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. -Ao todo,. ão dezenove, 
tem pouoo mezes a Lia. 
- Geny tr ... rá o vigésimo, 

7 teli z, o Paulo anm1cia . 
1 

. ~)~0~ 
PATRÍCIA IJ 

Patrícia, a neta q~dsceu p:::imeiro, 
pJr seus encantos, ~~ 
~e Deus me desse a força do~reiro~ 

in:..ia às pressas co11quistar-lhe um tro•1o . 

CLÁUDIA 

A Cl áudia, Claudinha, 
garbosa e magrinha, 
só t em um xodÓ: 
é to::l'l caída * toda lambida 
por sua vóvó . 



J 
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JOÃO G3RALDO 

A João Geraldo, 
primeiro neto, 

~ o õ11eu abrço, 
G .wJ». -~to. 

) 

~ ~ G.?-\BRIELA 

~Gabriela, ._j_;.- () ~ P,O'"' . 
:ae1zt e rat'Oi settt caRQJ&, ~ ~ 
é minha, sim senhor. 
Espero sempre vê-la 
no brilho de uma estrela, 
no encanto de uma fl~r. 

NATÁLIA 

Por ti, Natália, 
t eu tenho apego, r ~ f l.Or rui vinha I 

· SU> A, meu cham1~go • 

teso'..lro da Têtê: 
- Anjinho de menina, 
eu morro p)r você . 

. 
MAAINA ~ 

At~/ 
de~~os~ 
milhões de beijos, 
milh5es de abraço:3. 

~~· 

) 



BERENICE 

Não sei quem faria 
mais meiga a meiguice, 
senão a netinha 
Berê •. . Bere~ice . 

BEATRIZ 

Vives sorrindo, 
~ semp~e feliz, 

""' teu nome é lindo, 
Õ~~eatriz. 

\... 

T_,IA 

Pinc~sa e~ei~ta ~ 
da s~~npat~a, ___ _1,... ~, 
teu nome e e ~ J 
teu nome é Lia. 

T_,ÍLIAM 

Tens fraco ~)r doce, 
p~r Coca também, 
eu 90sto de ti , 
m~~u anjo

1 
1 me u bem. 

T_,UCÍLIA 

A florzinha 
da família 

.(f todos sabeht.J.f 
~ é Lucí iia . 

~ CAROLINA ~ 
~ .. ~"h~iu-J a Fe rnando 

~ ~~ ~ Idalina, 
entre- aS' estre las pairando, 
me u n =us, nasce u Carolina . 

\ 
~-
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A ALMA DO HOMEM 

= Sinliide Deus 
= 

a Lar cristão 

• Confidências 

a: ~osaicos 

.. Quadros de outra auadra 

-Poetl\s 

11::1 Rima alE>gre 

11::1 Leitura vadia 

=mTempos de estudante 



SINAL DE DEUS 

Visão divina: Deus uno e trino 

Deus onipotente 

Il nrimo amores 

Mater Dei 

o Filho do Deus Vivo 

Mistério Eucarístico 

Vindet 

Louvor aos meus Santos 

A Iareja de Deus 

Deixem a Igre j a em pa z t 

Ode ao monge 

TentllcÕe!l 

7•1111ta do Céu 

Meditando 



" -,f-

- -Relevo os "Ínvios caminho:3", - ~ -o.s astro a tem seu;3 agravos; 
resp;".ito, .~s, tua &ra, 
can-t;:o.r genial d:>:3 escravos. -- -

"Eu quero marchar c'os ventos, 
c • os mundos. . c 1 os pensamentos!" 

Podando assi~ o com, 
seibêm o ~ te-~ve : 

_y:;;;nrooo de= sete ::5{ ., abas 
ser~a de §ijo 00 !lQ..V e. 

Castro Alves - ::?o•.::!mas de Amor -
A Bol:3a do Livro Edito:::-a-,-8. Paulo, 

--.L· . ........., 
O cr11L 1.co r1goros0 

- l -po ~ po·,le&-í\v i.r:=a =mna f~ 
ri~nou o bardo fam8::;·::> .-- - -
"esv~}ra" com "deses~a" 

Obra cit. 

~I 
~ :;rande vate, 
por ~te enganas, 
ri!!!§JJ.do "chamas" 
com "espadanas" ? -

Obra cit., ~ág. 111 

~ 
~ 

r c1 

"D 1 imigos transido.3" 
"Do imi~o falaz" 

pág . 

ç:anção .92_ Tamoyo, VI e VIII. 

60. 

Eu não consigo entfender, 
~ ~- ~·· ·- --tfl8 IQOUt \ oe~~o:5~ 

que o ni fos&e-roubado 
~0::~1>~_) 

--: ... ~ 
aos tamo ~os 1n1~1gos . .. 
-
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.3. MACHADO DE ASSIS 

Poesias comp:etas: Ocid·:mtais, l(Hl 

Por que rimar finas com saperfinas, 
caeme. o escrito r de Mo:3ca Azul rim"Ju ? 
Com tantas palavras-peregrinas, 
qm~ po:l·=ria usar e não usou . . 

~~UIMARÂES JúNIOR 

Poesia A borralheira 

Um poeta, sempre de ci~a, 
autor de tanto:3 pf'im"J.ces, 
desceu à cô:1110da rima 
de"\'beija-flores" com "flo:-es". 

20a. 9d . 1 T-'ivr:aria Francisco AbJes. 

"O pranto os olho3 lÍilll!. •idos l h e estréla" - p f ág. 165. 

Depoj. s de curtir a estrêla, 
recorre Bila.c à "estréla", 
t;ialvez cançado de ouvi-la, 
pcefira também "ouvé-la". 

T_,embrando /'Js tipos "'ij, Balzac, 
C·'Jm m..l.. l tiradas de efeito, 
p"Jr ~~atro vezes Bilac 
rim"Ju\asp~~ito" com "pt;itc~". 

Tolhido no ·estro , l)t.ha Cleópatra, 
aos gritos de "amada e bela", 
o 1.•:ida o •::!ncanto da rLnaf 

.R. atira-se aos "beijo,:; dela". • . t.,.. . _L 

ÂIY\.~· 
V. :pág. 28 . ~S:Iü;l&.eRl Bu-f:l't{aS -pã~.Siiâ!8~S -

"faces dela" (p,ig. 54), "l·~mbrança delas" (p,ig. 
57), "canto delas" (pág. 59), "braços delas" (pág. 
218), "dentro delas" (pátg. 307, "acima delas" 
(pág. B3). 

"Da confusa fusão da ardente escói.-ia" (pág. 297 ) r P"ba> SJ we~es(a_c.onfusa estória . ) 
co<-<- ·-~ k~~· 

b. RAUL DE LEONI 

Nunca pensei pensasse o que pensei! 
Pensei no que ~;nsei, ~ui alertado: 
"Pensei demais e agora apenas sei, 
que tudo o que eu p=nsei estava errado". 

Os dois ú.l. 1~imos versos são de Luz Mediterrânea 
ed . do Anuário do Brasil, ~io de Janeiro, 1928, 
pág. l1)9. 

Do Leoni,\nurna rima com\'limite", 
a descoberta estranha do "nas..,...,fite". 

"As almas como a tua a qw~'as fite" (Ib., ~ág . ~ 
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1. GUILHERME DE ALMEIDA 

"Pensa em mim que te quero como um do5 .. d:> 
tu, que és todo meu, meu mundo i:odo" . 

