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Decisão do Supremo Tribunal Federal define
que os políticos devem ser fiéis aos partidos.

Parabéns, mas e a fidelidade ao povo? Por onde ela anda?
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Quanta miséria, ladrão e corrupção
Gente doente, amontoada pelo chão;

Não tem emprego, não tem escola
Ficar rico? Só se for jogando bola.

Foguete pro espaço, avião pro Presidente
Índio sem cacique, sem-terra e indigente;
Imposto nas alturas e salário deprimente

criança sem escola, mais um escravo pela frente.

Cidades sitiadas, bandidos no poder
Pessoas baleadas, sem saber o que fazer;

Sujeira no Congresso, muita corrupção
Cadê minha pátria? O que fizeram desta nação?

Cadê Minha Pátria?Cadê Minha Pátria?Cadê Minha Pátria?Cadê Minha Pátria?Cadê Minha Pátria?

Ordem no Congresso!

Ordem e Progresso?
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O que caracteriza um bom jornal?

Uma resposta que não pode ser dada
apressadamente.

Em princípio, um bom jornal é aquele que tem
diagramação bem feita, conta com equipe de
escritores, cronistas, repórteres, fotógrafos e
congêneres, para escrevê-lo e ilustrá-lo bem. Isso
inclui clareza dos textos, correta construção das
frases e o interesse que os assuntos provocam,
inexistência de erros de português, correta grafia, o
que inclui pontuação e acentuação.

Eliminada a figura do revisor, que a cada dia se
aprimorava e era garantia de textos corretos,
deixou-se a cargo do jornalista ou colaborador a
responsabilidade de apresentar a matéria
corretamente exposta, o que quase nunca acontece.
São fartos os erros gramaticais exibidos nos textos
de jornais.Consideramos este um aspecto negativo
porque o leitor se serve do jornal também para
aprender redação, especialmente o estudante e a
pessoa de pouca intelectualidade.

O jornal é um educador e como tal precisa ter
seções que ajudem a politizar a sociedade. Inclusive
conscientizando-a para viver na rua, no trânsito
(como pedestre ou motorista) e ensinando-lhe boas
maneiras.

Dia destes lemos num periódico do nosso
Estado da Paraíba sobre certas regras de etiqueta:
Ninguém deve se servir antes que todos estejam
sentados. As pessoas que saem de um lugar público
(banco, loja, elevador) têm prioridade sobre as que
entram. Que importantes são essas lições para criar
uma sociedade respeitosa, solidária e educada.

Devemos analisar, todavia, como é reduzido o
número de leitores neste país, sejam de livros,
revistas ou jornais, o que faz com que as pregações
sejam feitas num deserto. Num estado como a
Paraíba de três milhões e meio de habitantes, não
há, creio, mais de cem mil leitores de jornais, daí as
pequenas tiragens. Para comparar, no Japão (99%
de alfabetizados), população de 130 milhões,
circulam diariamente vinte e dois milhões de
jornais.

Bom que os jornais ensinem, levem lazer e
informações. Mas é preciso que as pessoas os
assinem e se interessem pela leitura. Ou vira letra
morta!

• Fomos presenteados com o livro “Car-
doso: troncos e galhos de um clã
caririense”, da poetisa pernambucana
Maria do Socorro Cardoso Xavier,
acadêmica da ALANE-PB. O livro retrata
a árvore de sua família, com fartas ilus-
trações. De grande riqueza histórica.

• Chegaram-nos também os livros “Ávi-
das Paixões, Áridos amores”, da es-
critora e poetisa alagoana Arriete Vi-
lela, e “Violeta Formiga - 25 anos de
encantamento”, da professora Neide
Medeiros Santos, acadêmica da ALA-
NE - PB. Como vemos, a produção nor-
destina segue em franca atividade.

• Em abril passado, Magna Celi M. Sou-
za lançou o livro “Reflexões de Vida e
Amor” psicografado pelo espírito Irmã
D´Encarnación, no Centro Espírita
Nosso Lar, com apresentação do jorna-
lista Carlos Romero. O produto da ven-
da foi doado àquela Instituição.

• O poeta Oliveira de Panelas enviou-
nos o seu livro “13º Apóstolo”. Com cer-
ca de quinze publicações, este é também
um livro recheado de boa poesia, pensa-
mentos e textos, saídos da privilegiada
mente do pernambucano/paraibano Oli-
veira Francisco de Mello, de Panelas -
PE. A orelha foi escrita pelo nosso editor,
por especial deferência de Oliveira. Para-
béns!

• As pessoas que gostam de poesias e
prosa podem lê-las em maior volume no
www.caumo.com. E quem quer divul-
gar trabalhos, quando não couberem neste
informativo, talvez sejam aproveitados no
nosso portal. Dêem uma espiada!
Este jornal também pode ser lido e im-
presso no mesmo endereço.

• Jornal Folha Cultural Farroupilha. Bi-
mestral e circula nacionalmente. Quem
deseja ter trabalhos divulgados ali basta
assinar o jornal. Leonel ou Viviane, caixa
postal 129, Triunfo - RS, CEP 95840-000,
insanityrock@taquari.com. R$ 10,00/ano.

