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EDITORIAL
Hare Krishna, devotos!

Todas as glórias a Srila Prabhupada!

Por favor, aceitem minhas humildes reverências!

Por misericórdia do Guru e de Krishna, recebi esse serviço 
de elaborar a Carta de Sankirtana, e isso tem sido muito 
inspirador. Na realidade, a distribuição de livros sempre foi 
uma atividade muito impactante na minha vida. 

Há alguns anos, eu estava em uma busca, eu queria um livro 
sobre meditação... Eu queria tanto esse livro e eu meditava 
sobre ele, eu imaginava que, na capa, estaria escrito bem 
grande ‘’Meditação’’, e eu ia a sebos e livrarias e eu realmente 
estava em busca desse livro, e até encontrava alguns sobre o 
tema, mas, por alguma razão, eu nunca encontrava um livro 
que fosse realmente interessante. Então, quando eu voltava 
de um sebo, vi um rapaz (posteriormente meu marido) com 
vestes diferentes, e ele carregava uma pilha de livros. Eu fui 
em sua direção, e ele, na minha. Eu me lembro como num 
filme em câmera lenta. Foi uma troca rápida. Ele me deu 
um livro: Meditação e Superconsciência, e eu lhe dei uma 
colaboração. Gentilmente, ele sorriu e disse: “Hare Krishna!”, e 
eu correspondi “Hare Krishna!!!” 

Esse encontro me causou uma impressão muito forte, e, 
conforme eu lia o livro, minha vida, meus pensamentos e 

minha consciência se revolucionavam. No fim do livro, eu estava completamente convencida de que essa 
era a verdade absoluta.

Então, eu sempre me pergunto: E se ele não estivesse nas ruas? Quem iria bondosamente me 
entregar esse livro? Da mesma forma, nesse exato momento, há CENTENAS e MILHARES de pessoas 
caminhando angustiadas pelas ruas, e elas estão sofrendo tanto, e realmente precisam desses livros!

Agora, tenho uma filha pequena e não posso mais estar nas ruas diariamente, mas tive a graça de poder 
fazer esse serviço por alguns anos, e acredito que todos os devotos deveriam saborear esse néctar, 
mesmo que por apenas alguns meses. Estar nas ruas diariamente é um presente inigualável. Um dia 
você vai distribuir 100 livros, e em outro dia você vai distribuir 1. Um dia você vai distribuir livros para 
pessoas incríveis, e em outro dia um bêbado vai jogar um copo de pinga em você! Estar nas ruas é uma 
escola, e lá você vai aprender a tolerância, a humildade, o sacrifício, a austeridade e muito mais... E além 
disso vai desfrutar de um néctar que... Bem, apenas se você provar poderá saber o gosto! 

Como aspirantes a servos de Krishna, nosso dever é ajudar nosso mestre espiritual e tentar o máximo 
possível distribuir esses livros e ter essa consciência de distribuição de livros. Isso é muito importante 
para o progresso e a saúde da ISKCON.

Peço as bênçãos de todos para continuar realizando esse serviço da Carta de Sankirtana e também convido 
todos a enviarem fotos e passatempos para que possamos nos entusiasmar e entusiasmar a outros.

Muito obrigada!

Sua Serva, 

Vaishnavi Vrinda Devi Dasi

Vaishnavi Vrinda Devi Dasi 
Editora Chefe da Carta de Sankirtana
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Os distribuidores de livros devem encontrar o 
equilíbrio adequado entre respeitar o livre-arbítrio 
das pessoas e induzi-las a comprar livros. Os 
devotos sabem que, às vezes, por aplicação da 
força, as pessoas obtêm o benefício duradouro 
desse serviço devocional único – aceitar um livro. 
Compara-se isso à administração de remédios, 
o que ajuda um paciente, embora ele seja 
forçado a tomá-lo. Os Vishnudutas deram essa 
analogia em relação a Ajamila, e hoje as pessoas 
são mais pecaminosas que Ajamila, que viveu 

