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Uma estrela! Um presépio! A prece que não falha,
Uma triste e modesta e pobre estrebaria
Do mistério uma voz pela terra se espalha
Aleluia! Aleluia! O milagre surgia!...
Era o Menino Deus! O filho de Maria!
Esse manto de fé que as almas agasalha!
Era o doce Jesus que sorrindo nascia
Em Belém de Judá sobre um berço de palha!
Quantos sonhos de amor esse cenário encerra!
Cantam anjos no céu! Brincam crianças na terra!
Sentindo, como nós, que a verdade chegou!...
E recordando a luz desse quadro profundo
Quero dizer ao povo e cantar para o mundo
A primeira canção que Mamãe me ensinou!...

Para que serve o Natal?!
Como celebrariam Maria e José os
aniversários do seu Menino?
Não havia internet, vídeo-games nem
celular para dar de presente... Também não
haviam criado os televisores de plasma,
note-books, carros automáticos, aviões
supersônicos ou os transatlânticos!...
Viajar, só em lombo do burro, ou camelo,
- ou a pé - em meio ao pó.
Será que nos aniversários do menino
Jesus havia bolo, refresco, salgadinho?...
Certamente não havia hot-dogs nem cantavam
parabéns a você porque a canção ainda não
havia sido composta... Mas, certamente, beijavamse e abraçavam-se, oravam e agradeciam a Deus
pela família e pela saúde. José fecharia a oficina para receber os
convidados... Supomos!...
Talvez fosse um aniversário comum, porque nem Maria nem
José se davam conta do filho que tinham. Não era um menino
normal; mas eles não sabiam!...
E quando Jesus se fez homem e já havia abraçado o
apostolado como Salvador da Humanidade, deixando-nos as lições
que ficaram para sempre? Iria para casa no dia do aniversário ou
continuaria pregando onde estivesse, curando quem precisasse,
acalmando quem estivesse possesso!... Os testamentos não
dizem. Penso que nem havia registro de nascimento!... Teriam a
data só de memória?... Mas, temos certeza, Ele faria o que fosse
melhor para os seus irmãos; esqueceria de si para doar-se!...
Hoje, nas nossas casas, Ele é o ausente mais presente,
porque pensamos nEle. Infelizmente, Ele é para nós, não “O
Caminho, A Verdade e A Vida” para a paz e o progresso espiritual e
moral, mas um pretexto para intercambiar quinquilharias; com prazer,
às vezes, por obrigação, outras tantas!... Mas se desejamos imitá-lo,
recordemos o que nos informou: Disse que quando alimentamos um
faminto, foi a Ele que o fizemos; quando visitamos um encarcerado,
foi a Ele que atendemos; quando amparamos um doente, foi a Ele
que aliviamos. Portanto, a melhor forma de comemorar o aniversário
do Messias de Israel é sendo generoso com o próximo, encorajandoo e suavizando-lhe o sofrimento.
A mesa farta dos desperdícios é uma afronta às misérias do
mundo. Os depósitos de lixo ainda são a principal despensa de
grande parte da população. São os mais visitados supermercados,
onde cada desprezado espera ser contemplado no sorteio das
sobras com uma fruta estragada e uma verdura envelhecida...
Ninguém se deprima ante as misérias do mundo porque,
geralmente, elas não são culpa nossa. Nem por isso, porém,
justifica-se a omissão; só quem vive
na carne a dor da penúria pode
compreender a fome! “Ajude que o
céu te ajudará.” Se comemoramos o
aniversário de Jesus, porque O
admiramos, vamos copiá-Lo no
pouco que o nosso entendimento
já permite... Tudo o que fizermos
pelos outros será pouco. Afinal, “é
dando que se recebe”!