• 4º Concurso Rogério Salgado de
Poesia. Até três poemas, com 45 linhas,
em 3 vias, com pseudônimo e identifica-
ção em separado. Taxa de inscrição R$
5,00 - Enviar para a Caixa Postal 836, Belo
Horizonte - MG, CEP 30123-970, até 30/
11. Mais informações (31) 3464-8213
e (31) 8421-6827.

• O poema de Lari Franceschetto, “Cães
dormem ao Sol”, página 7 desta edição,
recebeu Menção Honrosa no Concurso
Nacional Brasil Literário 2007, em Ca-
xias do Sul - RS.
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Também damos nosso incentivo
ao Tribuna Literária.

Rua Álvaro de Carvalho, 248  - Tambauzinho
Fone 3244-8655

João da Cruz e Souza nasceu em 21 de novembro de
1861 em Desterro, hoje Florianópolis, Santa Catarina. Seu
pai e sua mãe, negros puros, eram escravos alforriados pelo
marechal Guilherme Xavier de Sousa. Ao que tudo indica o
marechal gostava muito dessa família, pois o menino João da
Cruz recebeu, além de educação refinada, adquirida no
Liceu Provincial de Santa Catarina, o sobrenome Sousa.

Apesar de toda essa proteção, Cruz e Souza sofreu
muito com o preconceito racial. Depois de dirigir um jornal
abolicionista, foi impedido de deixar sua terra natal por
motivos de preconceito racial. Algum tempo depois é

nomeado promotor público, porém, é impedido de assumir o cargo, novamente
por causa do preconceito. Ao transferir-se para o Rio, sobreviveu trabalhando em
pequenos empregos e continuou sendo vítima do preconceito. Em 1893 casa-se
com Gravita Rosa Gonçalves, que também era negra e que mais tarde
enlouqueceu. O casal teve quatro filhos e todos faleceram prematuramente, o
que teve vida mais longa morreu quando tinha apenas 17 anos. Cruz e Souza
morreu em 19 de março de 1898 na cidade mineira de Sítio, vítima de
tuberculose. Suas únicas obras publicadas em vida foram Missal e Broquéis.

Cruz e Souza é, sem sombra de dúvidas, o mais importante poeta
Simbolista brasileiro, chegando a ser considerado também um dos maiores
representantes dessa escola no mundo. Muitos críticos chegam a afirmar que se
não fosse a sua presença, a estética Simbolista não teria existido no Brasil. Sua
obra apresenta diversidade e riqueza.

De um lado, encontram-se aspectos noturnos, herdados do Romantismo,
como por exemplo o culto da noite, certo satanismo, pessimismo, angústia morte,
etc. Já de outro, percebe-se uma certa preocupação formal, como o gosto pelo
soneto, o uso de vocábulos refinados, a força das imagens, etc. Em relação a sua
obra, pode-se dizer ainda que ela tem um caráter evolutivo, pois trata de temas
até certo ponto pessoais, como, por exemplo, o sofrimento do negro, e evolui
para a angústia do ser humano.

Emérito sonetista, deixou enorme acervo nessa modalidade poética, todos
de grande mensagem e rica linguagem.

O coração é a sagrada pira
Onde o mistério do sentir flameja.
A vida da emoção ele a deseja
Como a harmonia as cordas de uma lira.

Um anjo meigo e cândido suspira
No coração e o purifica e beija...
E o que ele, o coração, aspira, almeja
É sonho que de lágrimas delira.

É sempre sonho e também é piedade,
Doçura, compaixão e suavidade
E graça e bem, misericórdia pura.

Uma harmonia que dos anjos desce.
Que como estrela e flor e som floresce
Maravilhando toda a criatura!

Que nostalgia vem das tuas vagas,
Ó velho mar, ó lutador oceano!
Tu de saudades íntimas alagas
O mais profundo coração humano.

Sim! Do teu choro enorme e soberano,
Do teu gemer nas desoladas plagas,
Sai o quer que é, rude sultão ufano,
Que abre nos peitos verdadeiras chagas.

Ó mar! ó mar! embora esse eletrismo,
Tu tens em ti o gérmen do lirismo,
És um poeta lírico demais.

E eu para rir com bom humor das tuas
Nevroses colossais, bastam-me as luas
Quando fazem luzir os seus metais.

Carnais, sejam carnais tantos desejos,
Carnais, sejam carnais tantos anseios,
Palpitações e frêmitos e enleios,
Das harpas da emoção tantos arpejos...

Sonhos, que vão, por trêmulos adejos,
À noite, ao luar, intumescer os seios
Láteos, de finos e azulados veios
De virgindade, de pudor, de pejos...

Sejam carnais todos os sonhos brumos
De estranhos, vagos, estrelados rumos
Onde as visões do amor dormem geladas...

Sonhos, palpitações, desejos e ânsias
Formem, com claridades e fragrâncias,
A encarnação das lívidas Amadas!

Cruz e Souza - SC

O CoraçãoO CoraçãoO CoraçãoO CoraçãoO Coração

EncarnaçãoEncarnaçãoEncarnaçãoEncarnaçãoEncarnaçãoO MarO MarO MarO MarO Mar

Musselinosas como brumas diurnas
Descem do ocaso as sombras harmoniosas,
Sombras veladas e musselinosas
Para as profundas solidões noturnas.