seus primeiros vinte anos como um brahmana 
exemplar: ‘’Se alguém, ignorando a potência 
efetiva de um determinado medicamento, 
toma esse remédio ou é forçado a tomá-lo, o 
remédio agirá mesmo sem o conhecimento dele, 
porque a sua potência não depende do grau de 
compreensão do paciente.” Da mesma forma, 
embora não se saiba o valor de cantar o santo 
nome do Senhor, se alguém cantar consciente ou 
inconscientemente, o canto será muito eficaz.” 
(Srimad-Bhagavatam 6.3.19)

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS

AGRESSÃO
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LIVROS NÃO DEVEM SER DADOS GRATUITAMENTE

ROUPAS DE DEVOTO, ROUPAS OCIDENTAIS

DECLARAÇÕES DE SRILA PRABHUPADA (EM ORDEM CRONOLÓGICA).

Srila Prabhupada não queria que livros fossem 
distribuídos, nem mesmo para bibliotecas ou 
“pessoas VIPs”, o que falar de pessoas na rua. 
Mas ele aprovou folhetos e panfletos enviados 
gratuitamente pelo correio ou distribuídos com livros.

“Em relação ao envio de livros gratuitos para 
uma biblioteca: o sistema que pode ser adotado 

é enviar os livros e dizer-lhes para examiná-los 
por uma semana. Se eles não gostam do livro, 
eles devem devolvê-lo às nossas custas. Se eles 
gostam e querem, então eles podem nos enviar 
o dinheiro. Mas nós não podemos dar livros de 
graça para ninguém. Eles devem ser pagos.” Para 
Kirtiraja , 28 de maio de 1975.

Quando o movimento da consciência de 
Krishna começou na América, harinama-kirtana 
era praticamente a única pregação que os 
devotos faziam, e eles cantavam com roupas 
devocionais. Quando havia revistas e panfletos, 
os devotos os distribuíam ou vendiam para as 
pessoas que se reuniam em torno deles.  
Livros de capa dura, também, foram 

distribuídos pela primeira vez por devotos 
vestidos com roupas de devoto. Mas os 
devotos descobriram que por se vestir em 
roupas ocidentais discretas, novos métodos  
de distribuição de livros e revistas eram 
possíveis. Por fim, Srila Prabhupada aprovou 
a adaptação e declarou que isso é fidedigno 
mesmo em seus significados. 

“Sim, se nossa distribuição de livros estiver 
melhorando, pode usar roupas quentes como 
casaco e calças no inverno. Eu não tenho 
objeção. Você pode usá-los.” Para Bali Mardam, 
31 de dezembro de 1972.

“Em relação aos nossos… membros do  
grupo de Sankirtana se vestindo como hippies 
a fim de aumentar a distribuição de livros,  

isso não é um plano muito bom... Isso deve  
ser interrompido. Não devemos dar razões  
para alguém nos chamar de hippies. Mas 
os devotos podem se vestir de maneira 
respeitável, como damas e cavalheiros, para 
distribuir meus livros em circunstâncias 
especiais, mas até mesmo este programa não 
deve se generalizar.” Para Rupanuga, 14 de 
fevereiro de 1973.



“Quando Krishna vê que 
Seu devoto é sincero, 
não há nada que Ele 
não possa fazer para 
ajudar aquele devoto 
sincero a avançar em 

direção a Ele.”

Srila Prabhupada para  
Sri Govinda,  

em 20 de janeiro de 1972
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Carta de Sankirtana: Qual a importância de distribuir livros?

Tungavidya Prema Devi Dasi: Estamos em uma sociedade em que as pessoas têm dedicado suas 
vidas à busca material de felicidade e têm muito pouca informação sobre verdadeira espiritualidade. 

Este é um movimento de pregação, e Srila Prabhupada estabeleceu a distribuição de livros como nossa 
atividade mais importante.