Octávio Caúmo Serrano, editor
caumo@caumo.com
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• O poeta
Dornélio
Barbosa
Meira,
nascido em
Patos-PB,
lançou em
19 de
Outubro
de 2008, na ASIP,
seu segundo livro
de poemas “Quando
minh’alma
aflora”- pela
Editora Sal da
Terra .
São 177
O autor e a poetisa Lindalva
Xavier, a apresentadora.
páginas de pura
e boa poesia. Nosso editor teve a honra de
prefaciar a obra. Parabéns!
Contatos pelo fone 83-32413701
ou dorneliomeira@bol.com.br
ou dorneliobm@ig.com.br.
•
• Enviamos ao poeta e declamador Jessier
Quirino, de Itabaiana - PB, o livro “O
Grande Mar”, do nosso editor.
O apreciado poeta mandou cartão de
agradecimento: Diz ele:
“Amigo Octávio Caúmo.
Recebi o seu livro O Grande Mar, com
palavras rimadas e metrificadas.
Fará parte do meu Tamborete de Dados.
Tome lá vinte porções de “valeu meu
cumpade!” e um abraço fofo feito areia de
formigueiro. Do poeta Jessier.
09/2008.”
•
• O GIP - Grupo Itinerante de Poesia,
apresentou-se como convidado no
programa Rádio Mulher, muito bem
comandado por Ana Ponzzi, na Rádio
Comunitária de Cruz das Armas, 104,9 FM,
no dia 3 de outubro passado, para divulgar
poesia.
Estiveram presentes Maria Lindalva Xavier
Amaro, Dornélio Barbosa Meira, Jorge
Mariano Alves e Octávio Caúmo Serrano,
que falaram de seus trabalhos e recitaram
poemas. Foi uma manhã agradável com a
intensa participação dos ouvintes.
•
• No dia 5 de novembro passado, tomaram
posse na Alane-PB, Academia de
Letras e Artes do Nordeste, em
cerimônia realizada no Hotel Caiçara,
Tambaú, João Pessoa - PB, os seguintes
acadêmicos: Ana Isabel de Souza Leão
Andrade, Marco di Aurélio e Maria Lindalva
Xavier Amaro.
Na oportunidade foram conferidos os títulos
de Sócio Honorário aos juízes federais
Alexandre Costa de Luna Freire e João
Bosco Medeiros de Souza.
Houve distribuição da Revista nº 2 da
Alane-PB e Exposição de Retratos dos
Acadêmicos, pintados pela acadêmica Fran
Lima seguidas de um ótimo coquetel de
confraternização.

Nosso último dia não traz a destruição; apenas a mudança.
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FLORBELA ESPANCA - PORTUGAL
Oito de dezembro de 1894.
Nasce em Vila Viçosa (Alentejo), na Rua do Angerino,
Florbela d’Alma da Conceição Espanca, em casa de sua
mãe, Antônia da Conceição Lobo. O pai, o republicano João
Maria Espanca, que era casado com outra mulher, Mariana
do Carmo Ingleza, curiosamente fará da esposa a madrinha
de batismo da filha.
Nos registros da Igreja Nossa Senhora da Conceição
de Vila Viçosa consta Florbela como “filha ilegítima de pai
incógnito”. O mesmo acontecendo com seu único irmão,
Apeles, nascido em 10 de março de 1897.
Em 1899 Florbela já freqüenta o curso primário. Data de 11 de novembro de
1903 o poema “A vida e a morte”. Ao que tudo indica, o primeiro de sua autoria.
Ingressa em 1908 no Liceu de Évora, onde permanece até 1912.
No dia de seu aniversário no ano de 1913, Florbela casa-se, no Registro Civil
de Vila Viçosa, com Alberto de Jesus Silva Moutinho que havia sido seu colega de
classe desde o curso primário. Em abril de 1916, seleciona, dentre a sua produção
poética, cerca de 30 peças produzidas a partir de maio de 1915, com as quais
inaugura o projeto Trocando Olhares.
Em outubro de 1916, desde setembro vivendo em Lisboa e financiada pelo
pai, matricula-se na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que abandona
em meados de 1920: dentre os 347 alunos inscritos, apenas 14 são mulheres. Em
junho de 1919 faz publicar o Livro de Mágoas, com as dedicatórias: “A meu pai. Ao
meu melhor amigo.” e “À querida Alma irmã da minha. Ao meu irmão.”
Logo depois começa a trabalhar em novo projeto, Livro de Soror Saudade,
publicado em 1923. No dia 30 de abril de 1921 é assinado o divórcio de Florbela e
Moutinho. Dois meses depois se casa com o alferes de artilharia da Guarda Republicana, Antônio José Marques Guimarães. Em 1925 divorcia-se de Antônio Guimarães.
Ainda em 1925, em Matosinhos, Florbela casa-se com Mário Pereira Lage, médico.
Em 1930, com poemas e contos, inicia a colaboração na recém-fundada revista Portugal Feminino, na Civilização e no Primeiro de Janeiro. Em seu Diário do Último
Ano, Florbela expressa o estado de solidão em que se vê mergulhada: “O olhar dum
bicho comove-me mais profundamente que um olhar humano... Num grande esforço de compreensão, debruço-me, mergulho os meus olhos nos olhos do meu cão...
Ah, ter quatro patas e compreender a súplica humilde, a angustiosa ansiedade daquele olhar!...” E não há de ser por acaso que Florbela se faz acompanhar de tal
imagem durante esse derradeiro percurso: não é o cão mitológico o guardião da
morte?
Em 2 de dezembro de 1930, encerra-se o seu Diário com a seguinte frase: “e
não haver gestos novos nem palavras novas!” Cinco dias depois, no dia de seu aniversário, Florbela d’Alma da Conceição Espanca suicida-se em Matosinhos, ingerindo
uma dose excessiva de Veronal.

