
UMA FILHA 

  Waldete é assim, entre Salvador, São Paulo, Jequié e EUA, atenção, alegria, 

querer que tudo dê certo para todos, vontade de vencer, vontade de estar bem 

consigo, com os outros, resiliente baiana, corpo e alma. Uma vez na família sempre 

família!  

A escadaria vermelha, escorregadia em chão irascível, uma fusão nuclear 

destinada aos atrevidos e desprotegidos pés, do portão de madeira cancela, Ela 

passava e desaparecia de roupa de banho, depois das ondas eletromagnéticas, um 

palito vivo de gente tinha esse poder. O mistério era real! 

- Lídia, Rosalvo me empresta um celular? 

Depois da infância no Club... O açaí na tigela, a luta de fé ao cuidar de sua Vó, 

agora com 104 anos: Revista, Estética, Representação Comercial, a força e a fragilidade 

da Mulher Moderna. O sol continua escaldante! 

- Ela se lembra do Pocazói?  

Averiguando a Máquina de lavar muito mais larga que Eu, o primogênito de 

habilidosas saídas, como o radinho e muitos tipos de aparelhos eletrônicos em seu 

ramo as mais sofisticadas voltam à função ou destino final. Um serviço de estudo de 

sistemas, de carater e aprendizado de vida. Porque ali estava o Mestre e a Eletrônica 

seu pilar. 

- A square alone, quiet streets. I like it because of the trees! 

- Me too. 

The New York City Subway  -  New York City Transit Authority. 

Por vezes balançava tanto que o corpo seguia o ritmo. Vi faíscas! 

Temperamental, barulhento os trilhos acima de sua cabeça, a metros, parecia ao lado. 

Mais de 20 metros de altura no Brooklyn - Smith com a Rua 09.  

Mais de  40 metros de profundidade - 191 Washington Heights. 

América: Ensolarada, cheia de possibilidades e concreto. Vazios existem! Existe 

também a estonteante vontade de trabalhar que move os instintos. O aprendizado 

imediato fundamental para sobrevivência, definido através do enfrentamento do novo 

proporciona não apenas conhecimento como também favorece sabedoria. Idioma, 

parcerias, habilidades e os objetivos são pontos fundamentais na ampliação da 

credibilidade. Será a vida com propósitos diferentes em outro lugar? 

SAUDADES! 

 

6º texto Sayonara Brasil para o Livro “Railda Flores, a história de uma Mestra”. 