Então, os livros de Srila Prabhupada têm a função de iluminar as almas condicionadas para que elas 
possam reavaliar o curso de suas vidas e possam ser realmente felizes compreendendo a meta da vida e 
reestabelecendo um relacionamento amoroso com Krishna.

Entrevista com Tungavidya Prema Devi Dasi 
Tungavidya Mataji nasceu em Palotina, interior do Paraná, e conheceu o 
Movimento Hare Krishna no início dos anos 2000, em Curitiba. Mudou-
se para o templo da ISKCON Itajaí em 2010, passando a dedicar-se em 
tempo integral à distribuição de livros até o ano de 2015. Foi várias vezes 
campeã feminina em maratonas e também vice-campeã do ranking geral. 
Em 2011, aceitou iniciação espiritual de Sua Santidade Jayapataka Swami 
e, desde o nascimento de seus filhos gêmeos, em 2016, tem se dedicado 
prioritariamente a eles. Ainda reside nos templos da ISKCON do Sul com 
o esposo e filhos, onde também atua na administração e como brahmana 
instrutora e conselheira para as devotas do Sul Yatra. Ainda hoje não 
perde uma oportunidade de distribuir os livros de Srila Prabhupada, e 
falou à Carta de Sankirtana sobre sua visão dessa atividade.
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E a distribuição dos livros nos dá a possibilidade 
de oferecer a verdadeira ajuda ao próximo, 
permitindo que tenham contato com Srila 
Prabhupada, que prestem algum serviço, 
deixando uma contribuição para o movimento 
de sankirtana, dando início ou continuidade ao 
processo de serviço devocional.

Ao mesmo tempo, é uma atividade muito intensa, 
que, por dar muito prazer ao mestre espiritual, 
nos permite avançar mais rapidamente.

Carta de Sankirtana. Quando começou a 
distribuir livros?

Tungavidya Prema Devi Dasi: Comecei a 
distribuir livros regularmente em uma maratona 
especial que aconteceu em outubro de 2010, a 
maratona latina de distribuição de livros. Este foi 
o meu serviço até julho de 2015, quando tive que 
mudar de atividades por causa da gestação.

Carta de Sankirtana: Gostaria de contar-nos 
alguma história especial que tenha acontecido 
enquanto distribuía livros?

Tungavidya Prema Devi Dasi: Bom, sempre 
tem algum passatempo que marca mais, 
mas tem um que aconteceu recentemente na 
maratona de dezembro. Eu consegui sair por 
alguns dias com as crianças. Tenho um casal 
de gêmeos de três anos. Então, levo eles no 
carrinho e consigo trabalhar um pouco e depois 
levo no parquinho e vou administrando enquanto 
consigo, porque nessa idade ficar muito tempo 
parado é muito difícil. 

Estávamos descendo para o campo de 
sankirtana, então passei por um casal de 
idosos sentados em um banquinho na calçada 
encostados na parede. Passei rapidamente e tive 
a impressão de serem pedintes. Dali a uns 10 
metros, abordei algumas pessoas e o senhor veio 
falar comigo.

“Tudo bem? Quanto estão os livros?”

Eu disse algum valor baixinho para que ele se 
entusiasmasse. 

Aí ele disse: “Eu sou evangélico, mas gosto muito 
desses livros. Eu aprendo muito com estes livros. 
Quer ver? Quem sou eu? Eu sou esta mão? Eu 
sou este braço? Não. Sou a alma espiritual.” 

Ele estava sorrindo, feliz. Ele levou um livro 
pequeno. Disse que era dono da banca de 
camelô. 

“Eu gosto de ler três vezes”, ele continuou. Para 
aprender bem. Passe de novo e depois eu quero 
um grande. 

Aí sempre que eu passava, eu o cumprimentava e 
ele mostrava que estava lendo o livro.

“Já li duas vezes!”

Convidei para vir ao templo. “Vou terminar de ler 
o livro e aí eu vou”, disse ele.