O MEU MAL

ORIGINAL PELA POETISA

ESTE LIVRO
Este livro é de mágoas. Desgraçados os
Que no mundo passais, chorai ao lê-lo!
Somente a vossa dor de Torturados
Pode, talvez, senti-lo... e compreendê-lo.
Este livro é para vós. Abençoados
Os que o sentirem, sem ser bom nem belo!
Bíblia de tristes... Ó Desventurados,
Que a vossa imensa dor se acalme ao vê-lo!
Livro de Mágoas... Dores... Ansiedades!
Livro de Sombras... Névoas e Saudades!
Vai pelo mundo... (Trouxe-o no meu seio...)
Irmãos na Dor, os olhos rasos de água,
Chorai comigo a minha imensa mágoa,
Lendo o meu livro só de mágoas cheio!...

TORTURA
Tirar dentro do peito a Emoção,
A lúcida Verdade, o Sentimento!
- E ser, depois de vir do coração,
Um punhado de cinza esparso ao vento!...
Sonhar um verso de alto pensamento,
E puro como um ritmo de oração!
- E ser, depois de vir do coração,
O pó, o nada, o sonho dum momento...
São assim ocos, rudes, os meus versos:
Rimas perdidas, vendavais dispersos,
Com que eu iludo os outros, com que minto!
Quem me dera encontrar o verso puro,
O verso altivo e forte, estranho e duro,
Que dissesse, a chorar, isto que sinto!

SEM REMÉDIO

Eu tenho lido em mim, sei-me de cor,
Eu sei o nome ao meu estranho mal:
Eu sei que fui a renda dum vitral,
Que fui cipreste, e caravela, e dor!

Aqueles que me têm muito amor
Não sabem o que sinto e o que sou...
Não sabem que passou, um dia, a dor
À minha porta e, nesse dia, entrou.

Fui tudo que no mundo há de maior,
Fui cisne, e lírio, e águia, e catedral!
E fui, talvez, um verso de Nerval,
Ou um cínico riso de Chamfort...

E é desde então que eu sinto este pavor,
Este frio que anda em mim, e que gelou
O que de bom me deu Nosso Senhor!
Se eu nem sei por onde ando e aonde vou!!

Fui a heráldica flor de agrestes cardos,
Deram as minhas mãos aroma aos nardos...
Deu cor ao eloendro a minha boca...
Ah! De Boabdil fui lágrima na Espanha!
E foi de lá que eu trouxe esta ânsia estranha!
Mágoa não sei de quê! Saudade louca!
Tribuna Literária
Out/Nov/Dez 2008

Sinto os passos da Dor, essa cadência
Que é já tortura infinda, que é demência!
Que é já vontade doida de gritar!
E é sempre a mesma mágoa, o mesmo tédio.
A mesma angústia funda, sem remédio,
Andando atrás de mim, sem me largar!

O poder é dado às pessoas não para que oprimam oooo
os fracos, mas para que os ajudem.
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Papai Noel
Miguel Jansen Filho - PB

