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Ela está contente porque acredita que Noel traz com os presentes a Nova Constituição para este país,
onde está assentado que ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres, doutores e analfabetos,
sadios e deficientes, velhos e crianças, têm os mesmos foros privilegiados que hoje se oferecem a alguns

que nem valorizam o que a vida lhes concedeu. Mas que vigorem na prática e não apenas no papel!
Noel deve ter matutado, cuidadosamente, sobre o texto.

Como é Natal, esperamos ansiosos pelo presente, caso governo e oposição nos concedam essa honra!

Um homem, — era aquela noite amiga,
Noite cristã, berço no Nazareno, —
Ao relembrar os dias de pequeno,
E a viva dança, e a lépida cantiga,

Quis transportar ao verso doce e ameno
As sensações da sua idade antiga,
Naquela mesma velha noite amiga,
Noite cristã, berço do Nazareno.

Escolheu o soneto... A folha branca
Pede-lhe a inspiração; mas, frouxa e manca,
A pena não acode ao gesto seu.

E, em vão lutando contra o metro adverso,
Só lhe saiu este pequeno verso:
“Mudaria o Natal ou mudei eu?”
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Octávio Caúmo Serrano, editor
caumo@caumo.com
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É o slogan de Rolando Boldrin, em seus tradicionais
programas para mostrar artistas esquecidos.

Esta foi também a razão da existência deste
nosso jornal, que chamamos de Informativo...

Ao longo destes seis anos, só como Tribuna
Literária, trouxemos à luz inúmeros poetas já há
muito tempo sepultados. Fosse apenas a sepultura da
lápide e seria natural. O pior sepultamento é no
coração e no pensamento das pessoas, o que os deixa
esquecidos, como se jamais houvessem vivido.

Para ressuscitá-los, oferecemos reduzidas
biografias, devido ao espaço exíguo desta
publicação, acrescentadas de trabalhos que
precisam ser mostrados às novas gerações e
rememorados pelos que já os apreciaram
anteriormente.

Começamos pelos poetas paraibanos, seguimos
pelos nordestinos e depois abrangemos todo este
país fértil de beleza e inteligência artística.

Contemplamos, também, poetas novos e novos
poetas. Alguns de pequena produção, outros artistas
ainda embrionários, mas que pela dedicação à
poesia mereceram apoio e divulgação. Fizemos
felizes criaturas que jamais teriam seu trabalho
escrito em qualquer órgão de imprensa.

 Falamos de livros de prosa ou verso, de
literatura ou história, de política ou ficção.
Divulgamos folhetos, revistas e todas as publicações
que nos foram enviadas.

Para isso nasceu o Tribuna Literária, feito com a
raça do brasileiro que foi em frente, apesar de tudo. E
todos sabem o que significa este “apesar de tudo”,
num sítio onde a cultura é artigo secundário. Foi o
agradecimento do editor, um paulistano com setenta
e três anos de idade, que foi bem recebido em João
Pessoa, quando aqui chegou há cerca de onze anos.

Não estampamos artigos agressivos ou ataques
a pessoas ou entidades, conquanto nos fosse lícito
divulgar protestos, apelos, decepções, quando
emoldurados pela beleza da poesia, porque às rimas
tudo é permitido. É a única situação em que a dor e
o amor têm a mesma importância e suavidade!

Estamos interrompendo a nossa publicação a
partir deste mês de janeiro de 2008. Manteremos,
porém, a edição on line, onde o jornal poderá ser lido
e impresso em http://tribuna.wordpress. com

Bom Natal e Feliz 2008, a todos que, de alguma
forma, se ligaram ao nosso trabalho e que possamos
continuar, pela internet, como um veículo que leve
alegria, otimismo e beleza para os nossos leitores.
Aceitem nosso muito obrigado!

• Recebemos mais um Literarte do nos-
so amigo Arlindo Nóbrega, o paraiba-
no de São Paulo. Agradecemos.

• Chegou-nos, também, a fértil “A Voz
da Poesia”, encaminhada pelo Silva
Barreto. Plena de belas poesias. Obri-
gado.

