 

Na semana, após o trabalho, era mais fácil para este enganar a esposa, chegando 

um pouco  mais tarde em casa.  

Até que, um certo dia...  

Talvez por inveja, ou somente por maldade, um casal que encontrava-se em um 

bar onde o casado costumava comparecer para tomar sua pinga socialmente, 

começou a falar dele, de forma que ele escutasse. Dizia o casal maldoso, sentado 

na mesa de trás, que ele estava sendo traído naquele momento, pela sua favorita 

do Cabaré.  

O homem continuou bebendo a pinga e as palavras envenenadas, até que 

levantou-se de supetão.  Saiu do bar, com o rosto vermelho pela água de fogo 

e pela raiva de saber-se traído. Foi ao Cabaré em busca de satisfações.  



29 
 

 

Era um dia de sábado, e após a feira, Francisco, como era de costume, foi visitar 

sua paixão. Estavam enlaçados nos braços um do outro, no pequenino quarto 

que Patrícia ‘vem que tem’ alugava de sua cafetina para receber seus clientes. A 

porta, naturalmente, dava para a rua. O outro cliente de Patrícia não teve 

dificuldades em entrar no quarto que ele já conhecia em pormenores. 

Arrombou a porta velha cujo ferrolho era uma trava e surpreendeu o casal, 

constatando a “traição”.  

 Ao surpreender o casal, o ódio se apoderou do homem casado, que se julgava 

dono da meretriz. Puxando de sua cintura uma faca peixeira, sem querer saber 

de conversa, desferiu os golpes fatais que tiraram a vida de Chico, Patrícia e dos 

dois bebês que ela estava esperando há algum tempo e escondendo dos seus 

clientes, mas foram revelados pela barriga brutalmente rasgada.  

O quarto de amor tornara-se um ambiente de horror. Na cama jaziam os 

corpos, cujo sangue tingira os lençóis  e respingara na penteadeira simples, onde 

estavam um pequeno espelho e um frasco de perfume  aberto.  

O Cabaré fechou naquele dia.  O crime chocou a pacata cidade.   

Preso em flagrante, o homem tornou público seu envolvimento com Patrícia 

‘vem que tem’, ao tornar-se também seu assassino. Na cadeia, recobrada a razão, 

ele lamentava ter matado o homem inocente, que nem mesmo conhecia, e as 

crianças da meretriz.  Talvez fossem até seus filhos. Mas ela não. De matar ela, 

não se arrependia não. 

 

 

Autoras: Rainara Kadija Martins de Melo (1º A Matutino) e Vitória Silva Paiva 
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O AMULETO PROTETOR. 

 

Era uma vez uma flor, uma flor branca. Ela não era qualquer flor, era uma flor 

diferente das outras: era grande, vistosa, branca como lã. Alguns diziam ser 

alguma maldição, outros acreditavam ser um tipo de amuleto deixado por uma 

grandiosa deusa que protegia a pequena cidade de Lajes há séculos atrás, a deusa 

Kerry, que era linda, branca como a flor, e tinha olhos castanhos e cabelos 

negros. Estórias falavam que essa deusa havia morrido pela ira de outro deus. 

Apesar das muitas histórias sobre aquela rosa, todos daquela cidade a 

respeitavam, pois era a mais linda de todas as flores que aquela cidade havia 

visto, e de alguma forma às fazia um enorme bem. 

Certo dia a pequena cidadezinha foi invadida por um poderoso mágico, que 

roubou a flor e se foi sem deixar rastros nem pistas. Todos ficaram 

desesperados sem saber o que fazer, alguns pensavam consigo mesmos: 

___ A deusa Kerry terá esquecido de nós?  

Outros diziam:  

___  Foi a maldição. 

As pessoas ficaram horrorizadas com aquele fato que acontecera, pois ninguém 

esperava tão grande roubo. Enquanto todos estavam apavorados, sem saber o 

que fazer ou a quem pedir socorro, apareceu  um velhinho que disse ter sonhado 

com a deusa Kerry na noite passada.  

___ Foi a mais bela moça que meus olhos já viram; ela me disse que protegeria 

a cidade e todos os lajenses. 

As pessoas não ligaram para o que haviam ouvido, afinal, era só mais um pobre 

velho, outras até riram e diziam: ___ Vejam, só! Pobre velho, não sabe o que 

fala! 

De repente, no meio daquela multidão, escutaram ruídos vindos do céu e viram 

uma luz branca, forte, que diminuía de intensidade ao chegar mais perto. 

Quando o feixe de luz chegou perto do chão e pousou, alguém da multidão 

gritou bem alto: 

___ É só um pomba boba, não dêem atenção!    Mas de repente, como em um 

passe de mágica, aquela pomba criara pernas humanas, braços, cabeça, olhos, 
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boca, e um sedoso cabelo negro, até se transformar em uma linda mulher, que 

disse:  

___Sou a deusa Kerry. Há muitos anos atrás, fui derrotada por uma deusa má 

que tentou possuir esta cidade. Fui levada para longe, mas antes de ir, deixei 

algo para que pudesse ter certeza de que minha cidadezinha estaria protegida, 

porém vejo que o bem precioso foi roubado. Sem a flor, a deusa má poderá 

possuir a cidade.  

Todos ficaram surpresos  ao verem aquela cena. Alguns chegaram a desacreditar 

do que estavam vendo, outros preocupados, perguntavam como ajudar. 

A deusa contou àquelas pessoas que antes de deixar a flor, pôs nela algo que 

garantiria a sua proteção e que iria usar para encontrar o ladrão. Naquela noite,  

saiu a procurar, e disse-lhes que voltaria.  

Passaram-se horas, dias e semanas sem o retorno da deusa Kerry. A pequena 

cidade de Lajes estava desanimada com aquela demora, muitos já até 

desconfiavam que a deusa não havia conseguido, que teria perdido a batalha 

com o ladrão.  

Duas semanas e três dias depois, exatamente às cinco horas da tarde, a 

população tornou a ver a luz branca. Era a deusa Kerry e trazia em suas mãos 

a flor que fora roubada.  

A mais linda das flores estava de volta e para  que não houvesse mais roubo do 

amuleto que protegia a cidade, a deusa decidiu que iria guardá-la secretamente 

no pico do Cabugi, para isso ela cavaria um grande buraco e colocaria ali a flor, 

dessa forma o amuleto e também a cidadezinha estariam bem guardados.  

Até os dias de hoje não se sabe se a   história é verdadeira ou falsa, qual o 

paradeiro daquele ladrão, se a formosa guardiã da cidade ainda vive ou até 

mesmo se aquele amuleto em forma de flor ainda está enterrado em algum lugar 

do Cabugi. 

 

Autora: Elimara Edivânia Gomes Porfírio (1º A Matutino) 
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NOITE DE TENSÃO 

 

Uma noite de lua banhava de prata as ruas calmas e tranquilas de Lajes, 

coroando um dia que transcorrera sem muito movimento, tanto que às onze 

horas da noite eu estava me preparando para dormir. Como estava com muito 

sono, logo adormeci. Acordei assustado, meu pai me chamava, me chacoalhava 

para que eu despertasse.  