1 
.. oh) pcx~ta amoroso 

I ~ ~ lira eneantada, 
~ ~ "doido" com "todo" 

é rima forçada . 

Messidor-~ós, XI 

• 

« 
~ ~ • S%g!tagçr, 

geR~e qoe vaá, sabe de ~~-

~ 

Rimou =ontudo com tudo, 
o mago poeta de NÓ~ 
deixou o crí ·-.i co mudo, 

perdi a voz . 

~ . 
"mulher amada e bela" 

Por esta ou por aquela, 
ninguém me leve a mal, 
"mulher amada e bela", 
louvon o mais banal~. 

g • MENO·rTI DEL PI C CHIA 

--- ( id. • pág. XXV) 

"Como se sente bem encostado no chão ! 
Ele--é como uma pedra, é com:> a correnteza" . 

Juca Mulato, II 

Dois verso:3 com três como, 
op., t rês ~ em dois versos , 

à provocar o assor:t:> 
~ ~ríticos perversos . 

~---r- li' CARLOS DRUMMON*E ANDRADE 

ora José ?" 
ade meu c::afé ? 

"E agora Joaquim ?" 
Cadê meu pudLn ? 

"A luz ap:t~ou", 
quebraram·-~ne as xicaras, 
quebraram-:rh: os pratos •. . 
- A.'lligo:3 ingratos. 

Confuso José, 
meu luso .Joaquim, 
cadê meu café, 
cadê me •.l p1.1d Ln ? 

P'ra estória acabar, 
os do,i.~ vão m:->rrer ! 
,Apanho um revÓ1.•J :~r , 
que achei num =astelo . 

Cuid.3.do! Vai bala ! 
de côco, laranja, 
lÁ-mão~ :::aramel::> . 

"E agora José ?" 
"E agor a Joaquim ?" 

Cadê meu c:; a f é, 
cadê meu pu-:i.Lm ? 

i éJ -
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Página antiga 
LEITURA VADIA 

~ poetas brasileiros 

CASTRO ALVES 

Relevo os "ínvios caminhos", 
e s astros têm seus agravos, 
respiéto , pois, tua lira, 
cantor genial dos escravos. 

"Eu quero marchar ~ • os ventos, 
~mundos... ~pensamentos!" 

Castro Alves, Poemas de Amor -~lsa do Livro 
Editora, s. Paulo, pág.~o:---

Podando assim o com, 
sei bem o que te move, 
tornar de aete sílabas 
os versos de oito ou nov. 

Rimando o bardo famoso 
"espera" com 11desespera, 
o crítico rigoso 
transmuda-se numa fera. 

Obbra cit . 

• 
Ohl grande vate, 
~r que te enganas, 
rimando êbàamas 11 

com "espadanas". 7 

Obra cit. , pág. 112. 

GONÇALVES DIAS 

O sumo artista dos ~ltimos Cantos 
dançou na rima do vir com porvir, 
bem sei que em grandes bardos, e são tantos, 
exemplos tais podemos coligir. 

"D ' imigos transido" 
"Do imigo falaz" 

C anão do Tamoto, VI e VIII 

Eu não con*igo entender, 
voltado aos temas antigos, 
que o n! fosse roubado 
aos tamoios inimigos. 

"pelo patib ' lo -que se diz sofrer! " (Id. pág. 118) 

Pal avra feia~1 sinistra, 
a tal que o mestre registra. 

a ' 



MACHADO 12! ASSIS 

Poesias completas: Ocidentais, 1911. 

Por que rimar finas com superfinaa, 
qual o escritor de Mosca Azul rimou ? 
com tantas palavras peregrinas, 
que poderia usar e não usou. 

GUIMAR.f\ES J11NI OR 

Poesia ~ borbal~~ára 

Um poeta, sempre de cima, 
autor de tantos primores, 
desceu à cômoda rima dB~adqp~~ax~~3D~Cb~eax 
de Beija-flores com flores. 

OLAVO BILAC 

Poesias, 20a. ed., Livraria Francisco Alves 

"O pranto os olhos límpidos lhe estrela" (pág. 105). 



"! agora José ?" 
Cadê meu café ? 

"E agora Joaquim ? 11 

Cadê meu pudim ? 

_:A_ill apagou" • 
Quebraram-se as xícaras, 
quebraram-se os prato~ ~ 
amigos ingratos. 

Confuso José, 
meu luso Joaquim, 
cadê meu café, 
cadê meu pudim ? 

P!ra estória acabar, 
os dois vão morrerJ 
Apanho um revólver, 
que achei num castelo. 

CuidadoS Vai balal 
de côco, laranja, 
limão caramelo. 

§. agora José ? 
§. agora Joaguim ? 
Cadê mru café, 
cadê meu pudim ? 

13 - t..-ff 



iiFOS DE ESTUDANTE 

A Y1 Trovas 

1.... t; Miniaturas 

l). r9 Ilusões 

4.~ Mundo interior 

5:ri Versos soltos 

6. p Amor, aroor. 

}. ~Formosa Ieração de palradores 
~ gllt:lflu ae 

K. a mwas e outras 

1'1- z.. ${ 



.1. TROVAS 

A t r ova é ~lor brasil eira, 
ternura que não se acaba, 

"olhar de mulher rendeira".) 
sabor de jaboticaba. 

Respeite a dor de quem ama, 
e não lhe agrave o sofrer, 
é fácil dizer e sque ce, 
a quem não pode esquecer . 

Aauela noite en luarada, 
vivida, assim, num segundo, 
eu lembro ... não lembro nada, 
perdi a noção do mundo. 

Feliz , contemplo os teus olhos, 
o teu ros to, o teu sorri s o 
e a vida cheia de abrolhos, 
transmudo num paraíso. 

Se os dois sonhavam casar, 
unindo em Deus dua s vidas , 
por que destr6em o lar, 
com discussões repetidas ? 

IS"- Z,'z{ 



~- ILUSOES 

Um mar ~e rosas, 
moinhos de vento, 
criações formosas 
do pensamento. 

Aht os espinhos nos cor9ções 
nos corações 
destr6em daninhos 
as ilusões. 

Elas renascem, 
são caprichosas: 
por entre dspinhos, 
ressurgem a rosas. 

Pensando erod6i, 
eu descobri 
o meu amor. 
Pensando em mim, 
puzeste fim 
a minha dor. 

Recolho v rsos, 
~e estão dispersos, 
faço um buquê: 
são muitas flores, 
são mil louvores 
s6 p ' ra voe • . 

Meu anelo, 
minha mágua, 
minha dor, 
bem guardados 
num c stelo 
interior . 

• f 



:<. MINIATURAS 

Canção do mar, 
cVa~ção do vento, 

a embalar 
meu peaaamento . 

Amor de noivos , 
amor à bessa, 
amor egoíst a, 
amor promessa. 

Por t oda a vida, 
num sonho imerso, 
tentei querida 
fazer-te ura verso . 

Eu sofreria 
só em pensar 
desfeito em 6dio 
o teu olhar. 

Magoar a flor 
ninguém se atreve, 
fugir do amor 
é voltar breve 

Rosa sem pétala, 
l!o~a despida, 
o desencanto 
da pr6pri vida . 

Suspira o seu ai, 
relemhra o seu bem, 
é carta que vai 
e cart que vem 

Não basta 
não basta 
se fica o 
entregue 

a esmola, 
o dó, 
pobre .. a so . 

Ui vdr em paz, 
viver sem briga, 
fugir à inveja, 
fugir à intriga . 