• A Fundação Casa de José Américo
agradece pelo envio de mais um Tribu-
na.

• O Instituto Histórico e Geográfico
Paraibano manda-nos mais um número
do seu tradicional boletim, cheio de no-
vidades. Diz, por exemplo, que o seu
associado Guilherme D’Ávila Lins é can-
didato na Academia Paraibana de Letras,
onde pretende ocupar a vaga deixada
pelo extraordinário intelectual e orador
Amaury Vasconcelos.

• Enviamos este i-meio.
“Prezado Deputado Quinto.
Recebi nesta data o ofício nº 5537/2007
- DCO J.A., da Assembléia Legislativa do
Estado da Paraíba, de 20 de novembro,
dando-me conta que V.Excia. propôs e o
plenário aprovou um voto de aplausos ao
nosso livro “O Grande Mar”.
Na justificativa, o nobre deputado ressal-
ta que se trata de um escritor paulistano
que tem contribuído para a produção lite-
rária do estado, por meio de seus versos.
Agradeço pela sensibilidade da sua genti-
leza, sem dúvida um grande estímulo para
prosseguirmos na tarefa literária.
Desejo à V. Excia., jovem parlamentar que
se destaca pela coragem e objetividade,
todo sucesso na sua carreira política.
Grande abraço e muito obrigado
Octávio Caúmo Serrano - Editor.

•  Lari Franceschetto, o poeta de Vera-
nópolis, lá nas Serras Gaúchas, informa que
recebeu mais um exemplar do Tribuna e
que divulga no seu programa de rádio.
Agradecemos ao poetamigo pelo incenti-
vo que sempre nos ofereceu.

• Continuem enviando suas notícias e seus
trabalhos, verso ou prosa, que divulgare-
mos no Tribuna Literária pela Internet,  em
www.caumo.com. com edições bimes-
trais.
O primeiro número on line será a edição
janeiro/fevereiro de 2008.
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Também damos nosso incentivo
ao Tribuna Literária.

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

Vicente de Carvalho - SP

VVVVVelho Telho Telho Telho Telho Tema IIema IIema IIema IIema II
Eu cantarei de amor tão fortemente
Com tal celeuma e com tamanhos brados
Que afinal teus ouvidos, dominados,
Hão de à força escutar quanto eu sustente.

Quero que meu amor se te apresente
- Não andrajoso e mendigando agrados,
Mas tal como é: risonho e sem cuidados,
Muito de altivo, um tanto de insolente.

Nem ele mais a desejar se atreve
Do que merece: eu te amo, o meu desejo
Apenas cobra um bem que se me deve.

Clamo, e não gemo; avanço, e não rastejo;
E vou de olhos enxutos e alma leve
À galharda conquista do teu beijo.

Vicente Augusto de Carvalho, advogado, jornalista, político, magistrado, poeta
e contista, nasceu em Santos, SP, em 5 de abril de 1866, e faleceu em São Paulo, SP, em
22 de abril de 1924. Eleito em 10 de maio de 1909 para a Academia Brasileira de Letras,
ocupou a Cadeira nº 29, na sucessão de Artur Azevedo, onde foi recebido na sessão de
7 de maio de 1910, por carta.

Era filho do major Higino José Botelho de Carvalho e de Augusta Bueno Botelho de
Carvalho. Fez o primário na sua cidade natal e aos 12 anos seguiu para São Paulo,
matriculando-se no Colégio Mamede, depois, no Seminário Episcopal e no Colégio Norton,
onde fez os preparatórios. Aos 16 anos, matriculou-se na Faculdade de Direito. Em 1886,
com 20 anos, já era bacharel em Direito. Republicano combativo, cursava ainda o 4º ano
quando foi eleito membro do Diretório Republicano de Santos. Em 1887, era delegado no
Congresso Republicano, reunido em São Paulo. Em 1891, era deputado no Congresso
Constituinte do Estado. Em 1892, na organização do primeiro governo constitucional do
estado, foi escolhido para a Secretaria do Interior. Por ocasião do golpe de estado de
Deodoro, abandonou o cargo que vinha exercendo. Mudou-se, então, para Franca,

município do interior paulista, e tornou-se fazendeiro. Em 1901, regressou a Santos, dedicando-se à advocacia. Em 1907,
mudou-se para São Paulo, onde foi nomeado juiz de direito. Em 1914, passou a ministro do Tribunal de Justiça do Estado.