Quando acordei, escutei vários tiros diferentes, como se viessem de vários tipos 

de armas; esse barulho para nós estava muito próximo, tanto que pensei que 

fosse do lado da minha casa. Além do tiroteio, pudemos ouvir na rua muitos 

latidos de cachorros. Esse barulho de tiros aconteceu por mais ou menos meia 

hora. Começou por volta das três horas da madrugada. 

A rua que antes estava sem movimento, começou a ficar agitada. Uma moto 

passou de repente, em alta velocidade. Em seguida, ouvimos o barulho de um 

carro passando, também em alta velocidade. O barulho dos tiros foi cessando. 

Em casa, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, estávamos todos quietos e 

agachados, temendo a notícia de uma tragédia, temendo sermos vítimas de uma 

bala perdida e angustiados por não sabermos de nada. 

Quando o tiroteio parou, demorou algum tempo para eu voltar a dormir. Papai 

e mamãe não conseguiram, eu soube ao amanhecer. E soube também que a 

nossa agência do nosso Banco do Brasil havia sido explodida por bandidos, 

durante a madrugada. Bandidos fortemente armados destruíram nossa agência, 

levaram muito dinheiro e deixaram um rastro de perplexidade, medo e 

inquietação nas dantes calmas e pacatas ruas lajenses.  

 

Autores: José Lucas Ovídio Miranda (1º A matutino) e Vitória Silva Paiva              
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                                            NUNCA DESISTA DOS SEUS SONHOS 

 

Era uma vez, uma doce menina, chamada Maria, que morava em uma 

cidadezinha no interior, onde havia um grande vulcão extinto. Ela era muito 

sonhadora, tinha muitos planos, mas todos à sua volta a deixavam para baixo. 

Nessa época haviam poucas casas na cidade, e por isso ela não tinha muitos 

amigos. 

Mas todos os dias ao pôr do sol ela ia perto do vulcão, que era conhecido por 

“Pico do Cabugi” e fazia um pedido As pessoas, ao perceberem  isso, sempre 

riam dela e zombavam, mas ela não se incomodava.  

Ela pedia ao Cabugi que a ajudasse em seu sonho de crescer na vida, e a cada 

hora e minuto que passava, ela batalhava para ser alguém melhor. 

Nesse tempo Maria não frequentava a escola, ela só trabalhava no roçado e 

cuidava dos seus pais que estavam doentes. Sua mãe sempre dizia a ela para 

nunca desistir dos seu solhos. Cada vez que ela ouvia isso, se engrandecia mais, 

pois a única força que havia ali era sua família.  

Em um belo dia, ao amanhecer, ela estava muito feliz por estar completando 

mais um ano de vida, mas seus pais que eram muito pobrezinhos não tinham 

condições de fazer algo diferente, embora Maria  não se importasse com isso, 

pois tinha um coração puro, e a única coisa que importava era o amor que eles 

davam a ela. 

Nesse mesmo dia, ao pôr do sol, ela foi ao Cabugi, olhou para o céu e fez um 

pedido para que sua vida mudasse. 

Passaram- se algumas semanas e aconteceu algo muito ruim, pois sua mãe 

faleceu. Maria sentiu muito e pela sua fragilidade,  todos pensavam que os 

sonhos dela tinham acabado por alí. Porém, as últimas palavras da mãe para ela 

foram: 

___Minha filha Maria, nunca deixem que digam que você nunca realizará seus 

sonhos, pois quem tanto persiste consegue o que quer, basta ter foco, força e 

fé. 

Ela apesar de triste, guardou aquilo na mente, e depois de muitos anos, aquela 

pobre menina virou uma grande mulher que lutou pelos seus solhos a cada 

minuto da sua vida. 
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Tudo havia mudado, a cidade tinha crescido e a população aumentado. Ela era 

agora uma mulher, mas o coração era o mesmo, e cada dia que passou desses 

anos ela nunca deixou de ir fazer seus pedidos, em um pôr do sol sequer. Faziam 

alguns meses que seu pai tinha falecido, mas ela continuava lutando.  

Em um certo dia, apareceu uma proposta dela escrever um livro, ela muito 

alegre aceitou, e sem perder tempo contou toda a sua história. Foram  meses 

escrevendo, e ao ter acabado, levou para o editor que fez a proposta. O editor 

gostou muito da história e decidiu publicá-la.   

Ali o sonho de Maria começaria a se tornar realidade. A pobre moça órfã que 

aprendera a ler e escrever já adulta, era agora uma escritora de sucesso. Seu livro 

havia vendido mais do que o normal, tinha ficado famoso pelas regiões mais 

próximas, o livro passou até na TV por sua linda história, e ela ficou umas das 

pessoas mais ricas na cidade em que habitava.  

Maria fundou uma escola para as crianças pobres de sua comunidade também 

poderem realizar seus sonhos e, para comemorar, fez um acampamento perto 

do Cabugi com algumas crianças. 

Maria poderia ter mudado por fora, mas por dentro ainda era a mesma criança 

doce de antes, e tudo havia melhorado. Maria jamais esquecera das últimas 

palavras de sua mãe: 

___ Nunca deixem que digam que você nunca realizará seus sonhos, pois quem 

tanto persiste consegue o que quer, basta ter foco, força e fé. 

 

Autora: Luizy Ellen Pinheiro da Silva (1º A Matutino)  
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O REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA EM LAJES, RN. 

 

Uma manhã que ficou marcada na história de um povo. Assim podemos definir 

a realização do evento de revezamento da tocha olímpica do município de Lajes, 

no Rio Grande do Norte, Acontecida no dia06 de Junho de 2016. 

O revezamento teve seu início por volta das 9:55 horas da manhã, na avenida 

Jaime Fernandes de Oliveira, e  seguiu seu trajeto pelas principais  ruas da 

cidade,  onde 16 revezadores percorreram cerca de 4.200 metros. 

Durante todo o percurso, os atletas puderam notar uma multidão nas ruas para 

contemplar  o revezamento daquela que é o símbolo máximo do esporte 

mundial. Estima-se que no dia do revezamento havia em Lajes um púbico de 

aproximadamente 9.000 (nove mil ) pessoas, porque além dos conterrâneos, o 

município recebeu visitantes de diversas cidades circunvizinhas do nosso 

estado. 

No inicio do revezamento, três estudantes da Escola Municipal Doutor Eloy 

de Souza: JADY, RAYANE e VINICIUS, tiveram a honra simbólica de 

acender a tocha olímpica do primeiro condutor. 

Quatro foi o número de condutores lajenses:  o professor Kleber França, o 

atleta Vinícius Lima, o padre José (Pe. Zezinho), O fotógrafo  Leandro Souza 

e o comerciante Francisco Canindé de Araújo. 

