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O TESOURO 

 

Encontrei um velho mapa  

que jazia escondido. 

Na cidade de Pinhal fui dirigido 

ao lado d’uma corredeira, 

ao lado de um mato denso. 

E hoje quando penso 

e até me sinto mal 

recordo com tremedeira o frio 

que eu senti 

procurando o velho mapa no 

profundo vale do rio. 

Naquele dia nublado,  

paguei muito do meu passado 

procurando o tesouro 

que foi causa de loucura,  

de vaidade e de cobiça 

que muita gente morreu 

na beira da corrediça. 

Fui cuidadoso para não ser 

percebido, corri mais de cem 

quilômetros 

rodeando pela beira,  

as botas cheias d’água daquela 

corredeira. 

Mosquitos perdi a conta 

de tanta picadela,  

mutuca, cobra d’água, 

sapo e siriguela. 

Muitas noites vi chegando,  

mas não desisti da intenção 

de tanto procurar o ouro 

quase perdi a razão. 

Aquele riacho tinha pedra 

pontiaguda 

fiquei zonzo de tonteira 

quis falar com Jesus 

mas encontrei com Buda. 

Depois de tanto dar volta 

cheio de bolhas no pé 

cheguei ao tal lugar,  

que me falou o caboclo Barnabé. 

Embaixo de um tronco oco 

que apontava pro rio,  

havia um bambuzal 

e no céu um vazio. 
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Mergulhei no leito daquele 

profundo 

e quase chegando perto do lugar 

percebi que tinha ido sem fôlego 

pra voltar. 

Nisso senti um frio a verter a 

espinhela 

vi uma Santa de manto azul 

e garrei no manto Dela, e assim 

todo perdido, ouvi sua santa voz 

entremeada do meu gemido: 

 

“Filho esqueça do Tesouro, 

muita gente aqui veio e não 

pode voltar, pensando em 

encontrar a sorte 

deram de cara com  o azar. 

O tesouro que é 

verdadeiramente seu 

isso tenho para lhe falar, 

é muito mais difícil receber 

do que doar. 

Vá meu filho enquanto é 

tempo 

esse aqui ainda não é o seu 

lugar. 

Volta levando essa lição, 

aqui morreu muita gente, 

garimpeiro, caçador,  

desencarnou pobre e rico e 

até capelão. 

Não esqueça porém 

que não existe maior bem 

que o tesouro guardado no 

coração. 

Tudo isso que o bem faz  

é para que o homem seja 

simples 

e tenha paz. 

Tudo não passa nessa vida de 

ilusão 

o dinheiro não fica,  

mas passa de mão em mão. 

Mas o tempo fica,  

e guarda a amizade. 

Não há tesouro no mundo 

que supere a caridade”. 

Jair Presente 

 


