
FILIADO À FEBAC - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ALTERNATIVOS CULTURAIS ANO 6  NÚMERO 78   •   MAI/JUN 2008

BOLETIM DOS POETAS E ESCRITORES INDEPENDENTES

S
O

N
E
T
O

 D
E
 J

U
N

H
O

M
a
n
o
e
l 
V
ir
g
íl
io

 -
 P

o
rt

u
g
a
l

Dia
Editorial

Olhos Castanhos
Poesia Musicada

O porteiro do prostíbulo
Contos & crônicas

Antero de Quental
Poeta em Foco

Direitos e deveres
De olho no idioma

A festa de São João

Capa do Livro “Brasil Caboclo” e “O Sertão em Carne e Osso” do poeta paraibano de Itabaiana,

Severino de Andrade Silva, famoso como Zé da Luz.

O quadro se chama “Festa de São João” e é da autoria do pintor paraibano José Lucena, que fez

exposições locais e nacionais.

Dele, assim fala Ariano Suassuna: “A pintura de José Lucena, com suas barcas, cavalos marinho,

seus grandes chapéus de couro em castanho e vermelho... suas cores limpas, nítidas, seus céus de

um azul sempre puro, é uma pintura honesta e limpa, achatada, de cores claras, de composição

arbitrária e ingênua e desenho tosco”.

Em junho, vinham as festas, que juninas:
São Pedro, Santo Antônio e São João.
Dos fogos, dos balões e do quentão,

Pulavam as fogueiras, as meninas.

Delícias que são típicas do mês:
Canjica, milho verde e o curau,

Que é do milho verde um mingau,
Pamonhas, rapaduras lá têm vez.

Terrenos, de bandeiras enfeitados,
Quadrilhas, arrastam pé, bem na poeira,

Casais que vão dançando em fileira.

Mas, hoje, com costumes importados,
Já servem “hot dog” nessas festas,

Que, até, o tal do “funk”, já as infesta.

Somos um país festeiro. Herdamos dos colonizadores as alegrias que multiplicamos e fizeram de
nós um povo cobiçado. A alegria do brasileiro não tem comparação em todo o mundo. Pena que
as festas, por vezes, sejam confundidas com compromissos sérios que deveriam ser encarados

de maneira responsável. Mas, enquanto quem mandar for o futebol, o carnaval e a cachaça, será
difícil mudar o que não queremos que mude! E pensando bem, mudar pra quê?