E esses dias apareceu mesmo.

Às vezes selecionamos muito as pessoas que 
vamos abordar, mas a misericórdia do Senhor 
Caitanya é para todos.

Carta de Sankirtana: O que te inspira a distribuir 
livros? 

Tungavidya Prema Devi Dasi: O que me 
inspira a distribuir livros são os resultados 
práticos desta atividade. Quando a pregação e a 
distribuição de livros são o foco de nossa vida, 
o templo sempre tem visitantes e pessoas se 
tornando aspirantes à devoção. A consciência 
dos devotos é muito entusiasta e jubilante. 
A administração do templo também obtém o 
lakshmi necessário para manter suas atividades, 
inclusive a distribuição de prasada, sem precisar 
se envolver em outras atividades que tirem o 
foco. Então, tudo funciona bem.

Quando fui morar no templo tive contato com 
esse humor forte de sankirtana. 

Meu mestre espiritual instrutor, Sriman Hara 
Kanta Dasa Brahmacari, preserva nos templos 
em que ele administra o foco na distribuição 
de livros. Então, o estudo matinal no templo 
(é assim até hoje), além da leitura do Srimad-
Bhagavatam, lemos um trecho do Srila 
Prabhupada-lilamrita, O Néctar da Devoção, 
O Néctar da Instrução e um livro organizado 
por devotos europeus, intitulado O Néctar da 
Distribuição de Livros, com citações de Srila 
Prabhupada e de grandes distribuidores de 
livros sobre esta atividade. No dia seguinte, no 
Mangala-arati, sempre é oferecido o resultado 
da distribuição de livros para as Deidades.

E, por a distribuição de livros ser o centro de 
nossas atividades, todos trabalham para que o 
máximo de devotos possa sair, o maior tempo 
possível. Este humor é muito inspirador.

Carta de Sankirtana: O que aconselharia a 
alguém que quer distribuir livros?
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Tungavidya Prema Devi Dasi: Que é isso aí.  
Que dedique toda a sua vida a essa atividade, 
porque essa é a nossa missão. Inundar o 
mundo com os livros de Srila Prabhupada,  
levar a todos o cantar do mantra Hare Krishna 
e essa vida simples com pensamento elevado 
que nós vivemos. 

É preciso paciência, entusiasmo e confiança, 
como nos instrui Rupa Gosvami. É preciso 
compreender que dependemos totalmente da 
graça de Krishna e do mestre espiritual. Os 
resultados não são nossos; somos apenas 
instrumentos. De qualquer maneira, devemos 
dar o nosso melhor, toda a nossa energia para 
executar nosso dever.

Para que possamos distribuir livros em tempo 
integral, nossa consciência deve  estar sempre 
em oração para que Krishna nos ocupe em seu 
serviço, que nos permita ser um instrumento de 
seu amor, que possamos desenvolver verdadeira 
compaixão por todas as entidades vivas.

É muito importante que compreendamos o que 
estamos fazendo, e que tenhamos sempre em 
mente o quanto este serviço dá prazer a Srila 
Prabhupada e aos nossos mestres espirituais.

Quando estou na rua e dá uma “mental”, eu 
paro, leio um trecho da Bhagavad-gita ou de 
algum outro livro de Srila Prabhupada. Também 
lembro do grande esforço e dificuldades que 
Srila Prabhupada enfrentou para trazer este 
conhecimento para nós. Nossa dívida é impagável, 
então fazemos não pelo orgulho de um bom 
resultado, mas pelo dever para com o mestre 
espiritual. De qualquer maneira, precisamos nos 
purificar. É incrível como nos fortalece.

Se não funcionar, tem que telefonar para alguém 
que te inspire, que com certeza dirá as palavras 
certas para reerguer o entusiasmo.

Uma boa maneira para aprender a distribuir 
livros é, se possível, observar como os outros 
distribuidores de livros trabalham, ouvir o que eles 
falam. Sempre dá uma inspiração.