Sacrários virgens, sacrossantas urnas,
Os céus resplendem de sidéreas rosas,
Da Lua e das Estrelas majestosas
Iluminando a escuridão das furnas.

Ah! por estes sinfônicos ocasos
A terra exala aromas de áureos vasos,
Incensos de turíbulos divinos.

Os plenilúnios mórbidos vaporam...
E como que no Azul plangem e choram
Cítaras, harpas, bandolins, violinos...

Sinfonias do OcasoSinfonias do OcasoSinfonias do OcasoSinfonias do OcasoSinfonias do Ocaso

O ser que é ser e que jamais vacila
Nas guerras imortais entra sem susto,
Leva consigo este brasão augusto
Do grande amor, da grande fé tranqüila.

Os abismos carnais da triste argila,
Ele os vence sem ânsias e sem custo...
Fica sereno, num sorriso justo,
Enquanto tudo em derredor vacila.

Ondas interiores de grandeza
Dão-lhe esta glória em frente à Natureza,
Esse esplendor, todo esse largo eflúvio.

O ser que é ser transforma tudo em flores...
E para ironizar as próprias dores
Canta por entre as águas do Dilúvio!

O Ser Que É SerO Ser Que É SerO Ser Que É SerO Ser Que É SerO Ser Que É Ser
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Santa Teresa de Jesus Menino
Diante de ti prosterno-me resando...
Suavisa-me este aspérrimo destino,
Que, por graça de Deus, vou suportando!

Transfigurei-me em triste peregrino,
Logo ao fulgor da mocidade, quando
Tinha ante o olhar o riso matutino
Da linda estrela que morreu chorando...

Ventura excelsa, que eu julgava eterna,
Era-me a vida plácida e galerna,
Longe do engano, da ilusão fugace...

Depois, tudo mudou... E agora aflito,
Reso aos teus pés, humílimo e contrito,
Santa Teresa da sagrada face!

Dizem que o irapuru, quando desata
A voz - Orfeu do seringal tranqüilo -
O passaredo, rápido, a segui-lo,
Em derredor agrupa-se na mata.

Quando o canto, veloz, muda em cascata,
Tudo se queda, comovido, a ouvi-lo:
O canoro sabiá susta a sonata,
O canário sutil cessa o pipilo.

Eu próprio sei quanto esse canto é suave;
O que, porém, me faz cismar bem fundo
Não é, por si, o alto poder dessa ave:

O que mais no fenômeno me espanta,
É ainda existir um pássaro no mundo
Que se fique a escutar quando outro canta!

Para onde fores, Pai, para onde fores,
Irei também, trilhando as mesmas ruas...
Tu, para amenizar as dores tuas,
Eu, para amenizar as minhas dores!

Que coisa triste! O campo tão sem flores,
E eu tão sem crença e as árvores tão nuas,
E tu, gemendo, e o horror de nossas duas
Mágoas crescendo e se fazendo horrores!

Magoaram-te, meu Pai ?! Que mão sombria,
Indiferente aos mil tormentos teus
De assim magoar-te sem pesar havia ?!

- Seria a mão de Deus ?! Mas Deus enfim
É bom, é justo, e, sendo justo, Deus,
Deus não havia de magoar-te assim !

Pai
Augusto dos Anjos - PB

PRECE
Américo Falcão - PB

Humberto de Campos -  MA

O IrapuruO IrapuruO IrapuruO IrapuruO Irapuru

Octávio Caumo Serrano - SP

Almas
Aflitas

A alma abafadiça até adoece;
Acaba anestesiada!... Andando afônica,
Atrelando-se a angústias, arrefece,
Ao atingir a apatia agônica...

Aura afetada, apática  adormece!...
A ansiedade, altera-a, antagônica,
Adultera-se, aflige-se,  amolece,
Até acabar-se à anemia acrômica...

Ao aturdir-se, agora atormentada,
Aceita auxílio, andando ainda amuada,
Afinal atrelando-se ao ardor;

Assim, a alma aflora, atende alguém,
Agradece a ajuda, andando além,
Até altear-se, atando-se ao amor!

Nos canteiros orlados de verdura,
De mil gotas de orvalho umedecidas,
Cheias de viço e de perfume ungidas,
Desabrocham as rosas a ventura.

Mas a vida das rosas pouco dura,
E em breve a desgraça enlanguescida
A fronte curva nos hastes pendida ,
A um raio de sol que além fulgura...

E vão perdendo as pétalas mimosas,
A um sopro mal dos vendavais infestos,
É o despojo final das tristes rosas...

E de cor vermelha pelo chão tombadas
Fazem lembrar sanguinolentos restos
De pobres corações despedaçados.

Morte das
Rosas

Pe. Antônio Tomás - CE

Ele não é companheiro
Na jornada da existência,
Mas sedutor embusteiro
Que nos leva à dependência.

Simula  ser nosso amigo
Nas horas de solidão
Mas é pérfido inimigo
Que age na sombra, à traição.

Tem fama de confortar
Nas horas das frustrações,
Mas termina por causar
Tristezas, desolações.

Nas situações de estresse
Ele logo se insinua,
E ao espírito, que padece,
Mais  perturba e tumultua.