Vicente de Carvalho foi durante toda a sua vida um jornalista combativo. Até 1915, sua atuação na imprensa foi
quase ininterrupta. Em 1889, era redator do Diário de Santos, fundando no mesmo ano o Diário da Manhã, de Santos. Ali
manteve ainda colaboração em A Tribuna e fundou, em 1905, O Jornal. Até 1913 colaborou no Estado de S. Paulo. No fim
da vida, cansou-se do jornalismo, mas continuou em contato com seus leitores através dos versos que publicava nas páginas
da revista A Cigarra.

Poeta lírico, ligou-se desde o início ao grupo de jovens poetas de tendência parnasiana. Foi grande artista do verso,
da fase criadora do Parnasianismo. Da sua produção poética ele próprio destacou poemas que são de extrema beleza, como:
“Palavras ao mar”, “Cantigas praianas”, “A ternura do mar”, “Fugindo ao cativeiro”, “Rosa, rosa de amor”, “Velho tema”, “O
pequenino morto”.

Obras: Ardentias (1885); Relicário (1888); Rosa, rosa de amor (1902); Poemas e canções (1908); Versos da mocidade
(1909); Verso e prosa, incluindo o conto “Selvagem” (1909); Páginas soltas (1911); A voz dos sinos (1916); Luizinha,
contos (1924); discursos e obras políticas e jurídicas.

Vejam alguns sonetos do excelente poeta...

EsperançaEsperançaEsperançaEsperançaEsperança
Só a leve esperança em toda a vida
disfarça a pena de viver, mais nada;
nem é mais a existência resumida
que uma grande esperança malograda.

O eterno sonho da alma desterrada,
sonho que a traz ansiosa e embevecida,
é uma hora feliz, sempre adiada
e que não chega nunca em toda a vida.

Essa felicidade que supomos
árvore milagrosa que sonhamos
toda arriada de dourados pomos

existe sim; mas nós não n´a encontramos,
porque está sempre apenas onde a pomos
e nunca a pomos onde nós estamos.

VVVVVelho Telho Telho Telho Telho Tema IVema IVema IVema IVema IV
Eu não espero o bem que mais desejo:
Sou condenado, e disso convencido;
Vossas palavras, com que sou punido,
São penas verdades de sobejo.

O que dizeis é mal muito sabido,
Pois nem se esconde nem procura ensejo,
E anda à vista naquilo que mais vejo:
Em vosso olhar, severo ou distraído.

Tudo quanto afirmais eu mesmo alego:
Ao meu amor desamparado e triste
Toda a esperança de alcançar-vos nego.

Digo-lhe quanto sei, mas ele insiste;
Conto-lhe o mal que vejo, e ele que é cego
Põe-se a sonhar o bem que não existe.
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Aniversário
dela

Carlos Antônio
Coêlho - Pb

No dia do aniversário dela,
coitada,
não pude dar nada.
Nem cartão comprei...
Pudera!
Estou só e perdido,
numa estranha estrada...
Desconhecida, aparentemente
sem saída.
Numa estrada esquisita,
cheia de perigo,
quase sem nenhum amigo,
sinalização sem aviso
e ainda por cima,
quase sem vida
que possa impulsionar a vida dela.

Livro “Poesia Abrangente”-2007bro

Canção para a
desconhecida amiga
Violeta Formiga

Paulo Nunes Batista - PB

Violeta Formiga
cumpriu seu carma
armou seu Vôo
de Mulher passarinho
de ternura morena
com seu Sorriso aberto
seu Olhar de noite irrevelada.

Violeta suspiro de viola
lágrima de flauta doce
risada de violão na tarde
choro de bandolim amadrugado
piano desesperado na chuva
expirar de onda na praia.

E essa distância flagrante na manhã?
E essa solidão de música insatisfeita?
E essa Violeta disfarçada de risos?
E esses rastros de luz pelo Caminho?