JÁ ENVIOU SEUS RESULTADOS 
DE SANKIRTANA?

Envie-nos seu resultado de distribuição, passatempos, histórias e 
realizações! Escreva para o endereço: cartadesankirtana@bbt.org.br 

Lembre-se das datas limites para envio: resultados até o dia 5 do mês 
seguinte. Passatempos, histórias e realizações até o último dia do mês.
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A ARTE DA 
DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS

O Senhor Caitanya pensou: “Meu nome é 
Visvambhara, ‘aquele que mantém a totalidade 
universo’. Esse significado será atualizado se eu 
puder preencher todo o universo com amor por 
Deus.” Pensando desta forma, Ele aceitou o dever 
de um jardineiro e começou a cultivar um jardim 
em Navadvipa. Assim, o Senhor trouxe a árvore-
dos-desejos do serviço devocional para esta terra 
e se tornou seu jardineiro. Ele semeou a semente 
e borrifou sobre ela a água da Sua vontade.  
(Cc., Adi 9.7-9)

O Senhor Caitanya, portanto, dirigiu-se às 
muitas variedades de ramos e sub-ramos da 
árvore do serviço devocional: “Como a árvore do 
serviço devocional é transcendental, cada uma 
de suas partes pode executar a ação de todas as 
outras. Embora uma árvore seja supostamente 
imóvel, essa árvore, no entanto, se move. Todas 
as partes desta árvore são espiritualmente 
conscientes e, assim, à medida que crescem, 
espalham-se por todo o mundo”.  
(Cc., Adi 9.31-33)

RETIRADA DO LIVRO DE CAITANYA CANDRA DASA

Livro disponível em inglês no seguinte link.

CAPÍTULO 1: A ÁRVORE DE SANKIRTANA

“Em seu livro A Arte da Distribuição 

de Livros, Caitanya Candra Prabhu 

compartilha seus 25 anos de 

experiência em sankirtana. Um querido 

amigo, atual número um em distribuição 

de livros e modelo para devotos e 

pregadores sankirtaneiros, ele divulga 

segredos, realizações e sua visão para 

a transformação pessoal, coletiva e 

global. Como um e-book gratuito, ele 

tornou-o facilmente disponível. Leia, 

viva, compartilhe!” (Navina Nirada Dasa)
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RESULTADOS

[ABRIL - 2019]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Nitai Goura - TSP NG TSP  0 7.048  0 6.570  0 13.618 8.332,00

2º Porto Alegre POA  0 1.063  0  604  8 1.675  885,75

3º Itajaí ITJ  0 1.185  0  211  112 1.508  731,25

4º Florianópolis FLO  0  551  0  113  59  723  368,75

5º Ecovila Vraja Dhama EVD  0  718  0  0  0  718  179,50

6º Goura Vrindavana GV  0  410  0  60  2  472  166,50

7º Curitiba CTB  0  380  0  9  8  397  120,00

8º Nova Gokula NG  0  291  0  0  0  291  72,75

9º C.C. Bhakti Yoga de São Paulo CC SP  0  10  4  10  17  41  48,50

10º C. C. Iskcon Distrito Federal CC DF  0  1  0  0  4  0  8,25

11º
Pousada Portal dos Avataras 
-BA

PA  BA  0  20  0  0  0  20  5,00

TOTAL 0 11677 4 7577 210 19463 10918,25
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Caitanya Candra Dasa NG TSP 0 7048 0 6570 0 13 618 8 332,00