 O revezamento teve seu momento principal com a chegada da tocha olímpica 

na praça Manuel Januário Cabral, onde foi realizada uma cerimonia de recepção 

do fogo olímpico. Após a cerimônia, o revezamento seguiu por algumas ruas  

de Lajes,  tendo seu encerramento na Rua Joaquim Capitão, saindo do 

município e seguindo para o município de Angicos. 

A população presente expressava sua alegria e emoção de estar participando de 

um momento histórico para o município de Lajes, no  Rio Grande do Norte. 

 

Autor: Daniellyson A. dos Santos Rocha (1º B Noturno) 
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NOITE ASSOMBROSA 

 

Por volta de 1992, morava na fazenda Goiás uma menina chamada Sophia, 

muito linda. Ela tinha cabelos cacheados, seus olhos brilhavam como estrelas e 

seu sorriso era radiante como a luz do sol ao amanhecer.  

Todas as noites de lua, na varanda de sua casa, Sophia armava a rede de renda 

que tanto gostava e  punha-se a olhar para a lua. Ela pensava: “Será que a lua 

me vê como eu a vejo? Será que é feita de queijo?” 

Porém as noites estavam meio tumultuadas na fazenda Goiás. Em determinada 

hora da noite, os bichos se inquietavam e pela manhã, constatava-se que algum 

aparecia morto.   

Nessa noite,  uma das noites mais lindas de lua cheia, enquanto contemplava a 

lua, soprou um vento bem forte e os animais se inquietaram nas proximidades 

da fazenda. Os cavalos começaram a relinchar, os cachorros começaram a uivar 

e o gado a mugir. 

Uma sombra se aproximava da varanda onde estava Sophia., que com uma voz 

trêmula, questionou: “___Valei-me Senhor, que bicho é esse?”  ainda assustada, 

levantou-se na ponta dos pés da rede onde estava. Seu avô, que olhava a janela, 

tentando entender o alvoroço dos bichos, não a percebeu.  

Então a jovem, enchendo-se de coragem, pegou um cabo de enxada e saiu para 

o quintal,  pensado consigo “Vou ver que bicho é esse, pois não posso ficar 

aqui com esse medo!”    

Ao chegar no quintal, ela verificou que era uma onça! Logo chamou por seu 

avô, dizendo: “___Socorro, vô!  É uma onça!  

Seu Genário viu sua neta em apuros,  ligeiro foi ao corredor da casa e pegou 

dona espingarda, com a qual deu dois tiros certeiros na onça, que caiu morta 

aos pés de Sophia.  

Ao se aproximar da onça, se Genário falou: “___Então era essa danada que 

matou meus dois garrotes! Fugiu daquele bendito circo para vir morrer aqui nas 

terras de meus pais!”  
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Após aquele episódio, a fazenda voltou ao normal. As noites voltaram  a ser 

silenciosas e Sophia continuou a contemplar a lua, deitada em sua rede de renda, 

na varanda de seu avô genário. 

 

Autoras: Lindanyelle Pamylla Matias de Morais (1º B Noturno) 

 e Vitória Silva Paiva 
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DISSERTAÇÃO 
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A SITUAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM LAJES, RN.  

 

Há algum tempo, um dos assuntos mais debatidos entre nossos superiores são 

os transportes escolares da nossa região, que infelizmente não são dos 

melhores. Apesar dos debates e reuniões para que se tenha uma solução em 

relação a isso, não melhorou muita coisa. 

 

Os nossos problemas só acontecem por falta de verba para nossa cidade. Com 

essa falta de recursos, não conseguimos fazer as manutenções dos nossos 

ônibus nos prazos adequados e eles  vem a quebrar. Quando isso acontece,  eles 

param de fazer suas rotas, o que afeta os alunos que precisam dos transportes 

para poder virem a escola.  

 

Com isso os alunos passam dias e dias sem vir à escola,  e quando conseguem 

vir é em um transporte velho, que não tem a segurança necessária e apresenta 

riscos de também quebrar pelo caminho. 

 

Outro caso que também ocorre é a mudança de rotas: São retirados outros 

transportes bons de suas rotas,  para fazerem o percurso das rotas dos carros 

quebrados, aumentando o tempo de viagem dos estudantes, por falta dos 

transportes necessários para cada rota. 

 

Enquanto o governo não tomar uma decisão e começar a liberar recursos para 

consertarem os transportes ou mandarem outros novos, teremos que nos 

acostumar com essa situação de, às vezes vir a escola e outras vezes não,  ou 

então vir em transportes inadequados. Precisamos  melhorar. 

 

Autora: Jislanne Joysse Pereira Braz (1º A Matutino) 
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 O POLICIAMENTO DE LAJES\RN 

 

A polícia, em um estado democrático como é o caso de Lajes, desempenha um 

papel muito importante: o controle social, no qual busca manter a ordem 

pública e zelar pela propriedade, liberdade e segurança individual e coletiva. 

Todavia, várias situações ocorridas nos últimos meses suscita o 

questionamento:  Essa corporação pode realmente trazer a segurança publica? 

 

Com o passar do tempo, percebemos que a falta de segurança em Lajes vem 

causando vários conflitos entre a população. Os políticos, em especial os 

vereadores, parecem não se preocupar com a segurança da cidade; dessa forma, 

aumentam o número de  roubos, assaltos e crimes.  No ano de 2017, o Banco 

do Brasil de Lajes foi explodido. Os policias da cidade nada puderam fazer, pois 

não possuíam armamento suficiente para reagirem ao ataque  tão bem 

arquitetado. 

 

Para acabar com essa atmosfera de insegurança, o prefeito e os vereadores 

deveriam investir mais na educação e na segurança, pois com esses 

investimentos os jovens não iriam para as ruas. Aa população, por sua vez, 

deveria conscientizar os jovens com palavras. Com essas medidas,  a segurança 

voltaria a ser como era há cinco anos  atrás, com pessoas na rua até tarde na 

noite sem se preocupar. 

 

Autor: Pedro Lucas Faustino Martins (1º B Matutino) 
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O ASSALTO AO BANCO DO BRASIL EM LAJES/RN 

 

Há muito tempo o dia-dia dos lajenses é ouvir sobre as roubalheiras da cidade. 

Já acordamos em nossa cidade sabendo que foi roubada, e isso não vai parar 

tão cedo enquanto não cumprirem a lei rigidamente, estou me referindo ao 

assalto que ocorreu no Banco do Brasil em Lajes/RN. 

Na madrugada do dia 30 de janeiro de 2017 uma quadrilha assaltou o Banco do 

Brasil de Lajes/RN, um grupo ficou na delegacia e outro grupo metralhou o 

Banco do Brasil, algumas pessoas viram o assalto e ficaram em choque. 

Algumas pessoas acham que esses bandidos deveriam ser punidos, porque a 

ação desses bandidos na nossa cidade causou muitos resultados ruins, como por 

exemplo, agora os idosos precisam ir nas cidades vizinhas arriscando suas vidas, 

para terem acesso ao dinheiro de suas aposentadorias. 

As informações ainda são que não se  sabe quando o Banco do Brasil  voltará a 

funcionar em Lajes, estimam que isso acontecerá em 2018, mas enquanto isso, 

os idosos estão indo para as cidades próximas  que ofereçam os serviços do 

Banco, ou ficam dependendo de terceiros.  