Peço-te perdão
por todos os homens
que esmagaram em ti
as pétalas da luz
Violeta...

Há um pombal ovando
Nas asas do teu nome.

ANIVERSÁRIO  DE  MEU  PAI
Elaine de Souza Castro - PB

Ontem... faz tempo demais...
Nem sei... serei eu capaz?
Ziguezaguear quase sem fé
Engatando uma marcha ré

De volta nem sei pra onde...
Em busca de um horizonte

Deletado no infinito
Em espaço desconhecido
Zerado pra qualquer um.
É o seu aniversário...
Meu pai, quase esquecido
Busquei um tempo perdido
Rabiscando o calendário
Ontem... é muito passado

Aniversário, mas como?
Noventa e nove janeiros
Ilusões, planos certeiros,
Vida, morte entrelaçada
Em metade desse tempo!...
Resta pra nós os herdeiros,
Saudade, muita saudade
A dor de uma despedida
Renovada neste dia
Iniciada bem longe
Ontem, naquele passado...

Dezembro dois mil e seis
É tempo demais lembrei

Meu pai ali bem sentado
Enquanto o tempo corria
Um pouco dele morria...

Pai sem voz, sem movimento?
Ah! não... melhor  a saudade
Imagens de eternidade. . .

Barreiras, 11 e 12/12/2006

“Angola é um  laboratório onde
fazemos diariamente
experiências de viver.”

Um angolano

Qualquer semelhança com o
Brasil, não é mera coincidência.
É simples incoerência mesmo!

Vida da Minha Vida
Maria do Socorro Ribeiro - PB

Filha! - meu sangue meu amor!
És o lírio da minha esperança.
O alvo símbolo da minha paz,
O bálsamo do meu coração...
És a estrela iluminando
As noites dos meus sonhos
As manhãs dos meus afetos...

Hóstia de luz do meu destino
Canção permanente de minha vida,
Eu renascerei em ti
E tu serás a minha continuidade.

Filha! - vida de minha vida!!!
Tua voz desperta em mim,

Todas as virtudes maternais...
Teus olhos dentro dos meus olhos
São infinita página de amor...
Teu sorriso afugenta-me as mágoas,
Teus gostos, tua graça, teus acenos,
Dão asas aos meus sonhos,
Virtudes à minha existência...

Filha! - meu sangue, meu amor!
Vida de minha vida!
Ontem eu rezei curvada
Sobre o teu berço.

De joelhos, rezarás amanhã
Sobre a lousa do meu silêncio eterno.

Um tolo é desagradável, mas um pedante é insuportável.
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CCCCCASTRO ALASTRO ALASTRO ALASTRO ALASTRO ALVES VES VES VES VES (*)
Cloves Marques - PE

Oh, Condor, em ti, me transformo negro
Retirado da paz, águia, albatroz,
Pegas-me pelos ais da consciência,
olhos meus, ouvidos à alheia dor.
Na imensidão,por Deus,também sou grito,
pra denunciar ou velar o algoz?

Somos nós todos ao seu tempo algoz
se bem ao branco ou desgraçado negro
calamos ante a dor, imenso grito.
Nidifica no meu pranto, oh! Albatroz,
empresta ação -cólera à minha dor,
dispõe asas na minha consciência.

Pois, assim te peço, em sã consciência,
sem transmutar-me, de mim mesmo algoz.
Saberá cuidar da complexa dor
quem vê luz além do caminho negro.
Te ensinaram os olhos do albatroz,
assim, me ensinas na lição do grito.

O grito de uma negra, Lúcia, grito
desse impossível amor — ah! consciência.
Grito que passa e busca o albatroz
vendo, América, o gemido algoz
do amor, de Manuela bela, negro,
que se consume, senhor branco, em dor.

Deus perdoa... a Natureza, nunca... 5Tribuna  Literária
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Jansen Filho
e seus repentes.