1 



4. MUNDO INTERIOR 

Alma humana, como os homens te ignoram. 

Não quero sentir o cansaço das coisas. 

Não fosse o e spírit o , os anos enrugariam a vida. 

Quantas paisagens escondidas em minha alma • 

. 
~~/ 

Procuro r±ma~ a mais ditosa, 
para sentida quadra ao bom Jesus , 
voltada a mente à Paixão dolorosa, 
eu a desvendo na sagrada Cruz. 

Saltei abismos, rezando. 

Não renego a minha fé . 

• 
Não deixo Deus para mais tarde. 

Não vivo sozinho 
sem Cristo Jesu~ , 
eterno caminho 
ãe paz e de luz. 

• 
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6 • AMOR, AMOR 

"O coração é colibri dourado" , (*) 
nos sonhos do ditoso trovador, 
o moço esperançoso e a~xonado, 
que inundava de flores seu amor. 

(t) Castro Alves , Poemas de Amor, A Boiaa 
do Li~o Editora, e. Paulo,-s.~pág. 21. 

"No lábio um beijo ••• no beijar um hino", (t) 
o ~u louvor ao lírico genuíno. 

( *) Castro Al ve·s, Poemas ~ Amor. 

Retoma! N paixão me arde 
não deixes que me inferne~~ 
"~tarde, é muito tarde",(*) 
diria o Mont ' Alverfie. 

O amor, quando extremado , 
excede o bem-querer, 
em regra, é esse amor, 
que faz o amor sofrer. 

Vivendo a namorada noutro Estado, 
não tinha paz com o namoro incerto1 
no lindo broto que morava ao lado, 
descobriu novo amor, muito mais perto • 

• 
Ten6ando,à força,beijá-la, 
deiEou maguada a mo&ênha; ~aa~pmàaxa=áta~ 
se quer amar, pode amáala, 
não saia fora da linha • 

• • A sua eleita 
passa ao largo, 
que duro golpe, 
que pranto amargo. 

A jovem, loura fascinante, 
seu grande amor, estava perto, 
e o pobre moço tão distante, 
vagando, em sonhos, num deserto • 

• 
Prometeu mundos e fundos , 
promessa alguma pagou, 
a moça desesperou-se, 
desfez tudo e se mandou. 

O moço não calava o horror que tinha 
por todos os concursos de beleza~ 
assim que a noiva se tornou rainha• 
pediu-lhe que elegesse outra princesa. 

No começo, o noivado foi delírio, 
mais tarde, transformou-se num martírio. 



., 
Olhou-a com desdém e contrafeito, 
e tudo não passava de despeito • 

• 
Desprezado, o rapaz perdeu o sono, 
é muito triste a vida no abandono • 

• 
Eu tenho pena dos que vivem de balela, 
her6is escusos de romance ou de novela. 

Não chore a dor de uma paixão frustrada, 
procure novo amor por outra estrada. 

Andava às tontas por um mundo vago, 
Tal7ez sonhando por algum afago. 

Murchou o amor, brotou o tédio, 
o extremo adeus foi o remédio. 

Olhar umedecido, 
sinal de amor sofrido • 

• 

O TEMA DO POETA 

Voltado à escolha do tema, 
o poeta, bom sonhador, 
ostenta seu belo emblema 
com versos cheios de AMOR. 

Sem quebra do pr6prio esquema, 
vislumbra novo louvor, 
fel•t , sem nenhum problema, 
celebra o encanto da Ftaa. 

Se contra o tempo se rema, 
na faixa final da idade, 
então, o vate se extrema 
num canto eterno à SAUDADE • 

• 



'(. "BORMOSA GERAÇÂO DE PALRADORES" 

Primeiro verso de um soneto g@61,$Ate 
Manuel Maria du BoCãg-;;: 

Sobe ao palanque 
o grita.lhão, 
ovos mais ovos, 
uma ovação. 

A minha crítica 
de pronto encerro: 
não fez discurso, 
deitou seu berro. 

Voz que não cala, 
voz desgarrada, 
um fala-fala, 
que não diz nada. 

~ cabra finório, 
tribuno golpista , 
que diz latinório, 
sem ser latinista. 

Um longo discurso , 
a quem apetece ? 

A quem se enfastia 
e logo adormece. 

Erguido à ponta dos pés, 
recheia a sala de brisa, 
levanta os braços tão alto, 
que lembra a torre de Piza. 

~ orador incapaz, 
de frases desordenadas, 
as citações que ele faz, 
são citações mutiladas. 

"Minhas primeiras palavras", 
conheço bem essa b*tória, 
lugar-comum do orador, 
sem precaução oratória. 

Não prometa "palavrinha", 
cuidado, toda atenção, 
não saia fora da linha, 
que a turma diz 11 palavrão 11

• 

O estranho falador que o medo infunde, 
nos seus discursos , assusta e atormenta, 
sacode o corpo, grita, se confunde, 
e gesticula mais do que argumenta. 



I 8. UMAS E OUTRAS 

Politiguice 

Da voz macia à matreirice, 
exemplo-mor de tapeaçgo, 

hbje repete o que ontem disse~ 
- Talvez ~ue sim, talvez que não . 

c Perdôe-me, nobre colega, 
Aceno tão delicado, 
seguido logo de insulto: 

Vossa Excelência é savadot 

- Creia, não sou o que pensa, 
perdão lhe dou pela falha, 
sem explodir-me em ofensa: 
- Vossa Excelência é canalha! 

. 
Político Que não pene~/~ 
pensa o que pensa o e~tor, 

ou pensa o que pensa a imprensa 
e pensa que é pensador. 

Se tudo aplaude, 
a todo instante, 
é mau ouvinte, 
ouvinte ouvante. 

Bastava o mestre dar-lhe algum arrocho, 
ficava mudo, triste e muito chocho . 

Em casa, não passava de um farsista, 
mentia aos pais, dizendo-se um jurista . 

A falsa doutrina, 
que Freud imagina, 
é sonho sem nexo. 
Entede o abelhudo, 
encontra-se em tudo 
apenas o sexo. 

O venerando p~ofessor 

Afonso Cláudio 

Da terra de Arariboia, 
atraz de um, veio outro herói, 

ambos glória capichaba 
e glória de Niterói._ 1934 

Oscar Przewodoski 

Ou portuguêq corrorr.pido, 
ou, se entenderem, polaco, 
tal sobrenome confesse, 
é, certamente, um buraco . 

---· -
1934 
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Alberto de Oliveira 

Majestoso 
no seu porte 
e no corte 
do seu ver~o. 

Canst•VE6pB&aeEe,ao Brasil coligidos por Sylvio 
Romero, 2a. ed , Livrãria Cl~ssica de Alves§ Comp., 
Rio de Janeiro, 1897 . 

Pergunta o jovem a Sylvio Romero, 
espalhando arrogância pelos ares: 
- Dizei-me, 6 mestre e crítico severo, 
os cantos da boca são populares 



VI - POETAS 

Esparge devnncios pela terra 
e sente aoR ~" estrelas ~uc deslisarn, 
no doce idílio, esquece o mundo em guerra 
e os povos que outros povos martirizam. 

ADELMAR TAVARES 

Ao poeta de Mãe Teresa, 
amigo e me3tre Adelmar, 
um livro sem a bele za 
e brilho de ~ 2& Altar. 

- 1944 

-1943 . Dedicatória de Homens ~ Idéias 
à Luz da F6. 