No momento,  nos surge uma indagação: O que nós, lajenses, podemos fazer 

para que haja a diminuição desses assaltos? Ficaremos parados, enquanto até os 

nossos governantes nos prejudicam, pois  ao invés de usarem os recursos para 

beneficiar a população, muitas vezes os desviam pra outros fins? Como o povo 

pode se mobilizar para tentar conseguir alguma melhora, se a cada dia se torna 

pior e o povo sozinho encontra muitas dificuldades? 

Outro fato que percebemos é que os policias vão nos defender e acabam 

morrendo pelos bandidos, e agora nós lajenses temos que sair de nossa cidade 

para receber nossos pagamentos em outras cidades, por culpa desses 

criminosos. O que adianta eles roubarem,  se vão morrer e não levarão nada? É  

preciso que haja  justiça, não podemos mais sermos compassivos, o crime deve 

ser punido, pois o que aconteceu em nossa cidade foi muito chocante, essa 

lembrança ainda está na mente dos lajenses. 

  Portanto enquanto não houver uma lei rigidamente cumprida para com esses 

criminosos, Lajes está ameaçada, por isso deve-se procurar recursos para a 

segurança do povo lajense, e que a lei possa se cumprir corretamente. 

  Autora: Maria Rosalinda Leocádio dos Santos (1º B Matutino) 
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POESIA 01  

(POEMA) 
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ANDANDO POR LAJES 

 

Andando pela cidade, percebo coisas reais: 

São as belas construções e coisas bem naturais 

A terra do Cabugi, de belezas tão normais. 

 

Os prédios bem antigos são construções pioneiras. 

Da velha Estação do trem à casa da rezadeira. 

 

A União Caixeral é azul da cor do céu 

O prédio da prefeitura, pintado da cor de mel. 

A terra é hospitaleira  e as vezes tem escarcéu. 

 

Andando pro “mêi do mato” até a zona rural 

Caminhando na linha férrea,  chego na ponte de Juvenal. 

Homem forte, de postura, fazendeiro de moral. 

 

Adentrando a cidade vejo outra construção. 

Percebo a casa grande do seu Raul Capitão 

No Mangalho do Geraldo, iguarias de montão. 

 

Na terra do Cabugi, muita personalidade 

Vejo gente interessante repleta de vaidade 

De quem vive numa terra, uma pedra, uma laje. 

 
 
 
 

Autora: Tamila Moniza Lima Palhares (1º B Noturno) 
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MULHERES RENDEIRAS 

 

Mulheres rendeiras 

Que querem transformar 

Sua arte em beleza 

Para o mundo admirar 

 

Na arte da profissão 

Com suas mãos  delicadas 

Vão repassando a tradição 

De outras gerações passadas 

 

Mulheres rendeiras, 

Mulheres guerreiras! 

 

Não é só uma arte 

Mas também uma profissão 

Nosso povo lajense 

Só tem admiração. 

 

Nossa cultura conterrânea 

De talentos escondidos 

Para o  mundo temos que mostrar 

Esse brilho de quem vive a 

costurar, 

Fazer renda, e crochê, e labirinto. 

Mulheres rendeiras, 

Mulheres a rendar! 

 

No pedaço do  retalho 

Elas conseguem transformar 

Até passarinhos que 

Do pano, só faltam voar! 

 

Mulheres rendeiras 

De agulha na mão 

A arte em beleza 

Transformam em pão 

 

Pelo seu sustento 

Elas bordam  

Noite a noite 

Dia a dia 

Sempre com muita alegria. 

 

Autoras: Rosenilma Gundim Gomes ( 1º B Vespertino) e Vitória Silva Paiva 
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MINHA CIDADE PEQUENA 

 

Minha cidade é tão pequena   

Que cabe num só olhar. 

Tem muitas árvores e animais  

E muito lugar para brincar. 

  

Lajes é um lugar  

De muita beleza. 

Não podemos poluir  

Essa grande natureza. 

 

Enfim, Lajes é um lugar  

Bom de se morar. 

Como diz o ditado:  

Coração de mãe  

Sempre tem mais um lugar!  

 

 

 

Autora: Josilayne Kalyanara dos Santos Oliveira (1º A Vespertino) 
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                                                                      LAJES 

Essa cidadezinha tem histórias, 

Por isso lhe dou essa dedicatória, 

Vou falar a história desde o inicio, 

Com fogos de artificio. 

 

No começo era uma fazenda, 

E isso não é uma lenda, 

Que depois se tornou uma cidade 

Com o nome de Lajes. 

 

Depois houve um troca-troca, 

De Lajes para Itaretama, em 1943; 

De Itaretama para Lajes, em 1953. 

 

 A cidade tem mais de 10.000 habitantes, 

Somos muito simpatizantes, 

Temos alguns pontos turísticos, 

Que são muito conhecidos. 

 

Todos esperamos mudanças, 

Pois em algumas coisas é preciso, 

Mas não tiramos do rosto o sorriso, 

Pois temos muita esperança. 

 Autora: Maria Elainy  Rodrigues Cavalcante (1 B Matutino)  
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A LENDA DO ÍNDIO DA SERRA DO FEITICEIRO 

 

A Serra do feiticeiro 

É um lugar de admirar. 

Seus contos e suas lendas 

São mesmo de encantar. 

 

É um lugar assombroso, 

Mas é também deslumbrante. 

Isso é devido às histórias 

Que existem naquele monte. 

 

Não se assuste com a lenda 

Que agora vou contar, 

Ela é muito interessante 

E aconteceu nesse lugar. 

 

 

 

 

 

 

Tinha um índio solitário 

Na Serra do Feiticeiro, 

Que  para curar pessoas 

Nunca pedia dinheiro. 

 

Ele curava o povo 

Com as ervas medicinais 

E com seu conhecimento. 

Curava até animais! 

 

Fugindo o índio da morte,  

Veio à serra se esconder 

Mas acabou fazendo dela 

Seu lugar para viver. 

Curando não só os bichos, 

Como também as pessoas 

Ele fez em nosso monte 

Um monte de coisas boas. 

 

Autoras: Keylyane Alves de Miranda (1º A Matutino) e Vitória Silva Paiva 
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CABUGI 

 És belo, 

 Majestoso,  

 Gigante,  

 Misterioso! 

 

Olho o horizonte 

E aprecio a tua beleza 

De monumento gigante,  

Moldado pela natureza. 

 

O mais alto e o mais formoso  

Símbolo da nossa região  

Em nosso Rio Grande do Norte  

És o maior  pico do Sertão! 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Ewerton Jonathan Venâncio Galdino (1º A Matutino) 

 e Vitória Silva Paiva 
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A PRACINHA DA MATRIZ 

 

Nesta pracinha querida 

Que o nome já o diz 

Acontece de um tudo: 

É a praça da Matriz. 

 

A pracinha é bonita,  

Dá até para namorar, 

Nela há flores perfumadas 

E banquinhos para sentar. 

