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A sociedade cultural de Niterói acaba de ser brindada com
mais um livro de Geraldo Bezerra de Menezes. Desta vez, em
poesias que estão alvoroçando
poetas e escritores. Contudo,
não constitue nenhuma surpresa para os homens de letras, antes é a afirmação do escritor versátil, do poligrafo privilegiado
que conseguiu abrigar, em sua
bagagem literária, assuntos diferentes, conciliando magistra;tura, jornalismo, magistério e
poesia Mestre no escrever, diversifica-se na heterogeneidade
de matérias.
Quando a pena se cansa num
trabalho de doutrina social, envolvendo 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" refrigera-se na pesquisa literária e na
magia de versejar. Com o mesmo humanismo que escreve
"HOMENS E IDÉIAS Á LUZ
DA FÉ" (4• edição), preocupase com o destino de povos
comboiados pela doutrina de
Karl Marx, através de sua Crít"ca Doutrinária ao comunismo, numa época em que nosso
País vivia uma quadra de inquietação por perturbações dirigidas.

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

. sa verdade, o autor de a "A
ALMA DO HOMEM" vem pautando toda sua vida na singeleza de homem preowpado em espargir amor e confiança aos que
o cercam, sob a transparência de
uma vida de lutas, honradez e
ideais sadios.
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