Monólogo para Papai Noel
Aldemar Paiva - PE

Por que, Papai Noel, no seu gesto sensato,
Você sempre esqueceu o meu pobre sapato,
Meu sapato marrom que o tempo desmanchou?
Foi você quem me fez triste e desiludido,
Porque, nos meus natais de menino esquecido,
Esperei tanto tempo e você não chegou!
Você foi muito bom para as trêfegas crianças,
Só não foi para mim que vivi de esperanças,
Desejando abraçá-lo e você não chegava...
Neste último Natal, preso à bondade sua,
Você com seu fardel andou de rua em rua,
Porém não quis passar no bairro onde eu morava!...
Recordo-me de tudo: o meu bairro tristonho
Cobria-se de paz, vestia-se de sonho,
Para a celebração da missa universal!
E esperei por você desesperadamente!
E você não me quis trazer um só presente,
Fazendo cada vez mais triste o meu Natal!
Os meninos da rua, exibindo presentes,
Cada qual mais feliz, aguardavam contentes,
A festa matinal, quando o galo cantasse!...
Assistindo ao fervor de tantas ironias,
Cruzava as minhas mãos geladas e vazias
E pedia a JESUS que o Natal não chegasse!
Depois ia dormir magoado e insatisfeito,
Acordava, pensando, encontrar no meu leito,
Um soldado de chumbo, um revólver de pau...
Mas era tudo em vão... A mágoa continuava!
Despertava a chorar e a chorar esperava,
Sem jamais perceber que você fosse mau!
Como é triste esperar e viver na incerteza!
Nunca tive um Natal de esplendor e beleza,
Porque, sobre o colchão do meu berço de cobre,
Sonhava com você e você não trazia
Um retalho de luz à minha choça fria!
Um pouco de prazer ao meu Natal de pobre!
Esperei-o demais e perdi-me na espera!...
E quando o desengano encheu minha tapera,
Eu chorei de desgosto e revolta também...
Lembrando a malvadez dos seus ínfimos atos,
No fundo de um caixão joguei os meus sapatos
E resolvi de vez não mais lhe querer bem!...
Fui crescendo e sentindo as mutações da vida!
Hoje, vendo passar a quadra colorida,
Salpicada de azul e a plangência de sinos,
É que vejo que estou distante do passado
E já certo de que, no meu bairro encantado,
Você só existiu para os outros meninos...
Dissipou-se de todo, a bruma dos segredos...
Hoje, sei que você nunca trouxe brinquedos,
Nem jamais possuiu cabelos de algodão,
Nem sandálias de lã e nem barbas de prata...
Mas quisera voltar àquela infância ingrata,
Porque nada é melhor que viver na ilusão!
Foi você quem me trouxe a primeira esperança
No florido jardim dos meus dias de criança,
Quando a vida sorria, à flor do meu destino!
Mas depois de esperar por você tantos anos,
Cobriu-se o meu viver de tédio e desenganos
E passei a sofrer meu drama de menino!
Mesmo assim ao saber que você não existe,
Eu não posso ficar sorumbático e triste,
Nem devo blasfemar! Você sabe por quê?
Porque sonho volver àquela doce idade,
Viver no mesmo bairro à luz da soledade,
Esperando o NATAL e pensando em você!...
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Não gosto de você, Papai Noel...
Também não gosto desse seu papel
De vender ilusões à burguesia.
Se os garotos humildes da cidade,
Soubessem do seu ódio à humanidade
Jogavam pedra nessa fantasia!

Dei-lhe o trenzinho, quase a soluçar.
E como quem não quer abandonar
Um mimo que lhe deu quem lhe quer bem,
Disse medroso: Eu só quero ele...
Não quero outro brinquedo... Quero aquele.
E por favor, não vá levar meu trem.

Você, talvez, nem se recorde mais,
Meu pai calou-se e pelo rosto veio
Cresci depressa e me tornei rapaz
Descendo um pranto que eu ainda creio
Sem esquecer, no entanto, o que passou
Tão puro e santo só Jesus chorou.
Fiz-lhe um bilhete, pedindo um presente,
Bateu a porta com muito ruído,
E a noite inteira eu esperei contente,
Mamãe gritou, ele não deu ouvido,
Chegou o sol e você não chegou.
Saiu correndo e nunca mais voltou!
Dias depois, meu pai pobre cansado
Você, Papai Noel, se transformou
Trouxe um trenzinho feio, enferrujado,
Num homem que a infância arruinou,
Que me entregou com certa hesitação.
Sem pai e sem brinquedo afinal,
Fechou os olhos e balbuciou:
Dos seus presentes não há um que sobre
- É pra você ... Papai Noel mandou...
Para a riqueza do menino pobre
- E se esquivou contendo a emoção...
Que sonha o ano inteiro com Natal!
Alegre e inocente, nesse caso,
Meu pobre pai, doente e mal vestido,
Pensei que o meu bilhete com atraso,
Pra não me ver assim desiludido,
Chegara às suas mãos no fim do mês. Comprou por qualquer preço uma ilusão...
Limpei o trem, dei corda, ele partiu,
Num gesto nobre, humano, decisivo,
Deu muitas voltas e meu pai sorriu
Foi longe pra trazer o lenitivo,
E me abraçou pela última vez.
Roubando o trem do filho do patrão.
O resto só eu pude compreender
Pensei que viajara, no entanto,
Quando cresci e comecei a ver
Depois de grande, minha mãe, em pranto,
Todas as coisas com realidade.
Contou que fora preso. E como réu,
Meu pai chegou um dia e disse, a medo:
Ninguém a absolvê-lo se atrevia.
- Onde é que está aquele seu brinquedo?
Foi definhando, até que Deus, um dia,
- Eu vou trocar por outro na cidade.
Entrou na cela e o libertou pro céu.