Jansen Filho em Avaré

Quando administrada pelo prefeito
Fernando Cruz Pimentel, Jansen Filho
em 1/9/1970 visitou Avaré - SP, que
recebia os Governadores Roberto de
Abreu Sodré, nascido em Botucatu, e
Paulo Pimentel, de Avaré. Estavam
presentes também o Dr. Paulo
Pestana, Secretário de Cultura,
Esportes e Turismo do Estado de
S.Paulo, juntamente com o seu
assessor, o nosso Jansen Filho, o
poeta paraibano de Monteiro.

RRRRRecorecorecorecorecordo aindado aindado aindado aindado ainda
Mário Quintana - RS

Recordo ainda...e nada mais me importa...
Aqueles dias de uma luz tão mansa
Que me deixavam, sempre, de lembrança,
Algum brinquedo novo à minha porta...

Mas veio um vento de Desesperança
Soprando cinzas pela noite morta!
E eu pendurei na galharia torta
Todos os meus brinquedos de criança...

Estrada afora após segui... Mas, ai,
Embora idade e senso eu aparente
Não vos iludais o velho que aqui vai:

Eu quero os meus brinquedos novamente!
Sou um pobre menino... acreditai!...
Que envelheceu, um dia, de repente!...

Jansen improvisa uma saudação

Avaré, neste momento
Vestida de glória está,
Porque recebe São Paulo!
Porque beija o Paraná!
E numa atitude firme,
Pura, espontânea, fiel,
Homenageia Sodré!
Abençoa Pimentel!
Dois grandes trabalhadores
Do seu roçado de fé!
Um vive a plantar pinheiros,
O outro plantando café,
Vão exibindo a riqueza
Do Brasil e de Avaré!
- Palmas para Pimentel
- Parabéns para Sodré!

Amor e liberdade tudo é dor,
por isso, eu evoco-te com meu grito:
Vai, brande teu raio neste mar negro.
Do querer-bem, não se tem consciência,
para o livre ser, só se tem algoz.
Vem urgente, olhos, asas, Albatroz.

Sentindo “O Hóspede”, oh! Albatroz,
podes achar o amor tão perto à dor
liberdade vizinha ao algoz.
Aqui todos te querem, eis o grito
Ferroa a coletiva consciência.
Oh, Condoreiro, o povo ainda é negro!

Em síntese: tudo é negro, Albatroz
A consciência imune fere a dor
Viva o sonho-grito: morte ao algoz.

Cloves Marques (63), é escritor,
poeta, membro da Academia de Letras
e Artes do Nordeste (ALANE), da
Academia Recifense de
Letras (ARL), da
Academia de Artes e
Letras de
Pernambuco
(AALPE) e da União
Brasileira de
Escritores/
Pernambuco
(UBE-PE)

O AmorO AmorO AmorO AmorO Amor
Maria Lindalva Xavier Amaro-PB

O amor ninguém o procura,
Ele chega sem alarde.
Atinge qualquer criatura
Sem escolher a idade.

Na juventude, ele vem
Sempre em forma de paixão.
Não vê, não escolhe quem,
Parece até um vulcão.

Na velhice, também chega,
Com medo de se doar.
Andando meio capenga,
Cai aqui, cai acolá...
Às vezes, fica escondido
Por ser amor proibido.
Mas, deles, é o mais sincero,
Mais puro, mais verdadeiro,
É este o amor que quero
Como se fosse o primeiro.

Ilusões de VidaIlusões de VidaIlusões de VidaIlusões de VidaIlusões de Vida
Francisco Otaviano - RJ 

Quem passou pela vida em branca nuvem
E em plácido repouso adormeceu;
Quem não sentiu o frio da desgraça,
Quem passou pela vida e não sofreu,
Foi espectro de homem - não foi homem,
Só passou pela vida - não viveu.

“Mesmo que eu erre ao dizer que a alma é imortal, ficarei feliz por ter
incorrido em tal erro. E enquanto estiver vivo, não há uma única
pessoa que possa me tirar essa convicção que me oferece uma calma
completa e grande satisfação.”                        Cícero - Filósofo grego.



trovas

Penso ao ver proliferando
cultos de um falso Jesus

que a treva, de vez em quando,
vem disfarçada de luz

Pedro Ornellas - SP

Eu agora - que desfecho!
já nem penso mais em ti...
Mas será que nunca deixo

de lembrar que te esqueci?

