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Na companhia do Sapoti 
 

Árvore simboliza a história, 

está presente antes mesmo que nós, 

está até quando nos sentimos sós, 

ficando assim, em nossa memória. 

 

Sapoti é o tempo personificado. 

De geração em geração se fez presente, 

fazendo a escola mais contente 

e tornando nosso dia mais iluminado. 

 

Como podemos passar, 

alheios a tudo ao nosso redor, 

e muitas vezes sem te notar? 

 

Eu te suplico que não vá embora, 

que nunca deixe de nos alegrar. 

E que continue belo como agora está. 
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Folhas 
 

 

A passagem do tempo é algo indefinível, 

um sentimento inexplicável. 

Não possui matéria, 

ou cor, ou perfume, ou verdade. 

 

Como as folhas vívidas do sapoti 

que caem sobre o solo, 

gélidos e sombrios, 

durante as manhãs frias. 

 

Suas raízes possuem uma força invejável. 

Fixadas no solo, 

transmitem positividade e alegria. 

 

O Sapoti sempre estará lá, 

com sua sombra amiga 

sempre que você precisar. 
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As infinitas árvores 
 

 

Dia após dia, o tempo passa. 

Para alguns, passa rápido. 

Para outros, demora. 

E para as árvores é quase infinito. 

 

Elas ficam lá, paradas. 

Só à espera do acaso. 

Resistem a diversas tempestades, 

apenas olhando e contemplando. 

 

Veem a história acontecer 

e a paisagem mudar, 

sem poder se lamentar. 

 

Suas antigas amigas, 

já não estão mais por lá, 

só resta esperar, seu tempo acabar. 
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Em meio ao verde exuberante 

O sapoti na floresta é o divisor  

Que indica o caminho adiante 

E o passado do herói e do perdedor 

 

Pode parecer apenas uma árvore grande 

Mas sua raiz e seu tronco e seu tronco  

Trazem a história brilhante  

Do decorrer dos anos  

 

Se tiver o devido cuidado 

O sonho é como uma árvore  

Que tem o crescimento enraizado 

 

O sapoti sempre honrado 

E deve ser sempre 

Mui memorado. 
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O absorto sapoti 

 

Há quase um século, veio a luz 

junto ao lugar que tanto nos faz crescer 

E em meio a devaneios cotidianos 

nem exaltado, nem vaiado, apenas a florescer. 

 

Assim como um raio-x, é possível verificar 

sua perfeita estrutura, seja a solar ou a lunar. 

Dono de um vivo verde que conduz brilho aos olhos de quem vê 

o seu corpo estruturado, em todos os detalhes, é impossível esquecer. 

 

Será que é de boa conduta passar despercebido tal valor da natureza 

Pois se esta não fosse feita sem alento 

Talvez dançaria mais feliz à brisa do vento. 

 

Contudo sua vivacidade reluz. 

Não esmorece, seja o que for. 

E por tal privilégio, digno seria agradecer de fruto a flor. 
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Árvores, minha escola é tomada por elas 

Gosto muito do refrigério que trazem 

Eternizando as primaveras 

Só peço que não as matem. 

 

Dentre todas, uma especial 

Outras dessa havia, era algo tão normal 

Seu nome é sapoti e tem no meu colegial 

Exige clima seco e subtropical. 

 

Olha os galhos heroicos da bonita 

Num  feixe de luz, sucinta 

Respira, transpira e acalma 

Não só a si, mas toda a colina. 

 

Representação de força e resistência 

Muitos ignoram a sua existência 

Aprecie só, sentar ao seu redor 

É muito mais que uma árvore, é parte da FO. 
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Ser sapoti não é ser só árvore 

Não é ser só sombra 

Ou lugar de descanso. 

 

Ser sapoti não é só nascer 

Crescer, florescer, amadurecer e morrer 

Ou mesmo ser apenas um verde 

Na vasta natureza de concreto ou natural. 

 

Ser sapoti é ser forte 

É permanecer de pé mesmo depois da tempestade 

É segurar uma parede de terra para não ter deslizamento. 

 

Ser sapoti é saber mudar quando chegar à estações 

É saber enfrentar as mudanças dos séculos 

É aceitar as escaladas e os balanços 

E o descanso será ele temporário ou eterno 

Sem fazer segregação de gerações. 

 

Ser sapoti é ser fôlego 

Alimento e morada para quem precisa 

É manter as raízes no passado 

E o corpo no presente 

Visando a um futuro pela frente. 
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Saponeto 

 

Fundação extraordinária 

Dentro da Fundação. 

Que árvore é essa, 

No canto do pavilhão? 

 

É extenso em todas as dimensões 

Chama a atenção com sua paisagem 

Como se estivesse pedindo pra tirarem uma foto dele 

Impossível não admirar essa miragem 

 

Aquele que causa o maior dos ti ti tis 

E já foi até tema na Sapucaí 

De frutos tão doces quanto o doce do tutti frutti 

 

A maior de todas as árvores daqui 

Reina com sua sombra gigantesca 

O majestoso Sapoti. 
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Já não lembrava mais a sua idade, pois não costumava dar muita importância a isso, 

mas ultimamente o seu senso de imortalidade começou a ser substituído pelo sentimento de 

impotência e medo. Ficava sempre parado, os únicos momentos em que se movimentava era 

quando o vento decidia acariciar os seus galhos e folhas, enquanto os humanos, criaturas de 

tamanho quase insignificante quando comparados a ele, capazes de ir e vir livremente. 

Decidiu parar de contar quantas crianças brincavam ao seu redor, quantos jovens deram seus 

primeiros beijos na sombra de sua copa e quantos professores passavam apressados, com um 

bolo de folhas embaixo do braço e um copo com uns goles de café em uma das mãos. Além 

de estar sempre parado, se sentia impotente porque diferente dessas criaturas quase 

insignificantes, ele estava ali sozinho. 

É de extrema importância ressaltar que só se sente verdadeiramente feliz quem já 

experimentou a tristeza, e só conhece a solidão aquele que já se sentiu acolhido. O Sapoti não 

sabia a quanto tempo, mas lembrava de árvores que viviam ao seu redor, árvores de todos os 

tipos que foram, uma a uma, mortas por aquelas criaturas que, na verdade, não eram assim 

tão insignificantes. “Nada capaz de cometer um genocídio pode ser considerado 

insignificante”, ele pensou. Tinha se esquecido de todos há muito tempo, mas recentemente 

essas dolorosas lembranças foram trazidas de volta pelo ar cada vez mais puro. 

A ideia o aterrorizava, o extermínio que aconteceu diante de seus olhos, a substituição 

de variados tons de verde, marrom e de diversas outras cores presentes em flores e frutos por 

uma única cor pálida e sem vida, se repetia por todo o planeta. Mas além da preocupação 

com os outros espalhados pelo mundo, ele também se preocupava consigo mesmo. Quando a 

dor finalmente diminuiu, ele começou a se sentir importante, não sabia o motivo, mas 

imaginava que havia sido o único dos seus a ser poupado por alguma razão, mas agora… O 

Sapoti observava como os humanos andavam com cada vez mais pressa, como pareciam 

distantes uns dos outros e também ainda mais distante dele. O seu senso de imortalidade foi 

substituído pelo medo de não ser mais tão importante como havia sido um dia. 