Quadras

Fructo Prohibido

Djalma Andrade - MG

Djalma Andrade - MG
Eva não culpo não, por ter comido
O fructo, nem Adão por imital-a;
O gozo pelos dois no Éden fruido
Vale o castigo de que a Bíblia fala.
Na escala do prazer, pequena escala,
Inda é o melhor o fructo prohibido;
O gesto da maçã foi diminuido
Ah pudesse hoje Adão saboreal-a!
Hoje os Adões têm gosto requintado
E os fructos sempre, espertalhões, preferem
Tê-los sem risco e sem nenhum cuidado.
De longa prática o saber lhes veio
Que o fructo é bem melhor, si verde, e o querem
Sempre colhido no pomar alheio.

Oferecido a Aleixanor Pereira.

ANALYSO-TE - penso em teus defeitosMas tuas qualidades são bem mais,
-Si de argilla nós somos todos feitos
Nem todas as argilas são iguaes.
Quando estenderes tua mão a alguém,
Que esse alguém tenha limpas as suas mãos;
- O próprio lodo às vezes tem vergonha
De certos homens serem seus irmãos.
Foste feita também do barro immundo,
Mas tu és para mim ente adorado
- O barro com mais arte trabalhado
Nessa grande cerâmica do mundo.
Porque o que é lodo foi tão castigado?
E por loucura minha isso não tomem:
- Mas que infâmia teria feito o lodo
Para que Deus o transformasse em homem?

Do Livro “Vinha Ressequida” - 1922 - Monteiro Lobato & Cia. Editores - SP

Ninguém tem noção do que seja a bondade, antes de começar
o a praticá-la.
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NÓS

JANSEN e seus repentes...

J.G. de Araújo Jorge - AC

Afinal o que eu sinto
É o sofrimento atroz
De muito tarde descobrir
Que nunca falaremos em nós.
E eu serei eu, e tu serás tu...
É eternamente assim:
Nem nunca me terás
Como queres que eu seja
Nem nunca serás
Como eu quero que sejas para mim.
Muito tarde... muito tarde...
Depois que descobri que assim te quero,
E que preciso de ti,
Como os pulmões do ar
Ou como os olhos da luz,
É que venho descobrir
Que, se ficarmos juntos,
Eu poderei te odiar
E tu poderás me odiar.
Quem diria,afinal,ao que o amor se reduz...
Estraguei tua vida
E desgraçaste a minha;
E fomos acordar - os dois - tarde demais.
Agora eu sigo só...
Tu seguirás sozinha...
Eu fugindo - covarde A este amor que me espezinha.
E tu querendo - medrosa Inutilmente, a paz.
Mas o que é estranho, afinal,
É que nós nos amamos.
E sentimos, no entanto, que nos separamos,
Cada um com sua sombra dolorosa - a sós...
Conformados na dor cruel, nos convencemos
De que nunca na vida eu e tu
Seremos NÓS!

O CANTO DO ALÉM...

Alma Livre
Cruz e Souza - SC

Um soluço divino de alegria
Percorre a todo Espírito liberto
Das pesadas cadeias do deserto,
Desse mundo de sombra e de agonia.
A alma livre contempla um novo dia,
Longe das dores do passado incerto,
Mergulhada no esplêndido concerto
De outros mundos, que a luz acaricia!
Alma liberta, redimida e pura,
Vê a aurora depois da noite escura
Numa visão mirífica, superna...
Penetra o mundo da imortalidade,
Entre canções de luz e liberdade,
Forçando as portas da Beleza Eterna.