2º Radha Krishna Gouranga Dasa POA 0 51 0 460 0  511  472,75

3º Ekacakra Nitai Dasa FLO 0 506 0 109 58  673  351,50

4º Bk. Rafael ITJ 0 330 0 96 49  475  276,50

5º Mahananda Murari Dasa ITJ 0 337 0 53 53  443  243,25

6º Bn. Diane EGV 0 410 0 60 2  472  166,50

7º Rasarnava Gouranga Dasa POA 0 580 0 0 2  582  149,00

8º Tulasi Kripavati Devi Dasi POA 0 14 0 136 0  150  139,50

9º Bk. Vinicius ITJ 0 283 0 36 5  324  116,75

10º Manohara Saciputra Dasa POA 0 389 0 4 4  397  109,25

11º Prema Sindhu Dasa EVD 0 343 0 0 0  343  85,75

12º Recepção de Nova Gokula NG 0 291 0 0 0  291  72,75

13º Sandini Devi Dasi EVD 0 235 0 0 0  235  58,75

14º Dharma Dasa EVD 0 225 0 0 0  225  56,25

15º Bn. Mariana ITJ 0 124 0 12 3  139  49,00

16º C. Cultural BY de São Paulo Loja SP 0 10 4 10 17  41  48,50

17º Bk. Gustavo CTB 0 150 0 3 3  156  46,50

18º Bn. Gabrieli ITJ 0 58 0 12 1  71  28,50

19º Lilananda Dasa CTB 0 97 0 1 0  98  25,25

20º Bk. Jordão EVD 0 75 0 0 0  75  18,75

21º Vaisnavi Vrinda Devi Dasi CTB 0 52 0 1 1  54  16,00

22º Bk. Max ITJ 0 33 0 0 1  34  10,25

23º Bk. Vinicios EVD 0 40 0 0 0  40  10,00

24º Bn. Antonielli CTB 0 15 0 4 1  20  9,75

25º Bk. Patricio EVD 0 35 0 0 0  35  8,75

26º Krishna Kanta Gopalini Devi Dasi CTB 0 26 0 0 1  27  8,50

27º Centro Cultural ISKCON DF DF 0 0 0 0 4  4  8,00

28º Bn. Thayssa FLO 0 24 0 2 0  26  8,00
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

29º Bn. Duda POA 0 15 0 2 0  17  5,75

30º Phalguna Nimai Dasa FLO 0 17 0 1 0  18  5,25

31º Jagad Vicitra Dasa PA BA 0 20 0 0 0  20  5,00

32º Krishna Caitanya Prasada Dasa CTB 0 9 0 0 1  10  4,25

33º Bn. Nayara FLO 0 4 0 1 1  6  4,00

34º Mahaprabhu Dayasindhu Dasa CTB 0 8 0 0 1  9  4,00

35º Ekacakra Pran Dasa ITJ 0 13 0 0 0  13  3,25

36º Bn. Julia POA 0 13 0 0 0  13  3,25

37º Bn. Gabriella CTB 0 9 0 0 0  9  2,25

38º Ekanistha Radha Devi Dasi POA 0 0 0 0 1  1  2,00

39º Bk. Frank POA 0 0 0 0 1  1  2,00

40º Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ 0 2 0 1 0  3  1,50

41º Lila Kamalini Devi Dasi CTB 0 6 0 0 0  6  1,50

42º Bk. Derik ITJ 0 2 0 1 0  3  1,50

43º Bn. Simone POA 0 1 0 1 0  2  1,25

44º SS Bhakti Sundar Goswami CTB 0 5 0 0 0  5  1,25

45º Bn. Rita POA 0 0 0 1 0  1  1,00

46º Bn. Mara ITJ 0 3 0 0 0  3  0,75

47º Haripriya Dasi CTB 0 2 0 0 0  2  0,50

48º Gadadhara Pandita Dasa DF 0 1 0 0 0  1  0,25

49º Bn. Bruna CTB 0 1 0 0 0  1  0,25

DISTRIBUIDORES DO BRASIL NO MUNDO
TEMPLO CATEGORIA POSIÇÃO

Caitanya Candra Dasa Nitai Goura TSP Distribuidores - Mundial 4

Bn. Mariana Itajaí Bhaktins 8

Bn. Gabrieli Itajaí Bhaktins 9
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[MARÇO - 2019]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 98675.30