Arvora-se em  estimulante
Da mental concentração
Mas   é vil  debilitante
Da memória e da atenção

Se a tortura da saudade
Angustia o coração,
Do fumo, a toxidade
Provoca destruição.

Não procede a  inspiração
De uma nuvem de fumaça
Do espírito, a criação,
Nunca vem de uma nevoaça.

Na sua fúria assassina
Dissemina enfermidades
Causa de grave ruína,
Morbidade e mortandade.

A luta do ex-fumante
É travada a cada dia,
Mas ela é gratificante
Pelo bem que propicia.

Divulgue em todo lugar
Os males do tabagismo.
Vidas vão se salvar
Com seu saudável ativismo.

Sebastião Ayres de Queiroz - PB (Médico da USF - Mangabeira VII “C”)

Mitos e Verdades sobre o Cigarro

Henry Ford

“Os dias prósperos não vêm
por acaso; nascem de muita

fadiga e persistência.”



O extraordinário poeta de Monteiro - PB, Jansen Filho, em Brasília, diante dos
elogios de Guilherme Canedo de Magalhães, Ministro Interino da Educação e
Cultura, improvisa num belo soneto alexandrino homenageando a Capital Federal.
Coisas do tempo que havia por lá alguma seriedade e respeito.

Repentes de Jansen Filho

Este céu cor de anil! Esta terra que encanta!
Esta brisa que passa a soprar na folhagem!
A beleza sem fim do sol que se levanta,
Salpicando de luz o rosto da paisagem!...

E a dúlcida expressão que me empolga e suplanta,
Dessa gente feliz quando chega de viagem
E diz, olhando o céu: “Meu Deus que Terra Santa!
Recebendo o frescor da docura da aragem!

A Câmara o Senado! Excelentes Impérios!
Praça dos Três Poderes! Com seus Ministérios!
Os mármores de Ofir da Nossa Catedral!...

Na bela evolução desta terra valente.
Vejo o povo empurrando o Brasil para a frente
E Deus abençoando o Planalto Central!

Tem gente que tem cheiro de passarinho quando canta.
De sol quando acorda. De flor quando ri.
Ao lado delas, a gente se sente no balanço de uma rede
que dança gostoso numa tarde grande, sem relógio e

sem agenda.
Ao lado delas, a gente se sente comendo pipoca na praça.
Lambuzando o queixo de sorvete.
Melando os dedos com algodão doce da cor mais doce
que tem pra escolher. O tempo é outro.
E a vida fica com a cara que ela tem de verdade,
mas que a gente desaprende de ver.
Tem gente que tem cheiro de colo de Deus
De banho de mar quando a água e o céu é azul.
Ao lado delas, a gente sabe que os anjos existem
e que alguns são invisíveis.
Ao lado delas, a gente se sente chegando em casa
e trocando o salto pelo chinelo.
Sonhando a maior tolice do mundo com o gozo de quem

não liga pra isso.
Ao lado delas, pode ser abril, mas parece manhã de Natal (...)

ALMAS PERFUMADALMAS PERFUMADALMAS PERFUMADALMAS PERFUMADALMAS PERFUMADASASASASAS
Carlos Drummond de Andrade - MG
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Jansen Filho
e seus repentes.

Se a cólera que espuma, a dor que mora
N’alma, e destrói cada ilusão que nasce,
Tudo o que punge, tudo o que devora
O coração, no rosto se estampasse;

Se se pudesse, o espírito que chora,
Ver através da máscara da face,
Quanta gente, talvez, que inveja agora
Nos causa, então piedade nos causasse!

Quanta gente que ri, talvez consigo
Guarda um atroz, recôndito inimigo,
Como invisível chaga cancerosa!

Quanta gente que ri, talvez existe,
Cuja ventura única consiste
Em parecer aos outros venturosa!

Ontem via-se-lhe em casa a esposa morta
E a filhinha mais nova tão doente!
Hoje, o empresário vai bater-lhe à porta,
Que a platéia o reclama impaciente.

Ao palco em breve surge...Pouco importa
O seu pesar àquela estranha gente...
E ao som das ovações que os ares corta,
Trejeita, e canta, e ri nervosamente.

Aos aplausos da turba ele trabalha
Para esconder no manto em que se embuça
A cruciante angústia que o retalha,

No entanto, a dor cruel mais se lhe aguça
E enquanto o lábio trêmulo gargalha,
Dentro do peito o coração soluça.

O PALHAÇO
Pe. Antônio Tomás - CE

Mal Secreto
Raimundo Correia - MA

Carlos Antônio Coêlho – PB

São tristeza de poucas curasSão tristeza de poucas curasSão tristeza de poucas curasSão tristeza de poucas curasSão tristeza de poucas curas
Fincadas na alma,Fincadas na alma,Fincadas na alma,Fincadas na alma,Fincadas na alma,
fincadas no peito!fincadas no peito!fincadas no peito!fincadas no peito!fincadas no peito!
São flexas que saltamSão flexas que saltamSão flexas que saltamSão flexas que saltamSão flexas que saltam
sem corsem corsem corsem corsem cor rigir o defrigir o defrigir o defrigir o defrigir o defeitoeitoeitoeitoeito.....
Agulhas pontiagudas,Agulhas pontiagudas,Agulhas pontiagudas,Agulhas pontiagudas,Agulhas pontiagudas,
pinos de finas dimensões.pinos de finas dimensões.pinos de finas dimensões.pinos de finas dimensões.pinos de finas dimensões.
As amarguras são sempreAs amarguras são sempreAs amarguras são sempreAs amarguras são sempreAs amarguras são sempre
pontes de inglórios vãos.pontes de inglórios vãos.pontes de inglórios vãos.pontes de inglórios vãos.pontes de inglórios vãos.