Do Livro “Parnaso de Além
Túmulo”, primeiro livro psicografado
por Chico Xavier - 1931 -, quando
tinha apenas 21 anos de idade.
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Improvisos de MIGUEL JANSEN FILHO

Jansen Filho e o presidente...
O Ministro Flávio Suplicy de
Lacerda, da Educação e Cultura,
descobriu numa noite
memorável um gênio da poesia,
no Hotel Nacional de Brasília.
Era um pássaro cantante da
Paraíba, Jansen Filho, cujos
vôos, nas senhas da arte de
improvisar, já o alçaram aos
píncaros da consagração.
De repente, quebra-se a ânsia
do silêncio e aos pés do
Presidente Castelo Branco rolam
ondas bravias de mares
cearenses que o poeta, num
passe de mágica, descreve em
versos improvisados numa
homenagem especial ao filho
ilustre de Mecejana.
Jansen ressuscita as figuras da
história literária do Ceará, pinta o
psiquismo do caboclo
nordestino, revive a dolência da
vida dos jangadeiros e ressalta a
candura das filhas de Iracema.
Depois de saudar em longo
improviso as ilustres figuras que
ali estavam presentes, como o
General Ernesto Geisel, Luiz
Viana Filho, Plínio Catanhede,
etc. o presidente o convidou
para cantar a Paraíba.
Jansen fez rolar os rios, fez
desatar as flores, fez uma
canção do canto dos pássaros
nativos e traduziu a melopéia do

aboio monótono dos vaqueiros
nordestinos.
Ao final, fitando o Presidente, diz:

“Se eu pudesse, Presidente!
À força do sentimento,
Construiria aos seus olhos
Um notável monumento!
E sobre ele espalharia,
Em nome da mocidade,
Um sol de democracia
Outro sol de liberdade!
E então para completar
A paisagem emocional
Desfraldaria cantando
A Bandeira Nacional!
E para dar mais calor
À paisagem soberana,
Colocaria um retrato
Da terra de Mecejana!
E aos pés desse monumento,
Em nome da poesia,
Banhado de sentimento,
Nesta noite escreveria,
Num gesto soberbo e franco
Sob um sol de glórias mil
Humberto Castelo Branco
-Presidente do Brasil!...

Entre lágrimas da comoção que
muitas vezes só a arte sabe criar,
chegou o momento da despedida
inesquecível, que confirmava, uma
vez mais que a poesia é uma janela
para o céu e que o homem é um
átomo do infinito, que, pela poesia,
se torna maior que o universo.

Brasília, julho de 1965.

Mais um bom livro na Praça
O poeta
Jorge Mariano
Alves lançou
na Federação
Espírita
Paraibana, na
tarde de 28
de setembro
Natércia,
de 2008, seu
Jorge,
novo livro: “Lampejos”, com prefácio do
Osterne,
nosso editor, posfácio do Dr. José Raimundo de
Romero.
Lima, presidente da FEPB, e orelhas do
professor Carlos Romero. Uma coletânea de excelentes poemas de cunho moral, auto-ajuda
e passagens do Evangelho. A apresentação do livro foi de Carlos Romero e a festa foi
abrilhantada com as músicas do excelente Grupo Acorde.
Bom público prestigiou o evento, onde se percebiam
confrades da FEPB, quase todos os seus Amigos do GIP,
colegas e o presidente da Academia de Letras e Artes do
Nordeste-PB, Joaquim Osterne Carneiro, onde o autor ocupa
a cadeira 19, cujo patrono é Ednaldo Gonçalves do Egypto, e
Natércia
Suassuna,
presidente do
Instituto
Paraibano de
Genealogia e
Heráldica.
Parabéns
deste jornal
ao poeta e
amigo Jorge
Mariano, um
escritor zeloso com as regras e com as idéias!

Nenhuma alma aprende; ela apenas se lembra do que sempre soube.
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trovas
Se há posturas de galinhas,
também há municipais;
aquelas produzem ovos,
estas sono e nada mais.

Maciel Monteiro
Sobre o busto ela trazia
três rosas, frescas, catitas.
E contando-as, eu dizia:
- Que cinco rosas bonitas.

Luiz Homero de Almeida
Eu trabalhar desse jeito,
com as forças que Deus me deu,
pra sustentar um sujeito
vagabundo como eu?...

Orlando Brito
Adormeço. E meu sonhar
se torna calmo e risonho,
quando a noite vem brincar
na praia azul do meu sonho.