Mário Quintana - RS

Nada tem mais doce intento
nem mais mistérios de amor

do que o carinho do vento
levando o pólen da flor.

Heribaldo Gerbassi - SP

Tem um costume engraçado
a viuvinha Roberta:

anda de luto fechado,
mas dorme de porta aberta!

Helvécio Barros - RN

Seja um palácio ou tapera,
piso de pedra ou de argila,
no lar onde o amor impera,

até cascalho cintila.

Francisco Luzia Netto - SP

6 Onde te querem muito, não vás amiúde.

A TábuaA TábuaA TábuaA TábuaA Tábua

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

Quando menino eu era traquinas, rabugento, respondia a tudo que
me dissessem e não contribuía absolutamente para que nossa casa fosse
um paraíso. Muito pelo contrário!

Meus pais me aconselhavam com paciência infinita e com muito
amor, sem que eu, entretanto, seguisse seus conselhos.

Um dia papai me chamou para conversarmos. Eu tinha feito
diabruras de toda espécie e pensei que ele tinha perdido a paciência e ia
me dar uma surra, um castigo ou uma repreensão.

Ele, todavia, não fez nada disso. Não parecia aborrecido e
simplesmente me disse:

-Filho, eu percebo que você não tem idéia do que é a sua conduta.
Mas pensei em algo que poderá mostrar-lhe isso muito bem. É uma
brincadeira, mas poderá ajudá-lo muito. Venha comigo.

Levou-me à sua improvisada oficina de trabalho. Lá me falou.
-Veja, tenho aqui uma tábua nova, lisa e bonita. Todas as vezes que

você desobedecer ou tiver uma ação indevida, espetarei um prego nela.
Pobre tábua, pensei! Em breve estará crivada de pregos! Mas, a

cada vez que ouvia meu pai batendo o martelo, sentia um aperto por
dentro. Não era só a perda daquela tábua bonita; aquilo era também uma
humilhação que eu mesmo me infligia.

Um dia, quando já havia pouco espaço para outros pregos, eu me
compadeci da tábua e desejei de todo coração vê-la novamente bonita e
polida como era. Fui correndo fazer essa confissão a meu pai e ele,
fingindo ter pensado um pouco, me disse:

-Podemos tentar uma coisa. De cada vez que você se portar bem,
em qualquer situação, eu arranco um prego. Vamos experimentar?

Os pregos foram desaparecendo até que, ao fim de certo tempo,
não havia nenhum. Mas não fiquei contente. É que reparei que a tábua,
embora não tivesse pregos, guardava as marcas deles.

Discuti isso com meu pai que me respondeu:
-É verdade, meu filho, os pregos desapareceram mas as marcas

nunca poderão ser apagadas. Acontece o mesmo com o nosso coração.
Cada má ação que praticamos deixa nele uma marca feia. E mesmo que
deixemos de cometer a falta, a marca fica lá: é a culpa.

Nunca mais me esqueci daqueles pregos e da tábua lisa e polida,
cuja beleza foi inapelavelmente destruída. E passei a tomar mais cuidado
para que a sensação da culpa não marcasse daquela forma o meu
coração.

Essa experiência me fez pensar muito e estou certo de que uma
vida digna e bem vivida poderá levar um coração a se manter, até o fim,
livre de qualquer prego e das marcas conseqüentes.

Falsos pastores tacanhos
nos templos da hipocrisia

pastoreiam seus rebanhos
pelos lucros da tosquia.

Pedro Ornellas - SP
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Não me foi triste a jornada...
Não...não foi... Sabe por quê?

Nesta longa caminhada
eu sempre tive você.

Celso Martins - RJ

Pilatos lavou as mãos
com Jesus Cristo à sua frente

e  hoje nós, os cristãos,
não fazemos diferente

Octávio Caúmo Serrano - SP

O Cantador repentista, 
Em todo ponto de vista, 
Precisa ser um artista 
De fina imaginação, 
Para dar capricho à arte, 
E ter nome em toda parte, 
Honrando o grande estandarte 
Dos oito pés de Quadrão! 