 

Toda tarde nessa praça 

Há crianças a brincar. 

Os jovens, apaixonados, 

Só pensam em namorar. 

E os adultos relembram 

Histórias desse lugar. 

 

 

 

Autoras: Wirley Mariane de Souza Martins (1º A Vespertino)  

e Vitória Silva Paiva 
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O MERCADO DE LAJES 

O mercado de Lajes 

É muito movimentado 

Tem muita gente por lá 

Principalmente aos sábados 

 

Tem muito comerciante  

E muita mercadoria 

Tem gente de todo canto 

E tem muita gritaria 

 

Do fósforo ao sabão 

Tem de tudo em nossa feira 

Frutas da casa e de fora 

Como melancia e pera 

 

Eu mesma vou todo sábado 

Com mamãe e meus irmãos 

Nunca deixamos de ir 

Para essa diversão. 

 

 

Autoras: Emilly Mariane da Rocha Basílio (1º A Vespertino)  

 e Vitória Silva Paiva 
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MEU LUGAR 

 

 

O lugar de minha origem 

Muito tem a ofertar 

Apesar de seu clima seco 

Muita abundância tem por cá 

 

Meu lugar é Lajes 

Cidade de gente maravilhosa 

Terra que Deus abençoou 

Com uma bonita serra mística 

E um Cabugi do amor 

 

 

 

Meu lugar é encantado 

E muito diversificado 

Temos caprinocultura 

E também criamos gado 

Mas na nossa agricultura 

Também damos o recado! 

 

Lajes é o meu lugar 

Venha para me visitar 

Eu até duvido que 

Você não venha se apaixonar, 

Quem sabe, querer ficar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Ítalo Augusto Mendes de Lima (1º A Vespertino)  

e Vitória Silva Paiva 
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POESIA 02 

(CORDEL) 
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LAJES, MINHA CIDADE 

 

 

Lajes é minha cidade 

Lajes é meu lugar 

Foi aqui que eu nasci 

E aqui eu vou morar 

E aqui vou criar meus filhos 

Se um dia eu me casar 

 

Tem a serra do feiticeiro, 

Que é um ponto cultural 

Ela é bem visitada, 

Pelo nosso pessoal 

É também considerada 

Por seu minério sem igual 

 

Não podemos esquecer 

Nosso grande Cabugi 

Um vulcão adormecido 

Que nós temos por  aqui 

É outro ponto turístico 

Lindo como eu nunca vi! 

 

 

 

Em Lajes tem muitas festas 

Feitas para a população 

Tem  Carnaval,  Caprifeira, 

Festa da Padroeira e São João 

Festejos que são bem típicos 

Dessa nossa  região 

 

Nossa cidade é famosa 

Já passou até na TV! 

Deve ser porque  nossa Lajes 

Tem muito o que o povo ver 

Pois tem histórias e lendas 

E alegria de viver. 

 

Para fechar essa rima 

E o leitor não ficar enfadado 

Vou dizer uns nomes de rua 

Por aqui bem engraçados: 

Vou começar lhe falando 

Da rua do chapéu cagado. 

 

Temos ainda outras ruas, 
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Veja como o povo é: 

Na rua que tem prostíbulo 

É rua do cabaré 

Também temos a famosa 

Rua do gato em pé. 

 

Temos a rua da Palha 

A rua do Beco estreito 

Temos a rua do Quadro 

E a rua do Prefeito 

E assim, nome de rua, 

Aqui tem de todo jeito! 

 

 

 

Autores: João Maria Salviano Júnior (1º A Matutino)  e Vitória Silva Paiva 
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O MENINO PERDIDO NA SERRA 

 

 

Venho por este cordel 

Com prazer de te falar  

Que essa cidade Lajes 

É um lugar bom pra visitar 

Se você vir esse lugar 

Com certeza irá gostar    

 

Vou  contar para você  

Um fato deste lugar  

Então preste atenção  

Comece a raciocinar  

Se ligue no que eu digo 

É forte o que vou falar  

 

Em mil novecentos e três 

Já  faz um tempo, decerto  

Em Lajes, na grande serra 

Que temos aqui por perto 

Em nossa Zona Rural  

Tudo era quase deserto.  

 

 

Não foi com adultos ou jovens  

Foi com criança que aconteceu 

Tinha apenas três anos 

E  nessa serra morreu 

Correndo atrás das cabras  

O menino se perdeu 

 

 

 

 

 

 

Isso não foi coisa simples  

Porém foi muito cruel 

Ele apenas acompanhava 

Sua mamãe, bem fiel  

E ao entardecer na serra, 

De sua mãe se perdeu. 

 

Na serra do feiticeiro 

O menino se perdeu 

No meio da natureza 

Para surpresa dos seus 

Pois só depois de algum tempo 

A sua mãe percebeu 

 

 

Foram três dias de busca, 

De luta e sofrimento 

Os vizinhos procuravam 

Sem nenhum contentamento 

Encontraram finalmente 

O corpo morto ao relento 

 

Já estava num estado 

Que cheirava até mal 

E estava bem em cima 

Das pedras lá do local 

Escondido nas folhagens 

Do enorme matagal 

 

 

O pobre menino morto 

Depois de ser encontrado 

Pelos homens que fizeram 

A busca no povoado 



56 
 

 

Morreu de sede e de fome 

Naquele lugar afastado. 

 

 

Com poucos anos depois 

Do triste acontecimento 

A população de Lajes 

Movida de sentimento 

Construiu uma capela 

De tijolos e cimento. 

 

Cada dia três de maio 

Tem a peregrinação 

Os fiéis sobem a serra 

Em fervente procissão 

Por crerem que o menino 

Merece uma devoção. 

 

 

 

Até uma lei criaram 

Em nossa sociedade 

Que no dia três de maio 

Deve parar a cidade 

Porque é um feriado 

Lembrando a fatalidade 

 

E assim termina a história 

Do menino Alexandrino 

Que se perdeu pela serra 

Andando sem ter destino 

Morreu de fome e de sede 

No mais cruel desatino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Fernando Vittor de Melo (1° A Matutino)  e Vitória Silva Paiva 
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A PRINCESA DO CABUGI E O PLEBEU ABSALÃO 

 

Oh, Deus de Onipotência! 
Dai-me agora inspiração 
Para eu narrar uma história 
Passada no meu sertão: 
A princesa do Cabugi 
E o plebeu Absalão. 
 
Todos que passam por Lajes, 
Essa terra de riquezas. 
Vêem muito admirados 
Um fenômeno da natureza: 
Um monte azul altaneiro 
De admirável beleza.  
 
Dizem os estudiosos 
Que trata-se de um vulcão 
Cuja larva arrefecida 
Previne a erupção. 
Dessa forma, o Cabugi 
Estaria em extinção. 
 
O que pouca gente sabe 
E vou lhes contar agora, 
É que o Cabugi foi castelo 
De um reinado de outrora, 
E que está encantado 
Esperando a sua hora.  
 