Adelmar Tavares , 
o cantor dos luares, 
profe sor, 
magistrado, 
trovador 
consagrado. 
Em ~.ão Tere ... a , 
tu~ pureza: nos 
nos Dois Caminhos , 
flores;-espinhos. 
Em Noite Cheia de Estrelas, 
as miquas auis escond~-1 s 
pelo Caminho Enluarado. 

Míriam, Dindinha Lua, 
versos seus, alma-süa, 
de poeta apaixonado . 

-1939. 
. . 

JOS~ NAEGLE 
Em Juiz de Fora, tD<paeta Belmiro Br aga 11versejava 

a propôs! to de tudo 11 
• W. informação tem a chancela de 

Sílvio Romero e ~~!pino Grieco. 

Batismo, enterro, Lesta , casamento, 
e os versos teus, ó Naegle , nos declinas 
e lembras nist o e lembras no t alento , 
Belmiro Braga, autor das 86frpe8i1'\aS-. ~ 

~ RÕDRICÚFS J2S OLtvE~_ftd 

um brinde a J~ão -Rodrigu=~ de Oliveira:~ 
cria:ior mordaz do "Padre Perereca", 
0 prosador e poeta d e pr:i.neira , 
o ~stre de Água Viva , que não sec a. 
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Espelho do vaidade , 
cultura de verniz, 
diz que só diz verdade, 
diz que diz , mas não diz. 

Molha a tribun em torrente, 
"manhoso", sabe c que faz, 
põe a lágrima na frente 
e a eloqüência p ' ra traz. 

Um orador distraído 
mudou-me o Montedônio, 
na fala, meio perdido, 
chamou-me de Macedônic. 

Afeta pose de orador augusto, 
é tão empertigado que dá susto. 

São gritos e ~a gritos repetidos, 
um orador de rebetar ouvidos. 

Dr~matizou a fala, foi ao pranto , 
jamais uma platéia riu-se tanto • 

• • 
Debatedor ousado e furibundo, 
briga demais, ofende todo mundo. 

8. OUVINTES 

Se tudo a~laude, 
a todo instante, 
é mau ouvinte, 
ouvinte-ouvante •• 

• 
O malandrão , freguês do comodismo, 
conversa o tempo todo , que tristeza! 
No fim, diz ao tribuno, com cinismo: 
- Ouvi o seu discurso, que celezal 

~ posse acadêmica , !m! dia de ~ 
entre 2 Brasil ~ ~ Argentina, irradiado ~ 
Buenos Aires. 

- Que pensa do Belo discurso, 
de frase elegante e fina ? 
- Eu penso no que todos pensam, 
no futebol da Argentina. 



"Antes", matéria, 
"depois 11

, o nada, 
quanta miséria, 
meu 11 Camarada". 

Temor da vida, 
pavor da morte, 
fraqueaa estr~nha , 
num ser tão forte. 

A crença vaga, 
vonvencional, 
o bem afaga 

e nutre o mal. 

Não quero o fastíaio, 
que pode levar 
ao triste caminho 
do ter e gosar. 
Carente de amor, 
o mundo fugaz 
não se abre à pobreza , 
não olha p ' ra traz. 



4. MUNDO INTERIOR 

Alma ,i.urnana , como os homens te ignoram. 

~ triste sentir o cansaço das coisas. 

Sem o espírito, os an0s enrugariam a vida. 

~liminada a mo~al, que será da família?? 

Quantas pai sagens escondidas em minha alma. 

"Deus ~+-erno, Senhor oniPOtente" , ('li: ) 
que o verso de Araújo ~orto Alegre 
acenda o coração de tod~ gente. 

Procuro uma expressão, a mais ditosa , 
para sentida quadra ao Bom Jesus, 
voltada a mente à Paixão dolorosa , 
eu a desvendo na Sagrada Cruz 

Saltei abismos , rezando . 

Sou congregado , digo e assino: 
- A ré, colegas, é dom divino. 

Eu me aproximo de Jesus , 
"pelo sinal da Santa Cruz". 

Seguro, nãSioeàonão desânimo , 
conto com Deus, Pai magnani~o. 

Não e não 

Não renego a minha Fé . 

Não deixo Deus para mais tarde . 

Não vivo sozinho 
sem Cristo Jesus , 
eterno caminho 
de pc1z e de lu:z: . 

Equívocos 

Falseiam a sã doutrina 
e pregam um Cristo se11 Cruz, 
são esses falsos doutores 
que crucificam Jesus . 

Não dê lembranças somPnte , 
a ugure "a paz do Senhor" , 
é pouco dar um presente, 
mais vale a prova de amor. 



1. TROVAS 

A trova é flor brasileira, 
ternura que não se acaba , 
"olhar de mulher rendeira", 
sabor de j aboti caba . 

Respeite a dor ·de quem ama 
e não lhe agrave o sofrer, 
é fácil dizer esquece, 
a quem não pode esquecer. 

Aquela noite encantada 
vi vida por mim num segundo , 
eu lembro • •• , não lembro nada , 
perdi a noção do mundo. 

Feliz, contemplo-te os olhos, 
o rosto , o gesto , o sorriso 
e a vida cheia de abrolhos 
transmudo num paraíso. 

Os dois sonhavam casar, 
unindo em Deus duas vidas, 
por que destróern o lar 
com discus sões repetidas ? 



4. :.mmo INTERIOR 

Alma Jumana , cor-o os homens te ignoram. 

~ triste sentir o cansaço das coisas • 

• 
Sem o espírito~os anos enrugariam a vida. 

Quantas paisagens escondidas em minha alma. 

1 
Eliminada a moral, que será da farn!lia ? 

Procuro ~~ expressao ,~ mais ditosa , 
para sentida quadra ao bom Jesus , 
voltada a mente à Paixão dolorosa , 
eu a desvendo na sagrada Cruz • 

• 
Saltei abismos , rezando • 

• 
Sou congregado, digo e assino: 
- a Fé , colegas , é dom divino • 

• 
Com o sinal da sanaa Cruz , 
eu me aproximo de Jesus. 

Não e não 

Não renego a minha Fé . 

Não deixo Deus para mais tarde . 

Não vivo sozinho 
sem Cristo Jesus , 
eterno caminho 
de dpaz e de luz. 

Por que cederia ao desâni mo ? 
Conto com Deus, Pai gagnânimo. 



LUIZ ANTONIO PIMENTEL 

Retrato assim que tantos retratara, 
o poeta Luiz Antônio Pimentel; 
nos versos, sensibilidade rara, 
no julgamento, um coração de mel. 

Aotor de ~Nasceram ~ Niterpi. 

HERVAL TAVARES 

Raios de sol a refulgir noe mares, 
preciosas pedras das melhores gangas, 
rebrilham os versos de Herval Tavares, 
o grande vate que escreveu Miçangas. 

~ ALMEIDA TEIXEIRA 

Na lira, um toque de fada, 
a sublimar corações. 
Por que Promessa do ~. 
se & 1ivrm esparge ilusões ? 

MILTON NUNES LOUREIRO 

De paz e amor sempre cheios, 
nos sentimentos imersos, 
aspirações, devaneios, 
Somhos que brotaram versos. 

~ ":b1l"'ft'coa 4fSt' 5I' 9,_ e 1ZD 

JULIO CÍ!SAR ~ 
Eu vislumbrei maravilhas 
e puro gosto de mel, 
~li.iiii!ii R.Uaa.iil~ilhas 
reunidas em Meu Cordel . 