Lourival Batista e o Quadrão
Namorando a Salomé, 
Vi a barca de Noé, 
Palestrei com Josué, 
Com Jacó e Salomão; 
Travei luta com Sansão, 
Nadei no delta do Nilo, 
Montado num crocodilo, 
Cantando os oito em Quadrão! 

Lacerda Furtado e o Quadrão



Elaine de Souza Castro - PB

Paciência
Arnaldo Jabor
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Que pena!
Octávio Caúmo Serrano - SP

Muitas vezes fico a pensar, calado,
Quando constato a falta de vergonha
E tanta corrupção, coisa medonha,
No Brasil, hoje desmoralizado!

Falcatruas imperam no Senado
E eu pergunto: - por que é que a cegonha
Trouxe párias às mães que sempre sonham
Ter um filho decente, sério e honrado!

O desonesto nunca se dá conta
Que é a si próprio que ele sempre afronta,
Pois nem pode encarar um filho ou filha,

Além de ser escravo da consciência,
Que vai sempre lembrá-lo da indecência
De ter sujado o nome da família!...

 Ah! Se vendessem paciência nas farmácias e nos
supermercados... Muita gente iria gastar boa parte do salário
nessa mercadoria tão rara hoje em dia.

Por muito pouco a madame que parece uma “lady” solta
palavrões e berros que lembram as antigas “trabalhadoras do
cais”... E o bem comportado executivo?

O “cavalheiro” se transforma numa “besta selvagem” no
trânsito que ele mesmo ajuda a tumultuar...

Os filhos atrapalham, os idosos incomodam, a voz da vizinha
é um tormento, o jeito do chefe é demais para sua cabeça, a
esposa virou uma chata, o marido uma “mala sem alça”.

Aquela velha amiga uma “alça sem mala”, o emprego uma
tortura, a escola uma chatice.

O cinema se arrasta, o teatro nem pensar, até o passeio
virou novela. Outro dia, vi um jovem reclamando que o banco dele
pela internet estava demorando a dar o saldo. Eu me lembrei da
fila dos bancos e balancei a cabeça, inconformado...

Vi uma moça abrindo um e-mail com um texto maravilhoso e
ela deletou sem sequer ler o título, dizendo que era longo demais.

Pobres de nós, meninos e meninas sem paciência, sem tempo
para a vida, sem tempo para Deus. A paciência está em falta no
mercado, e pelo jeito, a paciência sintética dos calmantes está
cada vez mais em alta.

Pergunte para alguém, que você saiba que é “ansioso demais”
onde ele quer chegar?

Qual é a finalidade de sua vida?
Surpreenda-se com a falta de metas, com o vago de sua

resposta.
E você? Onde você quer chegar?
Está correndo tanto para quê? Por quem?
Seu coração vai agüentar? Se você morrer hoje de infarto

agudo do miocárdio o mundo vai parar?
A empresa que você trabalha vai acabar? As pessoas que

você ama vão parar?
Será que você conseguiu ler até aqui?
Respire... Acalme-se... O mundo está apenas na sua primeira

volta e, com certeza, no final do dia vai completar o seu giro ao
redor do sol, com ou sem a sua paciência...

NÃO SOMOS SERES HUMANOS PASSANDO POR UMA
EXPERIÊNCIA ESPIRITUAL.
SOMOS SERES ESPIRITUAIS PASSANDO POR UMA
EXPERIÊNCIA HUMANA.

Sessenta MusasSessenta MusasSessenta MusasSessenta MusasSessenta Musas
Rogaciano Leite - PE

Respondam-me, afinal: Nilda, Suzete,
Nenen, Guiomar, Eulália, Mozarina,
Célia, Dora, Socorro, Amilcarina,
Gilca, Norma, Rosália, Dulce, Ivete;
 
Creusa, Ivone, Ceci, Lourdes, Aríete,
Nilsa, Ofélia, Masé, Lindalva, Nina,
Lúcia, Rita, Marli, Sônia, Marina,
Vilma, Zezé, Luci, Neusa, Ivonete;
 
Clarisse, Adélia, Auri, Zélia, Marleide,
Anita, Zilma, Edi, Laurita, Neide,
Maura, Carmen, Mimi, Olga, Ilma, Talma;
 
Denise, Helena, Itália, Hilda, Helenice,
Maristela, Zizi, Beatriz e Alice...
-Que é que vocês fizeram de minha alma?