Há muitas eras atrás, 
No tempo da monarquia, 
Um rei de um país distante 
Quis construir moradia 
Em um solo de clima quente, 
Pensando em sua família. 
 
Porque a rainha tinha 
Problemas respiratórios. 
Na medicina da época, 
Foram feitos relatórios 
E o clima quente indicado 

Pelos médicos mais notórios. 
 
Dessa forma, a família 
Atravessando o continente, 
Veio aqui construir  
Um palácio imponente 
Para passar por aqui 
Períodos intermitentes. 
 
Dono de muita riqueza, 
Dinheiro não foi problema: 
De repente construíram 
O castelo e o emblema 
E vieram habitar 
Nesse novo ecossistema. 
 
Aqui a rainha Angel 
Conheceu felicidade. 
Seu problema de saúde 
Ganhou estabilidade 
E o rei Francis aos poucos 
Fundou a comunidade. 
 
A comunidade era 
Formada pelas pessoas 
Que acompanharam os nobres; 
Eram todos gente boa 
Que logo se adaptaram 
À nova terra da coroa. 
 
O rei Francis, em seu séquito, 
Trouxe muito cidadão 
De seu país de origem, 
Formando a população 
Com as camadas sociais 
Necessárias à nação. 
 
A família do monarca 
Era pequena demais: 
Só ele, a mulher e a filha 
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Parentes não tinham mais, 
Então o rei se valia 
De seus fiéis comensais.  
 
Dentre esses convidados 
Havia um ser cruel, 
Um monstro de falsidade 
Que se fingia fiel 
Ao rei e sua família: 
O bruxo Beethuymel. 
 
Como fidalgo da corte, 
Era o bruxo disfarçado 
E veio com a realeza 
Por ser gentil e educado 
Mas tinha inveja do rei, 
Pois queria seu reinado. 
O bruxo também nutria, 
Na sua insana loucura, 
Uma paixão pela filha  
Do rei, que em sua candura 
Não imaginava ser alvo 
Dessa horrenda criatura. 
 
Vamos deixar Beethuymel 
Para falar da princesa, 
Uma jovem graciosa, 
Obra-prima da natureza! 
Elísia era o esplendor 
Da mais autêntica beleza. 
 
Cabelos da cor do sol, 
Pele da cor do luar, 
Olhos da cor da floresta, 
Corpo de sereia do mar... 
Doce, meiga e bondosa 
Um encanto de se olhar. 
 
Contava dezessete anos 
A princesa Elisinha. 
No próximo ano, seu debut 
Era o assunto da rainha  
Que cuidava da princesa 
Com a ajuda da madrinha.  

 
Ainda vamos falar 
De um rapaz de razão 
Que acompanhou o rei 
Para a nova nação; 
Um jovem mui valoroso 
De nome Absalão. 
 
Absalão era filho 
De um serviçal do rei 
Portanto, era plebeu, 
Segundo aquela lei. 
Mas com autenticidade 
Representava sua grei. 
 
O jovem era corajoso 
Bravo, bonito e leal. 
Seu porte físico deixava 
As moças passando mal. 
Absalão, para elas, 
Era o partido ideal. 
 
O rei Francis coordenava 
Com muito prumo e ação 
O reinado na Europa 
E também a nova nação, 
Que ia tomando forma 
Conforme a situação. 
 
Todo ano viajava 
Para uma temporada; 
Quando aqui regressava 
Dedicava-se às caçadas, 
Ao lazer e ao descanso, 
Na sua nova morada. 
 
O ano seguinte era 
O debut de Elisinha, 
Movimentava o castelo, 
Com os preparos, a rainha   
Pois já sendo debutante 
Casava-se a princesinha.  
 
Planejavam festa grande 
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Para acontecer nos reinados: 
Dias e dias de baile, 
Passeios e feriados. 
Convites para muitos príncipes 
Começaram a ser entregados. 
 
O bruxo Beethuymel 
Vendo aquela arrumação, 
Planejava de per si 
Como burlar a ação 
E casar com a princesa 
Tendo de lucro a nação. 
 
Começou a planejar 
Com sua crua maldade, 
E cada dia ganhava 
Da princesa a amizade, 
Queria comprometê-la 
Para casar à vontade. 
 
Ele pensava consigo: 
“Ela tem que me querer 
Antes que o baile aconteça 
E a outros ela possa ver 
E assim se apaixonar, 
Botando tudo a perder”. 
 
Mas o coração da gente 
Não pode ser governado. 
Quis o destino que Elísia 
Visse  a seu subordinado 
E por ele se apaixonasse, 
Num ritmo alucinado. 
 
Certo dia, a princesa 
Passeando pelo campo, 
Penteava os cabelos 
Enquanto entoava um canto. 
Absalão, ouvindo a voz 
Parou, como que por encanto. 
 
O rapaz se encontrava 
Na guarda da fortaleza 
 Pois era um espadachim 

Da mais completa destreza 
Mas parou seu treino intenso 
Só para ouvir a princesa. 
 
Com a ousadia que  
Faz parte da juventude, 
Absalão, decidido, 
Tomou a sua atitude  
E foi cumprimentar a princesa 
Por mais aquela virtude. 
 
Ao ver o jovem esbelto 
Saudando-a com emoção, 
Elisinha sentiu que 
Lhe batia o coração 
De um jeito diferente 
Das batidas de então. 
 
Amor à primeira vista 
Foi o que aconteceu, 
Um laço tão lindo e forte  
Que o destino entreteceu 
Fazendo a meiga princesa 
Se apaixonar pelo plebeu. 
 
O pente caiu da mão, 
Perdeu-se na densa flora. 
Na banqueta que a princesa 
Mandara trazer para fora, 
Apanhou o guarda-sol 
Decidida a ir embora. 
 
Absalão entendera  
O súbito acontecido, 
Pois o debut da princesa 
De todos era sabido 
E o pobre rapaz sabia 
Que não estava incluído. 
 
Quem lhe dera ser escolhido 
Para casar com a princesa! 
Ainda que não houvesse 
Nela nem ouro, ou riqueza 
Nunca ambicionara ele 
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Ser parte da realeza! 
 
Desse dia em diante,  
Não puderam evitar: 
Como dois imãs se atraíam, 
Pela força do olhar 
Onde ela estava, ele ia 
E ela ia o encontrar. 
 
Elísia já não fugia 
Com medo da emoção. 
Pelo contrário, ficava 
A mando do coração. 
Com olhares e sorrisos 
Foi alimentando a paixão. 
 
Vamos entender agora, 
Num golpe da Dona Sorte, 
De como Absalão, 
Um simples plebeu da corte 
Um dia salvou o rei 
Das garras de uma triste morte. 
 
Estavam os dois pela mata 
No começo da construção, 
O rei inspecionava 
O trabalho do artesão 
E o mato era cortado 
 Pelo jovem Absalão. 
 
Quando ouviram um rugido 
De uma fera anormal; 
Pois nunca tinham topado 
Com aquele animal: 
Era uma onça brava 
Que vinha do matagal! 
 