JOS~ INALDO ALONSO 

Os nossos prenomes rimam, 
as nossas a lmas também, ' 
na paz de irmãos que se estimam 
à luz do Deus de Belém. 

CELSO FURTADO -º!MENDONÇA 

o bardo ameno dos ~6ivocados 
compÔs os versos longe dos es~uemas, 
deixou os mil teitores deslumbrados 
com o primor do seunlivro de poem~a. 

DINORA TOMAS RAMOS 

De Dinorá Tomás Ramos, 
aplaudo os versos que faz , 
por eleP, nós evocamo-
o mestre Antônio Tonás. 





PEDRO CALMON 

Um alfacinha em Lisboa, 
ao mestre indaga, tal qual: 
- Vossa Excelência nasceu 
em terras de Portugal 7 

- A pergunta, logo a mim ? 
{ de estranhar, fico mal. 

Contudo, Pedro Calmon, 
o nosso Pedro Terceiro, 
r esponde com altivez: 
- Embora bom brasi l eir~, 

~ pedra do cam~nno ~ 

C2m sentimento p rofundo , 
nao sei porque , desolado , 
nas Primaveras , Raimundo 
andou ca lad~ e sozinho , 
" cal ado e so - recostado 
~ pedrã ~ algum caminho" (+). 

Se eedra é pedra e não medra , 
entao uma coisa ~ certa , 
Orummond 9escobriu a pedra , 
a pedra ja descoberta . 

uito mais portugues 
:a ~-~~~eu ~re) 

~os dois que me deram vez • 

. f bJ orgulho no rosto expresso, 
~ ~1-aMI ao desc e r do pano : 

') , ' f - Modestia_a P,arte,c on esso1 ~, -e e fat.e nau e areane -- _.a.. 

sou português-brasileiro, 
sou brasi l eiro-baiano! 
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QUAD.ROS DE OUTRA QUADRA 
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Gragoatá 

Não sei o que sinto 
meu Deus, que será? 
Não venço a saudade 
do meu Gragoatá. 

Ó berço de luz 
suspiro por ti, 
ao canto sonoro 
do meu bem-te-vi. 

Meu doce lembrar 
de cada segundo, 
pedaço do céu 
mais belo do mundo. 

O velho solar 
No enorme quintal 
do velho solar, 
as flores virentes, 
a horta, o pomat. 
No topo das árvores, ' enfrento aventuras, 

:::,.. . 
e sinto feliz, 
a paz das alturas. 

O morro 
Indícios de medo 
nos ermos do morro, 
guris reticentes, 
gurisaassustados, 
que ficam salientes, 
esquivos, parados. 
E põem-se a escutar 
co. os rumores 
ou gntos estranhos, 
que p'ái'\-am no ar. 

Lagartos ligeiros, 
lacraias afoitas, 
no seu corre-corre, 
saltando das moitas. 
Pendidas num fio, 
aranhas horríveis, 
que dão arrepio. 

Assim por milagre 
o medo passou. 
O alívio nos chega 
por anjo da guarda, 
que Deus nos mandou. 

A criança invencível 
não perde o rompante. 
Retoma a escalada 
o audaz bandeirante. 

Balões 

Por que tanto amor 
ao mundo encantado 
dos nossos balões, 
erquidos tão alto, 
levando ilusões? 

Queimadas 

E o fogo imprevisto, 
às vezes, o fruto 
de algum insensato? 
Ele arde, ele estala, 
e some e ressurge, 
e vai pelo mato. 
Um travo de dor 
me traz a queimada, 
arbustos e flores 
reduzem-se a nada. 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Do poeta . não me resta um dom ligeiro. · 
Nem posso. um dia . merecer louvores: 
Na divisão do clássico mineiro. 
Sou da "plebe dos magros rimadores" . 

(Manuel Inácio da Silva Alvarenga.' 'tfuras Poéticas . Rio de Jane;ro. 1864. t. 1) . 

Passarinhos .., 
Ó pássaro amigo, · 
por quanto vos amo, 

" desfiz instrumentos .. 
de triste caçadas, 
que tisnam a beleza 
das tardes douradas. 

Quebrei alçapões, • 
gaiolas, bodoques; ~ "• 
lancei os pedaços 
por longos atalhos. 
Por fim dei sumiço 
ao visgo espalhado 
na ponta dos galhos. 

A mãe cordilheira 

Em nuvens deitada, 
à luz do infinito, 
repousa encurvada ' 
a mãe cordilheira 
dos velhos irmãos. 

És tu, Pão de Açúcar, 
o doce alimento 
à paz, ao amor. 
E lá, do outro lado, 
no mesmo esplendor 
és tu Corcovado, 
a fé que ressalta, 
erguendo o Senhor. 

Traduz o que sente 
o olhar peregrino: . 
em tudo presente 
o gênio divino. 

A igrejinha 

Revejo mais perto, 
mais junto de mim, 
a meiga igrejinha, 
que infunde fervor. 
Repique de sino ... 
O sino-alegria, 
o sino da dor, 
rebate no espaço, 
gravando na gente 
batidas celestes, 
batidas de amor. 

Contritos meus pais, 
que sempre mostraram 
amor pelos seus, 
os filhos afagam 
e apontam à família 
a trilha de Deus. 
E nós - por que não? 
ouvindo o silêncio, 
o santo silêncio, 
de sua oração. 

O estaleiro 

No meu São Domingos, 
diviso o estaleiro: 
- Bom dia, operário, 
irmão brasileiro! 

Contemplo o trabalho 
sem lei, sem justiça, 
que o pobre amargou. 
Nas cenas amargas, 
bendigo o roteiro 
que Deus me traçou. 

Primavera 

Nos quadros ditosos, 
eu sempre me inspiro. 
Não guardo a tristeza, 
não tenho a leveza 
do meu Casi1,11iro. 

Perpassa dos oito 
a paz que suspiro 
dos dias tranqüilos 
e sem desenganos. 
Amplio saudades ... 
e tu, primavera, 
viveste comigo 
por mais alguns anos. 

Das pedras do mar, 
eu lanço o caniço, 
varinha de fada, 
com isca de amor. 
Surpresa feliz, 
um toque de anzol. 
A ti, primavera, 
eu pesco sorrindo, 
aos raios do sol. 

Pescadores 

1. Zé Moreno 
Silente, remando, 
e sempre singrando 

. as águas do mar 
lá vai Zé Moreno, 
de porte pequeno, 
gigante a sonhar. 

O barco encantado 
deslisa sereno, 
explode, a saudade, 
lá vai Zé Moreno. 

2. Seu Martim 
Um quadro indizível, 
lembrete de dor: 
naufraga "A Esperança", 
do bom pescador. 

Virou barra-a-fora, 
cobriu-se de véu. 
Adeus, seu Martim, 
me espera no céu. 

Escolinha 

Emplumo o meu vôo, 
soletro o futuro, 
na alegre escolinha 
do meu bê-a-bá. 
E dona Belinha, 
por onde andará? 

Bênção 

Surdino ao Senhor 
levai mirrha súplica, 
eu r_ogo, levai! 
- O mãe, minha bênção 
- A bênção, meu pai! 
A luz da alegria 
':.esplende no céu. 
E luz que me envolve, 
é luz que se foi. 
Escuto meus pais: 
- A bênção. meu filho, 

.que Deus te abençoe! 