2º Estados Unidos 40870.95

3º Rússia 14478.75

4º Brasil 7733.75

5º China 5728.00

6º Itália 5177.90

7º Reino Unido 4993.00

8º Australia 4537.95

9º República Checa 4329.25

10º México 3976.00

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

69,591

28,665

25,56

122,563

 44,007 

 528,00

1 024,00

Durante o mês de 2019, 159 templos 
reportaram os seguintes resultados de 
distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

293,554

1,266,489

550,228,120
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PASSATEMPOS
DE SANKIRTANA

Isto foi escrito por um devoto no Iraque:

A estrela do popular reality show “O  
Milionário Joe” fez uma visita ao acam-
pamento Anaconda hoje, acompanhada 
pelas “Garotas Miller Lite”, como parte de 
uma turnê pelo Iraque que durou um mês.

Me chame de louco, mas eu não fiquei 
impressionado quando ele entrou com uma 
menina de cada lado e o seu olhar de: “Eu não 
tenho que me barbear porque eu sou rico e 
famoso”, e um “eu posso ser burro, mas nada 
que uma cirurgia plástica não possa curar”.

Embora ele esteja um pouco sob o 
controle dos modos da natureza material, ele 
ainda é uma alma espiritual e uma pessoa 
famosa, então eu pensei: “Por que razão eu 
deveria desistir desta oportunidade única?!”

Corri para minha mala de livros e peguei 
uma Gita de capa dura e alguns livros médios 
e voltei para o que agora se tornara uma 
sessão de autógrafos. A maioria dos soldados 
estava interessada principalmente nas Garotas 
Miller, (você poderia dizer que elas estão 
apenas um pouco em maya). As tropas se 
alinharam para tirar fotos de si mesmas com 
Joe e as garotas, enquanto outras pegaram 
guardanapos, cadernos e outros materiais 
para serem autografados.

Quando chegou a hora de falar com ele, 
Joe Millionaire olhou para mim e perguntou: 
“Você tem algum papel ou algo assim?”

“Não, eu não tenho nada que você possa 
autografar”, respondi, “mas tenho algo para 
lhe dar, e vou autografar.”

Entreguei-lhe a Gita, o que o 
surpreendeu, e ele rapidamente folheou as 
páginas enquanto as meninas se juntavam. 

Entreguei a cada uma delas um livro menor 
com muitas fotos, e eles examinaram 
alegremente o conteúdo.

“Eu não quero te segurar, mas eu gostaria 
que você lesse este livro com muito cuidado”, 
eu disse a Joe, enquanto sentia a multidão 
atrás de mim ficando impaciente.

“Por que você não dá uma doação para 
cobrir os custos de impressão?”

“O quê? Umm, bem ... quanto?”, 
murmurou Joe. Eu o encurralei.

“Bem, você é um milionário. Que tal 
quarenta dólares para a Gita?”

Ele sentiu que o preço era um pouco alto 
para um livro. Eu entendi. Eu fiz um acordo.

“Ok, dê uma olhada nisso. Vou te dar 
a Gita pela metade, e você pode comprar 
para as garotas esses livros por dez dólares 
cada. Isso não é um mau negócio, é muito 
cavalheiresco. Que tal, hein?”

Então, ele pegou o dinheiro e entregou-o, 
olhando para o livro com o que eu esperava: 
expectativa. As garotas lhe deram um beijo 
na bochecha.

Olhei nos olhos de Joe e disse meio 
sombriamente: “Isso é uma riqueza real. 
Agora, você é realmente um homem rico.” 
Então, voltando-me para sair, sorri para 
uma das Garotas Miller, apontei para uma 
foto de Krishna, no interior de um livro, e 
disse: “Krishna é muito atraente, não é?” Ela 
assentiu com entusiasmado: “Sim.” Peguei 
o livro e entreguei para ela, e disse: “Agora 
você tem algo muito atraente”.

24 de agosto de 2004

O Milionário Joe Ganha um Tesouro no Iraque


