


A ALMA DO HOMEM 
A sociedade cultural de Ni

terói acaba de ser brindada com 
mais um livro de Geraldo Bezer
ra de Menezes. Desta vez, em 
poesias que estão alvoroçando 
poetas e escritores. Contudo, 
não constitue nenhuma surpre
sa para os homens de letras, an
tes é a afirmação do escritor ver
sátil, do poligrafo privilegiado 
que conseguiu abrigar, em sua 
bagagem literária, assuntos di
ferentes, conciliando magistra;
tura, jornalismo, magistério e 
poesia Mestre no escrever, di
versifica-se na heterogeneidade 
de matérias. 

Quando a pena se cansa num 
trabalho de doutrina social, en
volvendo a politica sindical e o 
direito do trabalho, ou ainda, 
num estudo de moral e cfvica, a 
mente do escritor de a "A 
ALMA DO HOMEM" refrige
ra-se na pesquisa literária e na 
magia de versejar. Com o mes
mo humanismo que escreve 
"HOMENS E IDÉIAS Á LUZ 
DA FÉ" (4• edição), preocupa
se com o destino de povos 
comboiados pela doutrina de 
Karl Marx, através de sua Crí
t"ca Doutrinária ao comunis
mo, numa época em que nosso 
País vivia uma quadra de inqui
etação por perturbações dirigi
das. 

Escreveu Shotwell que "a for
ça do átomo é menor do que a 
alma humana" e, escudado nes-

. sa verdade, o autor de a "A 
ALMA DO HOMEM" vem pau
tando toda sua vida na singele
za de homem preowpado em es
pargir amor e confiança aos que 
o cercam, sob a transparência de 
uma vida de lutas, honradez e 
ideais sadios. 

Herval de Souza Tavares (*) Das Academias Fluminense e 
Niteroiense de Letras ----.-._ 

Não fosse a convicção de sua rimas, ou livres de pew conven-
fé, talvez falseasse o comporta- cionais, são primorosas, porque 
mento em caminhadas infaustas trazem a mensagem do belo e do 
que nos surpreendem. Mas, romântico e, sobretudo, porque 
Geraldo Bezerra de Menezes, afinadas com a alma pura c cris-
fratemo e sensível aos anseios de talina do autor. Eis a áfirmação 
amigos e familiares, só tem fei- desse último texto: 
to reunir admiradores em toda a 
sua vida de mestre de várias ge- "Os bons amigos de infância, 
rações. i n&J sei, meu Deus, onde estilo, 

Meu caro Dr. Geraldo, com 1 pensar neles me remoça, 
essa leveza de espírito e sensibi- me faz bem ao coraçtJo ". 
lidade de amor ao próximo, não Que sutileza de pensamento! 
era para se lhe negar o reconhe- Depois de chegar ao cume da 
cimento de uma alma de poeta. montanha, olh6para ~~em 
E a verdade ai está em a "A- busca do ~ mundo mterior: 
ALMA DO HO:MEM", regis- ~ Co~tando a COftSCiência, • 
trando uma vida de poesias acri- faz, á DOlte, 0 balanço seus 
soladas perfumando gavetas à j ~se~~ estorna-os no 

. dia segumtc, 
espera de liberdade para alçar ,. I -;; ~· 

ÔOS d · ad A no1ae, peso o meu ula, 
v ao seu estino. Trov or l * b • fi 

tân . li amen.o o _em que nuo zJ espon eo, canta com a sunp - ,,_ pai ,.~. . 
. meu vemo me ulna: 

Cidade dos grandes, evocando * , li.l" ~~ · os .oma_~e IZ • 
pássaros, a roça, o rio, a lua um li 
cheia, "o morro de minha infin- os;;os mpos, para I os os 
cia", o Gragoatá, o velho solar tempos. Nlo é apenas o autor 
com flores, hortas e pomar, for- que está de parabéns, somos to-
mando com estes artiflcios, dos nós - a cultura fluminense, 
abóbodas que se apoiam nas ri- em especial. 
ma5 caras, na métrica intransi- Aguardemos, certos de que 
gente, ou ainda, na força de ver- penas brilhantes formarão mol
sos livres. ~Qbado de Assis, duras á exigência dessa teta,nca 
disse que "Dapoesia 0 essencial em cores e viva na expressão 
é a alma do homem". E a sua humana do autor. 
alma não está apenas, nestas 
poesias, mas em todos 01 seus 
escritos que sAo lavmdos na hon
radez e na dipidade das expo
sições de suu . déias. 

O homem nlo se faz, nasce 
poeta A poesia é espontânea. 
Brota, com a naturalidade da 
planta que cresce c dá flores que 
se abrem para enfeitar a vida. E 
as poesias de a "A ALMA DO 
HOMEM", presas à métrica e às 

(*) Carta Aberta ao Minis
tro Geraldo Bezerra de Menezes, 
dotada de Niterói, 7 de dezem
bro de 1993. 