. ..,, ' 

A vida 

Com Oeus a meu lado, 
há muito previa, 
não tenho a tristeza 
da vida vazia. ' 

O fim 

Não temo o declínio, 
conheço o meu fim! 
Um deus generoso, 
meu Deus e meu tud~ •. 
vigia por mim. 

.;r 
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-UNIDADE 

INAL DE DEUS 
.Geraldo Bezerra de Menezes 

DEUS TRINO 
Mui alto sobrepaira ao humano entendimento 
O meu escudo luminoso, o meu sustento: 
Filial adoração, crescente de humildade, 
Ao Deus presente na Sant{ssima Trindade, 
O Pai; o Filho, o Divino Espzrito Santo, 
Mistério em que medito e sempre me suplanto. 

_ Vigiai, ó Deus, uno e trino, 
Meus passos de peregrino. 

VINDEI 
Em Vós eu creio, Espzrito Criador, 
Sois Deus no seio da Trindade Santa. 
Provém de Vós a força e a luz divina 
À Igreja eternamente prometida. 

Sois chama ardente a penetrar as almas, 
O mundo renovais continuamente. 
Em Vós eu creio, Espz'rito Criador, 
Sois Deus no seio da Trindade Santa. 

Àquele que Te odeie ou Te conteste, 
Ao pobre pecador mais agressivo, 
Direi com Pedro e a fé que ainda me reste: 
- "Tu és o Cristo, o Füho de Deus vivo! 

Eis a pergunta ouvida com frequ~ncia: 
- Na3lutas pela vida, em que te apegas? 
-Humilde, imploro a Deus sua clemência, 
Vivendo à Sua luz e niio às cegas. 

Sem ódios, eu caminho vida afora, 
Por supremos ideais, entro na Iiça; 
Com fé, propago Cristo, hora por hor.a, 
E Luto com ardor pela Justiça . 

• O ser espelha filiação divina, 
No amor, o dom de Deus que nos irmana; 
Presos ao ter soberbo que domina, 
Menosprezamos a pessoa humana. 

Se a Deus a nossa vida se destina, 
Por que fugir à proteção divina? 

Ó meiga imagem de Jesus-menino, 
Que me sustenta desde o alvorecer, 
Ó fulgurante luz do meu destino, 
Trazei-me a paz no dia em que eu mo"er. 

- .f98!J-
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VADIA DE POETAS PORTUGUESES 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Sorria o leitor à troça, GUERRA JUNQUEIRO 
do povo é forte a memória, 
a crítfca, pobie e grossa, 
não tira um nóme da ·história. 

CAMÕES 
Lusíadas 

"Como co'a mãe de Nino já mostraram 
E c'os irmãos de Roma edificaram". 

Episódio de Inês de Castro, canto III, CXXVI. 

Embora, ao tempo, a forma fosse boa 
e muito mais comum do que supões, 
é certo que esses feios cos e coa 
acabam co'as oitavas de Camões. 

"C'um tom de voz nos fala, horrendo e grosso". 
Ib., Episódio do Adamastor, XL. 

· ... 
C'um pobre louvor, louvo o gran colosso; 
c'um modo próprio no escrever de 

antanho, 
c'um jeito de quem sabe falar grosso, 
c'um zelo pela raça sem tamanho. 

SÃ DE MIRANDA 
Francisco Sá de Miranda, 
Obras, t.. I, ed. 1784. 

Sonhou com sábia oratória, 
o poeta Sá de Miranda, 
a tal que exige memória, 
"arenga estudada e branda". 

... "geralmente presuntuosa" (id.) 

Prossigo, alegre, na prosa, 
vario, apenas, de assunto, 
e vejo que "presuntuosa" 
nos veio de algum presunto. 

BERNARDIM RIBEIRO 
"Deus vos dê melhor ventura 
do que tivestes té qui". 

Menina e Moça, cap. XXII. 

Por invejar vossa sorte, 
té espalharam por i, 
que tendes amor mais forte 
"do que tivestes té qui". 

BOCAGE 

No aviso que te dou, não há ultraje: 
sê forte, resoluto e não banana, 
mais tarde, não dirás como Bocage: 
"Meu ser evaporei-na-lida insana". 

SOUSA CALDAS 
"Com desmedido agigantado passo". 

Antônio Per.eira de SOUSA CALDAS, Obras 
Poéticas, 1820, t. III salmo XVIII 

"Milhões de séculos de história" 
Poesia Ideal negativo 

O poeta mergulhou nos anos, foi profundo, 
andou perdido, dando tratos à memória, 
bateu, com isso, novo recorde do mundo, 
ao descobrir "milhões de séculos de 

história". 

ALMEIDA GARRET 
.. . "as não visse" 

Do poema Camões 

Num verso de Garret, 
o estranho "as não visse"; 
fizeram o pobre "asnão" 
casar-se com asnice. 

A NTERO DE QUENTAL 
"Não era o vulgar brilho da beleza , 

nem o ardor banal da mocidade". 

O meu desdém pelo erro lamentável 
do clássico soneto de Quental, 
ao sustentar, em verso condenável, 
que o ardor da mocidade era banal. 

FERNANDO 
PESSOA 

"Por tu me amares, amo-a do mesmo modo, mas 
mais". 

O Eu Profundo e Outros Eus - Seleção 
Poética, Rio de Janeiro, 1978, pág. 116. 

Versos que tenham "mas mais", 
mesmo não tendo mais menos, 
ainda que sejam compridos, 
são sempre versos pequenos. 

"Sperança consumada" _ pág. 51 . 
"A última espr'ança dada"- pág. 101 . 

Faltou um E à esperança, 
aqui e ali, cada vez; 
dois és que pulam da dança, 
mais um, pulariam três. 



. PÁGINA ANl'ICA - . 

LEITURA VADIA DE- POETAS -PORTUGUESES -
Geraldo _ Bezerra de Menezes 

Sorria o leltoi:àctrOça, 
do povo é forte a méniória" 
a critfca, pobie·e grossa, 
MO tira um nónie_da-história. 

CAMÕES 
Lusíadas . 

"Como co'a mie de Nino já mostraram 
E c'os irmios de Roma edificaram". 

Episódio de Inês de Castro, canto 111, CXXVI. 

Embora, ao tempo, a forma fosse boa 
e muito mais comum do que supões, 
é certo que esses feios cos e coa 
acabam co'as oitavas de Camões. 

"C'um tom de voz nos fala, horrendo e grosso". 
lb., Episódio do Adamastor, XL .... 

Cum pobre louvor, louvo o gràn colosso; 
c'um modo próptio no escrever de 

antanho, 
c'um jeito de quem sabe falar grosso, 
c'um zelo pela raça .sem tamanho. 

SÃ DE MIRANDA 
Francisco Sã de Mirànda 
Obras, t-. I, ed. 1784. ' 

Sonhou com sábia oratória, 
o poeta Sá de Miranda, 
a tal que exige memória, 
"arenga estudada e branda". 

... "geralmente presuntuosa" (id.) 

Prossigo, alegre, na prosa, 
vario, apenas, de assunto, 
e vejo que "presuntuosa" 
nos veio de algum presunto. 

BERNARDIM RIBEIRO 
"Deus vos dê melhor ventura 
do que tivestes té qur. 

Menina e Moça, cap. XXII. 

Por invejar vossa sorte, 
té espalharam por i, 
que tendes amor mais forte 
"do que tivestes té qui". 

BOCAGE 

No aviso que te dou, não há ultraje: 
sê forte, resoluto e não banana, -
mais tarde, não dirás como Bocage: 
"Meu ser evapor~"--na:lida insana!'. 