Absalão deu um pulo 
Na frente da majestade 
E puxando da espada, 
Com muita sagacidade 
Deu fim àquele animal 
Sem ter dó nem piedade. 
 

Passado aquele momento, 
O rei então resolveu 
Tornar o jovem rapaz 
Um segurança dos seus 
E levar a todo canto 
Aquele jovem plebeu. 
 
Quando  o rei viajava, 
Ia com ele Absalão, 
Quando voltava trazia 
O moço de prontidão 
E assim se afeiçoava 
Ao rapaz de coração. 
 
Aos dois reinos do monarca 
Absalão conhecia. 
Com sua inteligência 
De um pouco, tudo sabia 
E assim também opinava  
Para o rei com maestria. 
 
No entanto, o contato  
Era apenas com o soberano; 
Ele sabia de Elísia 
Ao ouvir, de vez em  quando,  
O pai comprando presentes 
Para comemorar seus planos. 
 
Nas viagens do monarca, 
O jovem sempre o seguia 
Velando a segurança 
Do rei, como sua guia 
Dessa forma o rapaz 
Aos poucos se distinguia. 
 
Durante os primeiros anos 
Reinava a harmonia 
A família do monarca 
Gozava só de alegria, 
Porém, no reino distante, 
Começou a tirania. 
 
O bruxo Beethuymel 
Com o seu coração mau 
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Arquitetara um plano 
Que poderia ser fatal, 
Se não fosse Absalão 
Com o seu gênio leal. 
 
Beethuymel tinha em mente 
Um plano arquitetado:  
Com a morte do Monarca 
Viajando ao outro reinado, 
Casaria com a princesa 
E seria rei proclamado .  
 
Numa viagem de navio, 
Encapelado o mar 
Beethuymel com maldade 
Fez a fama se espalhar 
Que o rei ia embora 
Para nunca mais voltar. 
 
Os marinheiros, em “sentido!” 
Ficaram de prontidão 
Para levar o monarca 
Com ordens do capitão. 
Foi aí que adentrou 
Absalão em ação. 
 
O rapaz ouviu à noite, 
Quando estavam aportados, 
Todo o plano exposto 
Por dois cabras afamados 
No punhal e no facão, 
Que o rei estava enrascado. 
 
O plano era muito simples, 
Seria feito à traição: 
Quando o monarca viesse  
Dar ordens ao capitão 
Pela manhã logo cedo, 
Seria morto à facão. 
 
Beethuymel  planejara  
Tudo com muito espaço, 
Porque a sua intenção 
Era não dar nenhum passo 

Que pudesse, desse crime 
Fugir do seu mau compasso. 
 
Dessa forma Absalão 
Pode saber com firmeza 
Os planos dos marinheiros 
E assim fazer a defesa; 
Mas não soube o mandante 
Daquela triste empresa. 
 
O bruxo, com fingimentos 
De uma dor de barriga, 
Recolheu-se ao camarote 
Para dar poder à intriga: 
Invocava os anjos maus 
Para comprar sua briga. 
 
Rodopiando e gingando 
Na suíte do navio, 
Chamava cada nome feio  
Que ouvir causava arrepio 
Vestido todo de preto 
Com variado atavio. 
 
Mas Absalão que era 
Um rapaz inteligente 
E também já era ele 
Bem quisto daquela gente, 
Foi para desmanchar a farsa 
Feita para o rei inocente. 
 
Conversou primeiramente 
Com o capitão da nau, 
Que também desconhecia 
Aquele golpe fatal 
E juntamente com o moço 
Se preparou para tal. 
 
Os marinheiros assassinos 
Não eram seus tripulantes, 
Eram cabras afamados 
De rostos horripilantes, 
Que subiriam ao navio 
Somente naquele instante. 
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Na amanhecência do dia, 
O rei sem nada saber, 
Vinha com Beethuymel 
Para seu desjejum fazer 
E após ao capitão  
As ordens poder dizer. 
 
Absalão no navio 
Já tinha se entrincheirado; 
O capitão do seu lado   
Se fazia de rogado, 
E aguardavam os bandidos 
Para o plano malogrado. 
 
Dessa forma, quando o rei  
Veio falar com o capitão, 
Os bandidos adentraram 
Já armados de facão, 
Mas foram detidos à tempo 
Pelas mãos de Absalão. 
 
O bruxo no corredor 
Vendo o plano dar errado, 
Recebeu um mau espírito 
E começou o gingado 
Até bater com a cabeça 
Num mastro ali arriado. 
 
Voltaram muito contentes 
O rei e Absalão 
Que contara ao monarca 
Toda a situação 
E o rei mais uma vez, 
Teve a vida em suas mãos. 
 
Esse episódio marcara 
O rei de uma tal maneira 
Que sem saber, o monarca, 
Cometeu uma besteira: 
Foi falar com Beethuymel 
Seu plano de cabeceira. 
 
Disse o monarca: __Amigo, 

Quero minha filha casar 
E preparar outro rei 
Para reinar em meu lugar; 
Aqui eu fico pra trás,  
Somente para orientar. 
 
Vou organizar um baile, 
Convidar a realeza, 
Quero ver se algum jovem 
Agrada a minha princesa 
Para se tornar meu genro 
E herdar minha riqueza! 
 
Ali mesmo decretou, 
Pelos arautos reais, 
Que dali a tantos meses 
Queria os amigos leais 
Em uma festa com ele 
Na nova nação, sem mais. 
 
Foi dessa forma que o baile 
Para o debut da princesa 
Pode ser organizado: 
Com maestria e destreza. 
Tudo da mais fina estirpe, 
Requinte, graça e beleza. 
 
Foi nesse tempo que Elísia 
Conheceu Absalão; 
Por um golpe do destino 
Entregou-lhe o coração 
E agora, para ela, 
O baile era decepção. 
 
O tempo ia passando, 
Se aproximava o grande dia. 
Os preparativos da festa 
Da rainha eram a alegria; 
Porém para a princesinha  
Eram só melancolia. 
 
A princesa já temia 
O dia tão aguardado, 
Porque pensava consigo: 
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“Meu destino está traçado. 
Casando-me, vou-me embora 
Adeus querido reinado. 
 
Adeus, minha mãe querida 
E meu belo Absalão! 
Como eu queria que fosse 
Contigo a minha emoção 
De dançar a minha valsa 
Pelo meio do salão.” 
 
E assim ficava triste 
Nossa linda princesinha. 
Beethuymel pressentiu, 
Com a sua sorte mesquinha, 
Que era chegada a hora  
De enganar Elisinha. 
 
Se aproximava da moça 
Com ares de confidente. 
A moça o apreciava, 
Pois também era envolvente 
A conversa melíflua 
Do bruxo com a inocente. 
 
Com a sua presunção, 
O fidalgo disfarçado, 
Achava que era por ele 
Cada ai mais demorado 
Que a princesa soltava 
Ao passear no gramado. 
 
O bruxo disse consigo: 
“Não posso contar com a sorte. 
Eu estou aqui para tudo: 
Faço trato até com a morte! 
Mas essa linda princesa 
Há de ser minha consorte.” 
 
