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Para Almerinda Caetano da Silva Mendes (in memorian), a 
dona Merica, Tia Mirica ou somente Mirica.

Veja, mãezinha, o guri que tu criaste cresceu, branqueou 
as melenas e está aqui, como um menino, pedindo a tua bên-
ção. Este livro é teu, amada bolicheira.
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Primeira prosa

Chega atrasada esta terceira coletânea de Camperea-
das. Este livro era para ter nascido antes (Campereadas 2 
foi publicado em 2014), mas, contraditoriamente, surge na 
hora certa, ano em que se completam dez anos de crônicas, 
contos e causos aqui no Correio do Povo Rural. Foi também 
neste ano, que aos 24 de março chegamos à expressiva mar-
ca de 500 textos, cinco centenas de quadros da Querência. 
Não me canso de externar o orgulho por este trabalho. O 
regionalismo rio-grandense que verte aqui não tem floreios, é 
simples e genuíno como o autor, um guri que se criou numa 
chácara beira de estrada no interior do Rio Grande do Sul, 
ajudando os pais adotivos, atendendo no balcão, tirando leite 
na mangueira e carroceando. Depois, como que por um des-
tino traçado, virou jornalista e escritor.

Assim como a literatura e as demais artes, o bolicheiro 
nunca morre, saltará detrás do balcão cada vez que o livro for 
aberto. Em cada página estará o cheiro do fumo em rolo, da 
cachaça, da banha, da querosene, da erva-mate e do suor do 
lombo dos cavalos. O leitor, do campo e da cidade, indepen-
dente da idade, profissão ou posição social, se identificará 
com a  humanidade dos peões de estância, dos sem eira 
nem beira, dos desvalidos, dos miseráveis que vagueiam pe-
los corredores sem fim. Uma gente humilde que encontra no 
bolicho o lenitivo para sua desesperança.
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Esta obra é para ser lida como quem apeia numa bodega 
e golpeia um trago escorado no balcão. Devagar, sentindo 
prazer, puxando prosa com os companheiros, feliz e satisfei-
to. Muitos dos que agora vão ler estas histórias aqui reunidas 
já as conheciam. Mas garanto que trazem um novo sabor.  
Entrego-lhes, meus amigos, outra vez, o sentimento de um 
contador de causos que continua sendo um guri, um boli-
cheiro, e, que, por ser feito de palavras, viverá para sempre 
montado no pingo da imaginação. 