SOUSA CALDAS 
"Com desmedido agigantado passo". 

Antônio Pereira de SOUSA CALDAS Obras 
Poéticas, 1820, t. 111 salmo XVIII · ' 

Medi à toa num medir moderno, . 
"o desmedido agigantado passo", 
fiz contas e mais contas num caderno, 
rasguei mil folhas de papel almaço. 

.. .J 

GUERRA JUNQUEIRO 

· . "MIIhôes de séculos d 'história" 
Poesia lde41l negativo . 

O poeta mergulhou nos anos, foi profundo, 
andou perdido, .,dando tratos à memória, 
bateu, com isso, novo recorde do mundo, ao descobiir "milhões de séculos . de 

história". 

ALMEIDA GARRET 
... "as nlo visse" 

Do poema Camões 

Num verso de Garret, 
o estranho ~as nifo visse"; 
fizeram o pobre "asnifo" 
casar-se com asnice. 

ANTERO DE QUENTAL 
"Não era o vulgar brilho da beleza, 

nem o ardor banal da mocidade". 

o meu desdém pelo erro lamentável 
do clássico soneto de Quental, 
ao sustentar, em verso condenável, 
que o ardor da mocidade era banal. 

F.ERNANDO 
PESSOA .. 

"Por tu me amares, amo-a do mesmo modo, mas 
mais" 

O Eu Profundo e Outros Eus - Seleçio 
Poética, Rio de Janeiro, 1978, pâg. 116. 

Versos que tenham "mas mais", 
mesmo não tendo mais menos, -
ainda que sejam compridos, 
são sempre versos pequenos: 

"Sperança consumada" _ pág. 51. 
"A última espr'ánça dada"- pág. 101. 

Faltou um E à esperança, 
aqui e ali, cada vez; 
dois és que pulam da dança, 
mais um, pulariam três. 



VISÃO DÊ DEUS 
Geraldo Bezt!"ra de Menezes 

O FILHO DO DEUS VIVO 
Deus uno e trino 

Mui alto sobrepaira ao humano entendimento 
o meu escudo inoso, o meu sustento: 
filial adoração;l crescente de humildade, 
ao De ue é fmo na Santíssima Trindade, 
o Pai, o F' o, o Divino Espírito Santo, 
mistério em que medito e sempre me suplanto. 

Vigiai, ó Deus, uno e trino, 
meus passos de peregrino. 

Deus onipotente 

"Deus eterno, Senhor onipotente", ( *) 
que o verso de Araújo Porto Alegre 
acenda o coração de toda gente. 

( *)~·canto 26<? 

Serene o homem e reflita 
na máxima soberana: 
só Deus, grandeza infmita, 
redime a fraqueza humana. 

Soberba e eterna lição, 
valor supremo de vida, 
de nós, de todos os homens, 
é Deus princípio e medida. 

Se a Deus a nossa vida se destina, 
por que fugir à proteção divina? 

Eis a pergunta que ouço com freqüência: 
-Na luta pela vida, em que te apegas? 
- Humilde, imploro a Deus sua clemência 
e vivo a seu abrigo e não às cegas. 

Recorre contrito, 
se o mal te domina, 
à voz da consciência 
e à graça divina. 

Repasso a vida em revista 
e vejo o quanto lutei, 
esta ou aquela conquista 
por Deus, somente, alcancei. 

De Deus, senti a presença 
nos meus caminhos de outrora, 
mas vejo que é mais intensa 
na minha vida de agora. 

Não escapo às noites mal dormidas, 
agora que transponho o meu outono ; 
em tais horas, vazias ou perdidas, 
preciso mais de Deus do que do sono. 

Transpuz o perigo, 
a fé conservei, 
dizendo comigo: 
- Meu Deus e meu reiJ 

Sustenta-me a vida, . 
nem quero outro escudo, 
a prece querida 
Meu Deus e meu tudo! 

Rogai por mim 
e pelos meus, 
por nosso fim 
na paz de Deus. 

Conservo desde menino 
a fé na Tua presença, 
mistério que me conforta, 
espelho de minha crença. 

Presente algum vale mais, 
por belo e rico que seja, 
prefiro a bênção dos pais: 
-Meu filho, Deus te proteja! 

Supremo quadro da história, 
o amor divino decerra: 
Natal, sagrada memória, 
de união do Céu e da terrà. 

Aquele que Té odei~ ?u T~ ~nteste, 
ao pobre pecador m!lJS'agresstvo, 
direi com Pedro e a fé que ainda me reste: 
- "Tu és o Cristo, o .Eilho do Deus vivo"! 

Palavra bendita - o amor, 
palavra eterna - o perda:o, 
retêm a voz do Senhor 
no drama da Redenção. 

Jesus me deu acolhida, 
com ela, a paz, a esperança, 
mantenho a fé aquecida 
no meu coração de criança. 

Logrei vencer os entraves, 
rogando an1paro a Jesus, 
venci as faltas mais graves 
e mil barreiras transpus. 

De minha pobre vida não Te arredas 
eu sinto, Bom Jesus, o Teu carinho; 
venci, por Tua graça, muitas quedas, 
e sigo, à Tua luz, o meu caminho. 

Com fé e sem descanso, vida afora, 
por supremos ideais entrei na liça, 
a Cristo, ainda propago, hora por hora, 
e luto, com ardor, pela Justiça. 

Se às vezes penso no inferno, 
não sou levado ao temor, 
aguardo o descanso eterno, 
na eterna paz do Senhor. 

Imploro ao Bom Jesus, 
sou fraco e pecaçlor: 
redobre as minhas forças 
e dá-me o Teu amor . 

O verso eterno, o verso conclusivo: 
-"Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." 

Sagrada imagem de Jesus-menino, 
a quem venero desde o alvorecer, 
ó fulgurante luz do meu destino, 

;;;;:;;;;;_;_e_~-~-~m-rn_:_~_e_r_. --~ I 
Mistério Eucar(stico 

No Tabernáculo, 
crucificado 
exsurge o Filho, 
Verbo Encarnado. 

No Pão, no Vinho, 
sinal de amor, 
o Corpo e o Sangue 
do Redentor. 

Santo alinlento, 
clarão de luz, 
Hóstia Sagrada, 
Cristo Jesus. 

Infunde o Espírito 
na Comunhão 
o amor a Deus 
e a nosso irmão. 

fVinde Divin_o Espírito Santo 

r 

"o' Espírito da Verdade" (Jo 16,12) 

"li primo amore" (Dante) , ::a Espírito Consolador" (Jo 14,13,16) 
-N/ .. Aquele 9ue persc~ta ~s ~~ofundezas de Deus" (1 Cor, 2,10). 

"N . d , I ''I T / o da a Vlda da IgreJa s~gniftca um caminho ao encontro 

O amor supremo 
em que consiste? 
Você não sabe 
que Deus existe? 

"Eu sou o Amor", 
frase inteiriça, 
inclui Verdade, 
Paz e Justiça. 

o meto e vos encontra-se um quei d De did · _ ' h . , (J 
1 26

) e us escon o, ao encontro do Espínto que dá a vida" 
nao con ece1s o • (João Paulo 11, encíclica Dominum et vivificantem 

sobre O Esp(rito Santo na vida da Igreja e do mundo 
3~parte, 2, 54). ' 

Em Vós eu creio, EsP,~o Criador 
sois Deus no seio da ade Santa 
provém de Vós a força a luz divin; 
à Igreja eternamente prometida. 

