
Um menino, um soldado, uma história. 

 

Na varanda de casa vejo a lua, e ela parece ainda refletir nos botões brilhantes da 

fantasia de soldado que minha mãe fez para mim, quando fui desfilar de soldado. Ainda 

era aluno do Grupo Escolar Luiza Grimaldi, passei pelas ruas com a roupa verde que era 

de esperança e de festa, representava meu país no dia 7 de setembro. Uma criança no 

meio de tantas outras, mas sabia dos deveres que um cidadão deve ter com o seu país, 

todos nós éramos pequenas sementes de fé num presente glorioso. Com dificuldade 

minha mãe fez minha roupa tendo de vender pão a café, tempo difícil onde o dinheiro 

era escasso, ainda não havia tantas lojas e supermercados, apenas pequenas vendas que 

tinham o básico, mas o amor de mãe superava os limites e minha roupa era 

esplendorosa, pelas ruas de barro batido éramos os soldados do rei, meninos de pé no 

chão com ideias de pátria e de homem. Aos oito anos já trabalhava e estudava, depois da 

escola, levava comida pra meu pai brincando pelos morros até chegar ao destino, era o 

soldado defendendo a família, e a noite à luz do lampião, a bolinha e o peão. A cada tec 

de bolinha uma nova história contada, e com o tempo no giro do peão, o menino vai 

crescendo. 

Em frente de casa não se escutava os barulhos de carros e motos passando, a poeira era 

levantada por cavalos e bicicletas. Ajudando meu pai nos afazeres do campo, e com 

esses vieram às responsabilidades, desta maneira a criança vai dando lugar ao jovem, 

levava a marmita de tempero suave que minha mãe fazia para meu pai, os vegetais 

livres de agrotóxicos colhidos na horta de casa, o leite fresco que se transformava em 

queijo, e ainda tinha a doçura da cana que misturava ao cacau se transformava na mais 

deliciosa sobremesa, sabores de um tempo distante. 

É, mas a vida da roça não é fácil não, lavrar a terra, calos na mão, dinheiro curto. O 

desejo de estudar é interrompido para ajudar na lavoura, mas o desejo de uma vida mais 

amena encontra-se na oferta de meu tio querido: sociedade em uma serraria, lá 

fabricando de móveis a carrocerias, carrocerias que vez compradas viajavam para vários 

lugares carregando o sustento de pessoas simples e humildes, uma cômoda uma vez 

comprada podendo guardar o sonho de seus donos sendo em filmes, fotografias ou em 

relatos, tudo que fazia lá para mim uma alegria, era feliz e minha vida melhorava a cada 

segundo até que alguém sem pensar ateou fogo em minha serraria, uma tristeza muito 

grande que queima não só a madeira e as máquinas, mas uma história.  

E a serraria se foi, o ranger da serra já não se ouve, aquele roncar que agrega pessoas, 

trabalho, famílias se acabou, mas as labaredas que consumiam um sonho deram cor ao 

sol que voltava a brilhar, trazendo a esperança de dias melhores nas terras que comprei 

de meus pais começava a escrever um novo episódio. A vida da gente é assim sempre é 

hora de recomeçar. 

E o soldado do imperador acredita que chegou a hora de agir, o povo precisa de sua 

espada, e vereador eu me tornei. E agora com meu terno e gravata lutar pela melhoria na 

vida das pessoas, lutar pelo meu município, projeto de iluminação, água, esgoto. De 

simples lavrador a defensor da comunidade, transformando a paisagem, novas 

construções públicas foram surgindo, posto de saúde, pré-escola num lugarzinho 

pequeno a barro das estradas da lugar ao asfalto, e eu, o soldado agora vereador, 



contribui para o avanço do meu chão. Nesse chão somos gente simples, num lugar de 

novas promessas e velhas recordações. 

Os mandatos terminam e novos postos para ocupar e ajudar minha terra, o clube da 

comunidade, o hospital do município, sempre com um propósito: ajudar ao próximo, e 

assim servir à comunidade. 

A terra nunca deixa de estar presente, é dela que vem o sustento da minha família. A 

terra é forte, assim como são meus ideais, ela retribui o que nela colocamos, da semente 

os frutos e nesse lugar com minha família, com o amor que nos uni, em um mar de 

esperança vivo minha vida com satisfação e hoje com uma lua brilhante como a que 

refletia nos botões da veste de soldado e meu neto fazendo esta entrevista reflito tudo 

que vivi nessas páginas. Este sou eu um pouco menino, do soldado e do homem, sou 

Ateclides Henrique Marquez e tenho 69 anos. 
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