“O que sabemos é uma gota; o
que ignoramos é um oceano.”

Isaac Newton

“Tornamo-nos deuses na
tecnologia, mas permanecemos
macacos na vida.”

Arnold Toynbee

“Diploma não encurta a orelha
de ninguém”.

Barão de Itararé
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Chorei, não procurei esconder,
todos viram, fingiram,
pena de mim não precisava.
Ali onde eu chorei
qualquer um chorava,
dar a volta por cima que eu dei,
quero ver quem dava. 

Um homem de moral não fica no chão,
nem quer que mulher lhe venha dar a mão.
Reconhece a queda e não desanima,
levanta, sacode a poeira
e dá a volta por cima.

Levanta, sacode a poeira
e dá a volta por cima...

Paulo Vanzolin-SP

VidVidVidVidVid

Você sabe o que é tautologia?
É o termo usado para definir um dos vícios de linguagem. Consiste
na repetição de uma idéia, de maneira viciada, com palavras
diferentes, mas com o mesmo sentido.
O exemplo clássico é o famoso “subir para cima” ou o “descer para
baixo”. Mas há outros, como você pode ver na lista a seguir:

unanimidade total
elo de ligação

acabamento final
certeza absoluta

quantia exata
teto maximo
piso mínimo

nos dias 8, 9 e 10, inclusive
juntamente com

expressamente  proibido
em duas metades iguais

sintomas indicativos
há anos atrás

vereador da cidade
outra alternativa

detalhes minuciosos
a razão é porque

anexo junto à carta
de sua livre escolha
superávit positivo

todos foram unânimes
conviver junto

fato real
encarar de frente

multidão de pessoas
amanhecer o dia

criação nova
repetir de novo

empréstimo temporário
surpresa inesperada

escolha opcional
planejar antecipadamente

apoteose final
abertura inaugural

continua a  permanecer
é a última versão definitiva

possivelmente  poderá ocorrer
comparecer em pessoa

gritar alto
propriedade característica

demasiadamente excessivo
a seu critério pessoal

elo de ligação

Note que todas essas repetições são dispensáveis. Por exemplo,
“surpresa inesperada”. Existe alguma surpresa esperada? É óbvio
que não. Devemos evitar o uso das repetições. Fique atento às
expressões que utiliza no seu dia-a-dia. Verifique se não está
caindo nessa armadilha. Não sofistique, simplifique!

Da Drica para a sua amiga e nossa assinante Maria Nilcéia, de
Ibitinga-SP, que envia como colaboração para esta seção.
O assinante Hamilcar Chiarini Alcântara também recomendou.

Voltapor cima

Interpretação de Noite Ilustrada

A Luz do Mundo InteiroA Luz do Mundo InteiroA Luz do Mundo InteiroA Luz do Mundo InteiroA Luz do Mundo Inteiro
Celso Martins - RJ

No topo desolado do Calvário,
Sob o riso do escárnio da Maldade,
Padece dor aguda um Missionário
Que trouxe a lei divina à Humanidade!

Quem o visse sofrendo solitário,
A despeito de sua Majestade
Di-lo-ia um vencido visionário
Na estreita rede da mediocridade!

Também suporta a dor da humilhação
Enterrado na cova o pão de trigo
Antes de ser espiga e de ser pão...

E aquele Nazareno, num madeiro,
De cada algoz fazendo um bom Amigo,
Tornou-se a eterna Luz do mundo inteiro!

ATENÇÃO

A partir de janeiro de 2008 este jornal
deixará de circular. Continuará com a

edição on line em http://
tribuna.wordpress.com, onde poderá
ser lido e impresso. As assinaturas

pendentes estão sendo reembolsadas
proporcionalmente aos meses que

faltam,  junto com o envio desta edição.
Agradecemos a todos que colaboraram

conosco até esta data.