~ Sois chama ardente a penetrar as almas, ,.,, 
\ o mundo renovais continuamente. 

~~--------~-------------L---E~~~~eucr~~,Esp~~~'-Cr~ia~d~o._r~'------------------~ 
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TENDA ÁRABE 
~ 

B. do Hino - C~lifa de Pendotiba 
-(ESTA SEÇÃO NÃO PODE SER VEN~ 

DIDA SEPARADAMENTE) -

POETAS: RETRATOS 
"/toa poeta, não me resta um dom ligeiro, 
nem posso, um dia, merecer louvores; 
na divisão do clássico mineiro, 
sou da "plebe dos magros rimadores" ( +) 

( +) Manuel Inácio da Silva Alvarenga. 
"Obras Poéticas", Rio de Janeiro. 1864. 

t.l. 
Um brinde a João Rodrigues de Oliveira, 
criador mordaz do "Padre Perereca", 
o prosador e poeta de primeira, 
o mestre de Agua Viva , que não seca . 

••• 
JOSÉ NAEGLE 

Em Juiz de Fora, o poeta Se/miro Braga 
"versejava a propósito de tudo " . A informação 
tem a chancela de Sílvio Romero e Agripino 
Grieco. 
Batismo, enterro, festa, casamento , . 
e os versos teus, ó Naegle, nos declinas, 
e lembras nisto e lembras no talento 
Belmiro Braga, autor das Campesinas . 

••• 
HERVAL TAVARES 

Raios de sol iluminando os mares, 
preciosas pedras das melhores gangas, 
rebrilham os versos de Herval Tavares, 
o grande vate que escreveu " Miçangas" 

LUIZ ANTONIO PIMENTEL 
Retrato assim quem tantos retratara , 
o poeta Luís Antonio. Pimentel:· 
nos versos sensibilidade rara; 
no julgamento, um coração de mel. 
(Autor de "Eles Nasceram em Niterói") 

••• 
LUIZ DE ALMEIDA TEIXEIRA 

Na lira, um toque de fada, 
a sublimar corações. 
Por que "Promessa do Nada" 
se o livro esparge ilusões? 

••• 
JOSÉ INALDO ALONSO 

Os nossos prenomes rimam, 
as nossas almas também, 
na paz de irmãos que se estimam 
à luz do Deus de Belém . 

••• 
MILTON NUNES LOUREIRO 

ti De paz e amor sempre cheios 
nos sentimentos imersos, 
aspiraçõs, devaneios, 
"Dos sonhos brotaram versos" . 

••• 
JULIO CESAR VANI 

Eu vislumbrei maravilhas 
e puro gosto de mel 
nas quadras e nas sextilhas 
reunidas em "Meu Cordel " . 

MIN. GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

«o~..,...,.-
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O ve; ho pesc:;tdo,.. 

CreTa~_do Be 7.erTH <10 Honc zcs 

S i~_cn t e , r~móilndo ~ 
E sermre s ln"' r <-<.nd o , • u 
As Bgu~s do mar ••• 
Lá vai Z~ Moreno , 
De porte pequeno, 
Gig~nte ~ sonhar . 

·seu bMrco encant~do 
Des: :Lsa sereno . 
Exp:ode ~ saüdade , 
L5. v é\ i z~ ~,1o!'eno •• • 

No ~n ~~ , ~ o ~o ~ ~ -v,..o V 1 a ~~1 ú ( Foe" ~ aa - p1 -vJ. .... c.. . .. _._.L _ 0 _,_ ... - ·=> ·!.."' ·" -
1972) , de Luiz ~:moid~ Toixeir~ , reproduzo 
e;.:;ül poe f:: :I.&! , com a seguinte observ~ç~ o: 11 ,~ 
:: e1nbranç a pGl'dur• t Quem me der&~ repass~r os 
seus ro t 0 i ros , - o d~ veJ.ho b<.i\te l !Jo (1o ZfJ 

Morend• - harmonic~mcnte a:m1i~dos pe:os r~los 
"'O"' n,-.es c. -~ ev"'·1e·· O'' ·' nf,-- '- -i s En -'- e-(l·1e , _. do ou .:> ..L•- c (.l o1: ·.L .:> .L ...• dt'G ... , t '- l- ,_l · CJ.. ' -

se:l. ur:1 d i ~. J:>over o ve}.ho eescador neste :iHJ.l'-

mll.r:i..o11 .. 
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Páginas inéditas de 

Geraldo Bezerra 

"Da poesia", disse Machado de Assis, "o essencial 
é a alma do homem" (Americanas, Rio de Janeiro, 

1875, pág . V). 

_,. 

Exemplo de Pedro 

Innãos nossos perdidos na incerteza, 
Até São Pedro revelou fraqueza. 

Primeiro duvidou, depóis temeu, 
E por três vezes renegou Jesus; 
De Cristo ouviu indagação pungente, 
Momentos antes da subida à Cruz. 

Dobrado à Fé, de tudo se arrepende. 
E renovado, forte, combativo, 
Estende ao mundo a excelsa confissão: 

1 - "Tu és o Cristo, o Filho do Deus viv~" 

Este ato de humildade e Fé suprema 
Jesus recolhe, o 'gratidão sublimeJ 
Elege Pedro fundador da Igreja, 
Na base- CefasJ- o seu nome imprime. 

Niterói, 29,6,1940. 

Tentações 

Por tantas tentações somos tentados, 
Os santos não deixaram de sofrê:t.Js; 
Sublime exemplo, humildes, preparados, · 
Entregaram-se a Deus para detê-las. 

Crisol de heróiS ou. charco de pecados , 
Ficamos entre odiá-las e temê-las; 
Nem ódio, nem temor de derrotados, 
Firmeza, sim, no empenho de vencê-las. 

E quantos fracos às fraquezas cedem, 
Entregues a daninhas ilusões, 
Do mal escravos, as paixões não medem. 

ohl Virgem Mãe inspire os filhos seus, 
Conduza à paz aflitos corações, 
Acenda-lhes a fé no amor de Deus. 

Niterói, 25,12,193 7. 

~ 
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Sinal de Deus 

VIDA INTERIOR 

''Tenho uma harpa religiosa" 
!Gonçalves Dias -Canção) · 

Geraldo Beze"a de Menezes 

Encontro Deus nos grandes silêncios 
Jl.. me oculto na luz divina. 
Eu sou mais eu dentro de mim. 
Saltei abismos, rezando. 
O verso eterno, o verso conclusivo: 
"Tu és o Cristo , o filho do Deus vivo". 
Verdade das verdades num segundo: 
Cristo é o amor, a paz, a luz do mundo. 
Vigiai, meu Deus, uno e trino, 

./fYL/eus passos de peregrino. 
Se a Deus a nossa vida se destina, 

t for que fugir à proteção divina? 
Corre no meu sangue um compromisso com Deus; 

o..-/< trás de mim, há gerações de fiéis, 
comove-me o sussurro de suas preces. 
A maior ventura é ter consciência de Deus. 
Sou livre para declarar-me servo do Senhor 
Entranhou-se em mim o amor à Santa Madre Igreja. 
Não complique as coisas, aprenda a amar. 
Pe-nso no destino do homem sem deStino. 
Não empobreçam os jardins quando eu morrer, _.e. toroe.mJiJ!_orpções.{l._ 111inha.'m_QrJ..e .. · .·-·. -.•9•=...::;. ~ ~.ú .. ... ~ . .. .. I 
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