Do livro “Poesia Abrangente”, 2004

AMARGURAS

Este trabalho abnegado de oferecer livros para leitura, gratuitamente, completa 41 anos de funcionamento.
Começou em Cruzeta - RN com 29% dos livros retirados para leitura. Depois veio para João Pessoa, com 71%, divididos entre
o Shopping Sebrae, 42% e o resto da cidade com 29%. Entre os 946 leitores cadastrados, 79,81% são mulheres e 20,19%
homens. Com a internet, o número de leitores diminui a cada dia, porque a consulta on line é mais fácil. Por isso, como
inovação, José Evaldo de Oliveira agora decidiu “esquecer” livros que tem em duplicata, nos bancos das praças, acompanhados
de uma mensagem que coloca nas primeiras folhas: “Este livro está disponível. Pode levar e ler. Depois deixe em
qualquer banco da cidade. Outra pessoa fará o mesmo rodízio.”
Esta é a lei da compensação. Enquanto uns desviam verbas destinadas à educação, outros, de moto próprio, dão a sua contribuição
para a cultura deste sofrido Brasil. Parabéns, caro José Evaldo de Oliveira.

BibBibBibBibBiblioteca Carlioteca Carlioteca Carlioteca Carlioteca Carmememememevvvvvalalalalal



trovas

Mesmo não sendo fumante
sou um triste condenado
a fumar a todo instante

por ter por perto um viciado

Genilton Vailant de Sá

Se acaso é pela metade
a honestidade, eu diria:

não é meia honestidade,
é meia velhacaria.

Walter Waeny

Hoje tratam de excelência quem
deixa o povo com fome!

Ou no mundo há só demência
ou ladrão mudou de nome.

Aparício Fernandes

Para não se ver omissa
com tantos injustiçados

é que a estátua da Justiça
tem os seus olhos vendados.

Argemira F. Marcondes

Aqui jaz um segurado
da Previdência Social,

que se não fosse tratado
escaparia do mal.

Belmiro Ferreira
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Do Livro “E, para o resto da vida...” de Wallace Leal V. Rodrigues,
pela Casa Editora O Clarim - www.oclarim.com.br

A velha empregada da minha família era uma preta.
Chico, o neto dela - como é costume acontecer quando não temos

irmãos - era meu companheiro constante de brincadeiras.
Em tudo o quanto fazíamos, a parte do Chico era sempre a mais

pesada, secundária e passiva.
Ele sempre que tinha que dar e nunca que receber.
Um dia, corri para casa à saída da escola, porque Chico e eu

tínhamos projetado construir uma vala que fosse do poço até a lavanderia.
Sem darmos por isso, cada um de nós assumiu logo o seu papel,

como de costume.
Chico era o “condenado” a trabalhos forçados, suando e repetindo

esforços e eu o implacável guarda, com uma vara na mão!
A maneira como estava maltratando aquele menino negro, era

quase digna de um adulto imbuido de preconceito de cor.
Foi quando a nossa preta velha chamou-nos:
- Crianças, venham pôr a minha panela no fogão!
Corremos para a cozinha. A panela estava no chão e nós a

agarramos com ambas as mãos. Mas com um grito a largamos, perplexos
de que ela nos tivesse mandado pegar em uma coisa que - evidentemente
que ela sabia - estava extremamente quente.

Em seguida, em graves e brandas palavras, tão nítidas e simples
que até hoje posso escutar, partindo do fundo do tempo, disse-nos assim:

- Ora! Vocês dois se queimaram. Que coisa mais engraçada! A cor
da pele de vocês é tão diferente, mas a dor que estão sentindo é igual
para ambos, não é verdade?

Concordamos que sim.
Eu nunca mais eu pude me esquecer desse episódio que, sem

dúvida alguma, fez de mim uma pessoa diferente.

“A Terra é a nossa grande casa de ensino. Conservar a criança
sem educação dentro dela é tão perigoso quanto abrir uma escola
para a consagração da indisciplina.”

Aura Celeste

Que o cristão não tem saida
é um fato consumado;

tudo o que é bom nesta vida
ou engorda ou é pecado.

Danci Ramos

“Há pessoas, é certo - mais que isso, há muitas pessoas - que sorriem
indiferentemente a tais coisas porque não são sensíveis ao ruído; mas
essas são exatamente as mesmas pessoas que não são sensíveis à
argumentação ou à reflexão, ou à poesia ou à arte, em suma à nenhuma
espécie de influência intelectual. A razão disso é que o tecido de seus
cérebros é de uma qualidade muito grosseira e ordinária. Por outro
lado, o ruído é uma tortura para pessoas intelectuais.”
Pensamento do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, extraído do blog
UT PUTO  ( http://caumo.wordpress.com).

