
A continuação apresentamos um resumo da história de Laos, “A cita dos sonhos”.

“Sabaydee, tia!” Grita Ming entrando na cozinha. 
De repente, segura uma vassoura e começa a varrer o
chão, como todas as manhãs.
Ming é uma menina de 12 anos. Sua família é formada
por seis pessoas, porém elas não moram juntas. 
Suas irmãs mais velhas já estão casadas e não moram
mais ali. 
Seus pais, junto como seu irmão mais novo, foram para
Tailândia procurar trabalho. Eles enviam o dinheiro para
que Ming possa ir para a escola. Por este motivo Ming mora 
com os seus tios.
Como todas as manhãs Ming ajuda a lavar a louça, porém hoje é um dia muito especial!

Sabaydee*, se pronuncia sabaídi e significa “oi” no idioma de Laos. 
Se fala juntando as palmas das duas mãos na altura do peito. Pois é! 
Venham conosco fazer uma pequena viagem até Laos, um país da 
Ásia. Neste momento é um país que está de luto, pois na segunda 
feira 30 de julho de 2018, uma grande barragem que estava em 
construção no sudeste do país se rompeu liberando uma enorme  
quantidade de água. Tem muitas pessoas desaparecidas e mais de  
6000 pessoas ficaram sem casa.    

Falando de Laos, vocês lembram do mini livro Tapori “A cita dos sonhos” que apresentamos na última
carta Tapori? É uma história Tapori inspirada na vida e nos sonhos das meninas 
e meninos de Laos. Foi escrita durante as atividades de verão 
de 2016 com a associação de APPREN em Dongsavath e em 
Oudomphone, povoados vezinhos de Viantiane, a capital. 
Para ser escrito, as meninas e meninos brincaram de inventar histórias
através de um jogo de cartas. Havia cartas de “personagens” e cartas
de “atividades”. Cada jogador/a elaborou uma história a partir das 
cartas que recebeu.  Jogaram durante duas sessões e depois as 
meninas e meninos desenharam suas próprias cartas para contar uma 
história real inspirada na suas vida. Depois, representaram em forma
de teatro algumas das histórias para que fosse ainda mais realistas. 

Nesta Carta Tapori Nº 418 poderão descobrir o mini livro.
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Oye gosta de cozinhar, então sua 
atividade propõe organizar um “Lanche
dos sonhos” com todos os doces e 
aperitivos que os animadores trouxeram.

Phon está feliz e disse para Oye: 
Fantástico! Irei com você! Graças a minha
mãe já sei como decorar uma mesa bem
bonita com Tammakhung*.

Todos os meninos e meninas estão 
entusiasmados e perguntam: 
Você já preparou alguma vez uma festa
surpresa dos sonhos?”

7 No final, Viriya chega justo a tempo
para a atividade do baile, organizado por
Ming. Viriya gosta muito de dançar!
A dança tradicional de Laos é muito mais
que uma simples dança: é uma dança 
durante a qual se contam histórias y se 
expressam a esperança e o sentido da
vida.

Quando se dança em Laos, os 
pensamentos ficam livres e ficam 
carregados com a beleza da vida. Os
dedos se movimentam como borboletas e
os pés levantam ligeiros como as folhas e
as pétalas ao vento. As pessoas que 
dançam se abrem como flores de loto
sobre as águas tranqüilas de um lago!
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Um último comentário para terminar esta história:   
No passado, Laos era chamado 
“O reino do milhão de elefantes”. 
Porém na atualidade já não existem tantos 

elefantes como antes! 

Agora o que é certo é que Laos é “O País do milhão de sonhos!”
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Sabaydee* Queridas e queridos Tapori! !

Desenho realizado pelos meninos e meni-
nas de Isla de la Reunión

*  “Tammakhung” em Laos e “Som Tam” na Tailândia: salada de mamão verde, fácil de cozinhar e muito barata, já que cada
família tem uma árvore de mamão no quintal de casa.
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Pouco a pouco, as meninas, os meninos e os voluntários vão chegando 
à escola. Tem perto de 80 meninas e meninos! As professoras,
professores e animadores começam a organizar 
os grupos para a “cita dos sonhos”. 
Vocês sabem por que esta atividade 
se chama assim?   
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É porque os sonhos e a realidade se encontram!
Como é possível? “Na cita dos sonhos” cada pessoa
ensina para os outros o que mais gosta de fazer.

4Durante seu tempo livre Ming gosta de
freqüentar a biblioteca da escola para
ler.
É verão e agora não é tempo de escola.
Porém, Ming continua indo todos os
dias para participar das atividades de
verão.

As atividades são organizadas com ajuda
das professoras, professores e pessoas
voluntárias. Também há jovens e mul-
heres do povoado que as acompanham
para ensinar a tricotar e/ou as danças de
Laos.
Além do mais, em ocasiões especiais com
hoje, há atividades especiais. 

Ming gosta muito de poder ajudar nas
atividades pois, desta forma pode com-
partilhar o que sabe com os mais jovens.

Hoje vão se divertir muito!

Ming está muito feliz.
Após terminar com a limpeza da casa, pega
o caminho para a escola e vai parando na
casa de cada família para que se lembrem
do encontro. Em primeiro lugar vai para a
casa de Phon, depois na casa de Yai e do
seu irmão.

Depois passa na casa de Viriya e por último
na casa de Maḯlo. Ela gostaria que todas as
meninas e meninos participassem.

De fato, Ming gostaria de saber o que foi
preparado para “A cita dos sonhos”. 
Esta é uma atividade que se realiza 
somente uma vez durante as férias, 
e é hoje!

Sisavath, uma menina de treze anos
gosta de hortas. Ela apresenta sua 
atividade “A horta dos sonhos” falando:  

“No mês passado nossa turma ganhou o
concurso da escola com “A horta dos son-
hos”.
Hoje eu trouxe as sementes que meu pai
me deu. Podemos semear juntos!
“Meu pai me ensinou as novidades para
lutar contra as parasitas”.

Todos sabem que as histórias de Maḯlo são
ótimas, por isto um grupo numeroso o
segue para escutar.

Maḯlo levanta a mão para continuar depois
de Sisavath. Ele gosta de escrever histórias.
Ele apresenta sua atividade “História dos son-
hos” e disse: “Tenho escrito uma nova 
“história dos sonhos” com o título de 
“Três formigas que gostavam uma da outra”.

Quando Ming chega à escola, seu
amigo Oye já está ali. Está varrendo o
pátio, ele gosta de esta tarefa. Ele
disse que é fácil de fazer e que depois
tudo mundo fica feliz pois está tudo
limpo.
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Todas as meninas e meninos da escola
gostam da “Horta dos sonhos”. É obtido
dinheiro com a venta do que é produzido
e isto permite comprar material para os
projetos da escola. Em algumas ocasiões
as meninas e meninos simplesmente co-
zinham o que é produzido na horta e
todo o mundo fica feliz de poder comer
juntos.

Por outro lado o irmão de Yai gosta de pes-
car. Por este motivo, ele tem trazido sua
própria vara de pescar e ajuda as crianças
menores a fabricar sua própria varinha.