Saiu para o meio do mato, 
Para fazer seus rituais, 
Prometendo às entidades  
Mortes e sangue de animais; 
Fazendo pactos macabros 

Para derrotar seus rivais. 
 
Elisía e Absalão  
Cada dia mais se amavam. 
Embaixo de uma árvore, 
Beijos de amor já trocavam. 
E cada dia os dois jovens 
Muito mais se enamoravam. 
 
Uma tarde, no jardim 
Tendo um espelho na mão, 
Ouvia os versos de amor 
De seu belo Absalão. 
A cada palavra ouvida, 
Palpitava o coração. 
 
Elisinha combinava 
Como em peça teatral 
Que no baile oferecido 
Ela iria passar mal 
E depois falar com o pai 
Da sua paixão fatal. 
 
Absalão se emocionava 
Com o amor da princesa, 
Mas reconhecia que 
Não possuía riqueza. 
Era melhor sua amada 
Casar-se na realeza. 
 
Elísia o acalentava: 
__Meu amado Absalão, 
Você é bravo e é forte 
E tem um bom coração! 
Tenho certeza que pai 
Vai te dar a minha mão. 
 
O jovem casal estava 
Em sua nuvem dourada 
E não perceberam que 
Deles se aproximava 
O bruxo Beethuymel 
Que dos rituais voltava. 
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Pelo espelho que Elísia 
Usava para olhar 
Atrás de si, quando estava 
Com o moço a passear, 
Viu a cara do fidalgo 
Deles a se aproximar. 
 
Disfarçando como pode 
Ela deixou Absalão 
E acompanhou o nobre 
Para o centro do salão, 
Mas o bruxo enciumado 
Ficou cabreiro da ação. 
 
A partir desse episódio 
Ficou seguindo Elisinha, 
Ao constatar o romance, 
Com sua fúria mesquinha  
Jurou vingar-se da moça 
Pelo amor que não lhe tinha. 
 
Ele descobriu outro dia,  
Ao ver a moça no jardim 
Conversando com o jovem. 
O bruxo muito ruim, 
Envultou-se em um toco 
Para ouvir tintim por tintim. 
 
Descobriu então que Elísia 
Amava Absalão 
E era correspondida 
Pelo jovem em questão. 
Dessa forma, foi cruel 
Ao planejar a traição. 
 
Planejava de per si 
“Ou é minha ou de ninguém mais. 
Para essa empreitada, 
Chamo até o satanás, 
Mas eu provo que Elísia 
Não casa com este rapaz! 
 
Eu vou fazer uma asca 
Que é um plano fatal: 

Dessa vez eu vou entrar  
Para a história do mal, 
Sendo um bruxo poderoso 
Como aqui não teve igual!” 
 
E assim os preparativos 
Começou na mesma hora: 
Juntando os ingredientes 
Que trouxe da mata afora 
Foi fazer suas poções 
E encantos, sem demora. 
 
Chegou o dia do baile, 
A data tão esperada! 
A rainha Angel estava 
Feliz e emocionada, 
Mas o rei Francis notava  
Sua filha perturbada. 
 
Os príncipes de outros reinos, 
Cada um mais importante, 
Se encantavam com a princesa 
Que se mantinha distante, 
Evitando a todo custo 
Ficar com eles um instante. 
 
No dia do baile estava 
Preparada a traição: 
A princesa, educada, 
A todos dava atenção, 
Escondendo o sentimento 
Que estava em seu coração. 
 
O rei Francis então valsou 
Com a princesa àquela hora, 
Quando ela o revelou 
Seu desejo de ir embora. 
O bruxo muito agitado 
Pensou consigo: “É agora!” 
 
Pediu silencio à orquestra,  
Foi para o meio do salão, 
Rasgando as vestes fidalgas, 
Ficando só de calção, 
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Começou a conjurar 
A terrível maldição. 
 
O bruxo, ensandecido, 
Revelou toda a ruindade. 
Disse das vezes que tentou  
Matar o rei, por maldade 
E a princesa, estarrecida, 
Clamava por piedade. 
 
O bruxo dizia: __Eu 
Faço pior que matar! 
Vou jogar uma maldição, 
Para tudo aqui se acabar 
E não haver nem notícias 
Do que já houve neste lugar! 
 
__Absalão, infeliz 
Vais rastejar pelo mato! 
Tu que querias ser príncipe, 
Serás um horrendo sapo 
E se eras tão valente 
Temerás até a um gato! 
 
__E de ti, princesa Elísia 
Não tenho mais compaixão! 
Viverás a vida errante 
De uma aparição; 
O homem que te desencantar 
Te terá em união! 
 
O espelho que você 
Usava para disfarçar  
Vai ser a única coisa  
Capaz de te desencantar, 
Se, ao pedi-lo a um homem, 
Ele lembrar de pegar! 
 
Dizendo isso, sorriu  
Com um riso zombeteiro, 
Olhou para o rei e fez 
Um aceno traiçoeiro, 
Invocando as entidades 
Que vinham por derradeiro. 

 
Disse: __ O castelo em pedras 
Todo vai se transformar, 
Como está meu coração  
Por  Elísia me desprezar! 
Princesa, a minha vingança 
É pior do que te matar! 
 
Teus pais virarão cachorros 
E para te guardar, uivarão 
Se acaso algum seboso 
Quiser ter teu coração 
Ao ver esses cães tão grandes 
Com certeza os matarão! 
 
Com sua voz gutural  
Concluiu a maldição 
E o palácio foi virando 
Em pedras, do teto ao chão 
E a comunidade em mato, 
No coração do sertão. 
 
Assim o bruxo deixou 
Todo o reinado encantado 
O Cabugi todo em pedras, 
Os personagens envultados, 
Tudo só volta ao normal 
Quando for desencantado. 
 
Aqui e ali escutamos 
Conversas dos mais idosos, 
Que a princesa já foi vista 
Por rapazes prestimosos 
E lhes pediu o espelho 
Por achá-los corajosos. 
 
Mas os rapazes que veem 
A princesa do sertão 
Parece que são tocados 
Pela sua maldição, 
Pois esquecem de trazer 
O espelhinho de mão. 
 
O sapo também foi visto 
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Encostado em um cercado. 
Os uivos dos cães se ouvem 
Pelos caçadores armados, 
Mas até hoje o Cabugi 
Permanece encantado. 
 
 
Vitorioso será  o homem 
Inteligente e de ação. 
Trazendo ele  o espelho, 
O mimo do coração 
Relembrando o pedido 
Inconformado da moça, 
A princesa do sertão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendo esse homem  que 
Ela precisa dessa ilusão, 
Recordando no caminho, 
Indo direto à questão, 
Desembraçando-se, 
Imbatível na ação, 
Almejando o objetivo 
Naquela ocasião, 
Alcançará o sucesso 
 
Rindo da situação 
E trazendo para o reino 
Já a sua salvação. 
A sua história será 
Narrada em toda a nação 
Incomparavelmente 
Às histórias de então. 
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