“O barulho é a tortura do homem de pensamentos.”“O barulho é a tortura do homem de pensamentos.”“O barulho é a tortura do homem de pensamentos.”“O barulho é a tortura do homem de pensamentos.”“O barulho é a tortura do homem de pensamentos.”

“Guardar ressent imentos é“Guardar ressent imentos é“Guardar ressent imentos é“Guardar ressent imentos é“Guardar ressent imentos é
como tomar veneno e esperarcomo tomar veneno e esperarcomo tomar veneno e esperarcomo tomar veneno e esperarcomo tomar veneno e esperar
que a outrque a outrque a outrque a outrque a outra pessoa mora pessoa mora pessoa mora pessoa mora pessoa mor rrrrr a.a.a.a.a.”””””

Sheakspeare

Algumas pér pér pér pér pérolas jorolas jorolas jorolas jorolas jornalísticasnalísticasnalísticasnalísticasnalísticas,
verdadeiras. Poupamos os nomes
em respeito às empresas.

“““““A noA noA noA noA novvvvva tera tera tera tera teraaaaapia trpia trpia trpia trpia traz esperaz esperaz esperaz esperaz esperanças a todos que moranças a todos que moranças a todos que moranças a todos que moranças a todos que morrrrrrem de câncer a cada anoem de câncer a cada anoem de câncer a cada anoem de câncer a cada anoem de câncer a cada ano.....”””””
“No cor“No cor“No cor“No cor“No corrrrrredor do hospital psiquiátricoedor do hospital psiquiátricoedor do hospital psiquiátricoedor do hospital psiquiátricoedor do hospital psiquiátrico,,,,, os doentes cor os doentes cor os doentes cor os doentes cor os doentes corriam como loucosriam como loucosriam como loucosriam como loucosriam como loucos.....”””””
“Ela contraiu a doença na época que ainda estava viva.”“Ela contraiu a doença na época que ainda estava viva.”“Ela contraiu a doença na época que ainda estava viva.”“Ela contraiu a doença na época que ainda estava viva.”“Ela contraiu a doença na época que ainda estava viva.”
“De“De“De“De“Depois de algum tempopois de algum tempopois de algum tempopois de algum tempopois de algum tempo,,,,, a água cor a água cor a água cor a água cor a água corrrrrrente fente fente fente fente foi instalada no cemitério paroi instalada no cemitério paroi instalada no cemitério paroi instalada no cemitério paroi instalada no cemitério para a saa a saa a saa a saa a satisftisftisftisftisfação dos haação dos haação dos haação dos haação dos habitantesbitantesbitantesbitantesbitantes.....”””””
“O cadáv“O cadáv“O cadáv“O cadáv“O cadáver fer fer fer fer foi encontroi encontroi encontroi encontroi encontrado morado morado morado morado mor to dentrto dentrto dentrto dentrto dentro do caro do caro do caro do caro do carrrrrrooooo.....”””””



Elaine de Souza Castro - PB

Clareiras
Mário Quintana - RS

Toda vida deveria imitar as árvores; ter beleza e utilidade. 7Tribuna  Literária
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Acróstico-lamento pela destruição
de um pomar da casa deste número.

Tanto outro visual já vestiu o Nordeste!
A bem da verdade, ontem, tão malbaratado!
Hoje, em seu pedestal de glória, respeitado,
Fazendo jus à forma, ei-lo cabra da peste.

Não lhes faltam motivos de orgulho sadio
E, em todos os segmentos, tal desenvoltura
Que têm muito presente e seleta cultura
Tal promissor porvir como Deus lhes previu.

Precisamente agora, em versos derradeiros,
Valores do alentado e sereno universo
Para sempre, sublinho a familiar cor:

O não poder ser mais gentil e hospitaleiro,
Tão decidido e forte frente ao tempo adverso!
Prazenteiro, vibrante e humano o seu calor...

Se um autor faz você voltar atrás na leitura, seja de um período ou de
uma simples frase, não o julgue profundo demais, não fique complexado: o
inferior é ele.

A atual crise de expressão, que tanto vem alarmando a velha-guarda
que morre mas não se entrega, não deve ser propriamente de expressão,
mas de pensamento. Como é que pode escrever certo quem não sabe ao
certo o que procura dizer?

Em meio à intrincada selva selvaggia de nossa literatura encontram-se
às vezes, no entanto, repousantes clareiras. E clareira pertence à mesma
família etimológica de clareza... Que o leitor me desculpe umas considerações
tão óbvias. É que eu desejava agradecer, o quanto antes, o alerta repouso
que me proporcionaram três livros que li na última semana: Rio 1900 de Brito
Broca, Fronteira, de Moysés Vellinho e Alguns Estudos, de Carlos Dante de
Moraes.

Porque ao ler alguém que consegue expressar-se com toda a limpidez
nem sentimos que estamos lendo um livro: é como se o estivéssemos
pensando.

E como também estive a folhear o velho Pascall, na edição Globo,
encontrei providencialmente em meu apoio estas palavras, à pág. 23 dos
Pensamentos:

“Quando deparamos com o estilo natural, ficamos pasmados e
encantados, como se esperássemos ver um autor e encontrássemos um
homem”.

COCOCOCOCONNNNNTTTTTOS  &OS  &OS  &OS  &OS  &
CrônicasCrônicasCrônicasCrônicasCrônicas

Esse azul que no espaço teu se expande,
como de noiva um transparente véu,
não sei se vem dos sonhos que há no céu,
ou se ascende de ti, Campina Grande!

O Açude Velho a tua imagem brande,
enquanto a noite vais luzindo ao léu,
como se fora imenso lucivéu
a clarear meus passos  onde eu ande.

Deusa Rainha, és para mim o tema
da vida em verso e prosa, e do poema
que um dia hei de compor – o mais bonito

dito das musas de beleza extrema
irisando o tonal da Borborema
para tingir de azul o infinito!

O autor é gaúcho de Antonio Prado e fez
este poema encantado com João Pessoa,

onde passou cerca de três meses.

Aos Paraibanos
Gabriel M. Bellini - RS

Quem Sou Eu?
Magna Celi M. Souza - PB

Sou resultante de minúscula fagulha,
vinda de uma antiga constelação,
que uniu centelhas e formou estrelas,
base real dessa composição.

Caindo em campo de afinidade,
fui acolhida pelo reino mineral,
e fui argila, pedra, ferro, sem idade,
no ministério do ser fenomenal.

E a missão do polimento já cumprida
deu-me raiz, seiva, caule, folhas,
pari frutos como árvore florida,
entre outras miríades de escolhas.

Cumpri tarefas do mais tenro vegetal,
até subir ao reino animal,
atrelada à consciência do dever.

Da ameba à borboleta, fui vagando;
formiga, abelha, o mundo edificando,
no propósito da classe a pertencer.

Do animal selvagem à ave sacra,
descobri que, na vida, só é fraca
a espécie que não se desenvolver.

Fui galgando este mundo sempre em frente,
deparando-me com o meu consciente
a compreender ser eu único, sem igual
no processo do reino hominal.

E esta certeza me fez compreender
que eu posso transpor qualquer umbral,
buscando a Luz Maior, sem me perder
nas etapas de um outro renascer,
até chegar ao reino celestial.

Cães dorCães dorCães dorCães dorCães dormem ao solmem ao solmem ao solmem ao solmem ao sol
na manhã de outono,na manhã de outono,na manhã de outono,na manhã de outono,na manhã de outono,
primatas têm sonoprimatas têm sonoprimatas têm sonoprimatas têm sonoprimatas têm sono
ao sol nos dias de sempre.ao sol nos dias de sempre.ao sol nos dias de sempre.ao sol nos dias de sempre.ao sol nos dias de sempre.
Do outro lado do pátio, os cãesDo outro lado do pátio, os cãesDo outro lado do pátio, os cãesDo outro lado do pátio, os cãesDo outro lado do pátio, os cães
não sabem de outros vira-latas,não sabem de outros vira-latas,não sabem de outros vira-latas,não sabem de outros vira-latas,não sabem de outros vira-latas,
viram-mundos, viram bichosviram-mundos, viram bichosviram-mundos, viram bichosviram-mundos, viram bichosviram-mundos, viram bichos
viram-nada enquantoviram-nada enquantoviram-nada enquantoviram-nada enquantoviram-nada enquanto
o calendário virá páginaso calendário virá páginaso calendário virá páginaso calendário virá páginaso calendário virá páginas
que não viram notícias.que não viram notícias.que não viram notícias.que não viram notícias.que não viram notícias.
Pobres vira-latas!Pobres vira-latas!Pobres vira-latas!Pobres vira-latas!Pobres vira-latas!
Perdão: pobres homensPerdão: pobres homensPerdão: pobres homensPerdão: pobres homensPerdão: pobres homens
raivosamente humanos...raivosamente humanos...raivosamente humanos...raivosamente humanos...raivosamente humanos...
Os cães não sabem:Os cães não sabem:Os cães não sabem:Os cães não sabem:Os cães não sabem:
Os homens latem.Os homens latem.Os homens latem.Os homens latem.Os homens latem.

Lari Franceschetto - RS

cães dormem ao sol

“Se alguém te perguntar o que quiseste
dizer com um poema, pergunta-lhe o
que Deus quis dizer com este mundo.”

Mário Quintana

De “A Vaca e o Hipogrifo”

Ronaldo Cunha Lima - PB

Campina Grande

em Noite Azul
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A prosperidade do desonesto não se chama vitória; chama-se roubo!8 Tribuna  Literária
Novembro 2007

Os Estados Unidos é um país muito rico. Não. Errado. Os
Estados Unidos sãoEstados Unidos sãoEstados Unidos sãoEstados Unidos sãoEstados Unidos são um país muito rico.

Esta, duvido que o leitor saiba.
Não eNão eNão eNão eNão existe existe existe existe existe epidemia de aftosapidemia de aftosapidemia de aftosapidemia de aftosapidemia de aftosa, porque epidemia tem o
radical grego demodemodemodemodemo (povo). Epidemia, portanto é doença de
ser humano e aftosa é doença de animal. Pode haver uma
epizootia (zzzzzoooooooooo, do grego, animal). Portanto há ehá ehá ehá ehá epizpizpizpizpizootia deootia deootia deootia deootia de
aftosaaftosaaftosaaftosaaftosa. Por isso só se faz censo demográfico de gente. De
animais é censo zoográfico.

Se lhe perguntarem quantas páginas tem o livro, não responda
duzentos duzentos duzentos duzentos duzentos e vinte páginas, mas duzentasduzentasduzentasduzentasduzentas e vinte páginas,
porque duzentas concorda com páginas. Ambas femininas. Da
mesma forma, nunca diga dou por encerencerencerencerencerrrrrrado ado ado ado ado a seção. A
seção deve ser encerencerencerencerencerrrrrradaadaadaadaada. Substantivo feminino concorda
com adjetivo feminino.

Posso rrrrreeeeepetir outrpetir outrpetir outrpetir outrpetir outra va va va va veeeeezzzzz? Não. Basta perguntar se pode
rrrrreeeeepetirpetirpetirpetirpetir. Repetir já significa outra vez. É o mesmo que
perguntar se não há outroutroutroutroutra altera altera altera altera alternananananatititititivvvvvaaaaa, porque alternativa já
significa outra opção. Basta perguntar se não há alternativa.

É mais preferívelmais preferívelmais preferívelmais preferívelmais preferível ir a pé ou de ônibus? Nem uma coisa nem
outra. Mais preferível não existe. Pergunte apenas se é
preferível ir a pé ou de ônibus.

O perperperperpernilongnilongnilongnilongnilongo me moro me moro me moro me moro me mordeudeudeudeudeu! Quantos dentes ele tem? Se não
tem dente, o pernilongo apenas picou. As vespas e as abelhas
ferroam, ou dão ferroadas. Quem não tem dente não morde.

AAAAAposto comoposto comoposto comoposto comoposto como chove hoje. Nunca use apostar como. Use que.
Aposto queAposto queAposto queAposto queAposto que chove hoje. Aposto queAposto queAposto queAposto queAposto que ela ainda vem e não
aposto como ela ainda vem. Aposto queAposto queAposto queAposto queAposto que o Flamengo perde.

Você sabe usar o plur plur plur plur plural de aral de aral de aral de aral de arrrrrrooooozzzzz? Arroz tem plural? Claro
que tem. Por que não teria se o plural de feijão é feijões. Diga
um arum arum arum arum arrrrrroooooz e cinco arz e cinco arz e cinco arz e cinco arz e cinco arrrrrrooooozzzzzeseseseses. Se for arroz-doce, o plural é
arrozes-doces. É como um giz e dois gizes, ou uma caixa de
gizes. Dois gizes de cor e nunca dois giz de cor.

Você sabe que o nome certo é CrCrCrCrCreusaeusaeusaeusaeusa? Alguém deve ter
imaginado que Creusa era pronúncia de caipira falando CleusaCleusaCleusaCleusaCleusa
e decidir sofisticar. É o mesmo que dizer cadalço em vez de
cadarço ou flota em vez de frota. As Cleusas que nos perdõem,
mas Creusa é que é o nome!

Tô vendo tudo, tô vendo tudo
Mas, bico calado, faz de conta que sou mudo
Um país que crianças elimina
Que não ouve o clamor dos esquecidos
Onde nunca os humildes são ouvidos
E uma elite sem deus é quem domina
Que permite um estupro em cada esquina
E a certeza da dúvida infeliz
Onde quem tem razão baixa a cerviz
E massacram - se o negro e a mulher
Pode ser o país de quem quiser
Mas não é, com certeza, o meu país
Um país onde as leis são descartáveis
Por ausência de códigos corretos
Com quarenta milhões de analfabetos
E maior multidão de miseráveis
Um país onde os homens confiáveis
Não têm voz, não têm vez, nem diretriz
Mas corruptos têm voz e vez e bis
E o respaldo de estímulo incomum
Pode ser o país de qualquer um
Mas não é com certeza o meu país
Um país que perdeu a identidade
Sepultou o idioma português
Aprendeu a falar pornofonês
Aderindo à global vulgaridade
Um país que não tem capacidade
De saber o que pensa e o que diz
Que não pode esconder a cicatriz
De um povo de bem que vive mal
Pode ser o país do carnaval
Mas não é com certeza o meu país
Um país que seus índios discrimina
E as ciências e as artes não respeita
Um país que ainda morre de maleita
Por atraso geral da medicina
Um país onde escola não ensina
E hospital não dispõe de raio - x
Onde a gente dos morros é feliz
Se tem água de chuva e luz do sol
Pode ser o país do futebol
Mas não é com certeza o meu país
Tô vendo tudo, tô vendo tudo
Mas, bico calado, faz de conta que sou mudo
Um país que é doente e não se cura
Quer ficar sempre no terceiro mundo
Que do poço fatal chegou ao fundo
Sem saber emergir da noite escura
Um país que engoliu a compostura
Atendendo a políticos sutis
Que dividem o Brasil em mil brasis
Pra melhor assaltar de ponta a ponta
Pode ser o país do faz-de-conta
Mas não é com certeza o meu país
Tô vendo tudo, tô vendo tudo
Mas, bico calado, faz de conta que sou mudo

Zé Ramalho - PB
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