P. de Petrus
Quanta gente boba e fátua,
sem civismo nem moral,
aspira por uma estátua
e nem vale o pedestal!

Walter Waeny
Originário de um surto
de inspiração impudica,
o plágio é o único furto
que o próprio ladrão publica.

Rodrigues Crespo

A t
ar t ar
ug
a
tar
arug
uga
Quando menino, eu era impaciente, arreliado e áspero no tratamento
com as pessoas. Quando desejava alguma coisa, ao invés de solicitar com
educação, azucrinava os ouvidos alheios até que, para se livrar de mim,
davam-me o que eu pretendia. Assim, transformaram-me numa criança
impertinente e pouco simpática.
Eu percebia que aquilo aborrecia muito os meus pais, porém pouco me
importava com isso. Desde que obtivesse o que queria, dava-me por
satisfeito. Mas, está claro, se eu importunava e agredia as pessoas, estas
passaram a tratar-me de igual maneira.
Cresci um pouco e de certa feita me apercebi que a situação era
desconfortante e me preocupei, sem, entretanto, saber como me modificar.
O aprendizado me foi dado num domingo em que fui, com meus pais e
irmãos, passar o dia no campo. Corremos e brincamos até que, para descansar
um pouco, dirigi-me à margem do riacho que coleava entre um pequeno
bosque e os campos.
Ali, encontrei uma coisa que parecia uma pedra capaz de andar. Era
uma tartaruga. Examinei-a com cuidado e quando me aproximei mais o
estranho animal encolheu-se e fechou-se dentro da casca. Foi o que bastou.
Imediatamente pretendi que ela devia sair da casca e, tomando um pedaço
de galho, comecei a cutucar os orifícios que haviam na carapaça. Mas meus
esforços resultavam vãos e eu estava ficando, como sempre, impaciente e
irritado. Foi quando meu pai se aproximou de mim.
Olhou por um instante o que eu estava fazendo e, em seguida, pondose de cócoras junto a mim, disse calmamente:
- Meu filho, você está perdendo o seu tempo. Não vai conseguir nada,
mesmo que fique um mês cutucando a tartaruga. Não é assim que se faz.
Venha comigo e traga o bichinho.
Acompanhei-o e ele se deteve perto na fogueira que havia acendido
com gravetos do bosque. E me disse:
- Coloque a tartaruga aqui, não muito perto do fogo. Escolha um lugar
morno e agradável.
Eu obedeci. Depois de alguns minutos, sob a ação do leve calor, a
tartaruga pôs a cabeça para fora e caminhou tranqüilamente em direção a
mim. Fiquei muito satisfeito e meu pai tornou a se dirigir a mim, observando:
- Filho. As pessoas podem ser comparadas às tartarugas. Ao lidar com
elas, procure nunca empregar a força. O calor de um coração generoso pode,
muitas vezes, levá-las a fazer exatamente o que queremos, sem que se
aborreçam conosco e até, pelo contrário, com satisfação e espontaneidade.
Do Livro “E, para o resto da vida...” de Wallace Leal V. Rodrigues,

A vida é dura batalha
difícil de ser vencida;
nem sempre quem mais trabalha
consegue vencer na vida.

pela Casa Editora O Clarim - www.oclarim.com.br

O Pior dos Males
Alberto de Oliveira - RJ

Soneto IV
Alphonsus de Guimarães - MG

José Miranda Jordão
Quanto mais teu corpo enlaço
mais padeço o meu tormento,
por saber que o meu abraço
não prende o teu pensamento.

Jezy Barboza
No meu humilde viver
a solidão é tamanha,
que só me falta perder
a sombra que me acompanha.
José Carlos de Lery Guimarães

Do Opúsculo “Trovas brilhando na
Bateia” de Eno Teodoro Wanke.
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Baixando à Terra, o cofre em que guardados
Vinham os Males, indiscreta abria
Pandora. E eis deles desencadeados
À luz, o negro bando aparecia.
O Ódio, a Inveja, a Vingança, a Hipocrisia,
Todos os Vícios, todos os Pecados
Dali voaram. E desde aquele dia
Os homens se fizeram desgraçados.

Vagueiam suavemente os teus olhares
Pelo amplo céu franjado em linho:
Comprazem-te as visões crepusculares...
Tu és uma ave que perdeu o ninho.
Em que nichos doirados, em que altares
Repoisas, anjo errante, de mansinho?
E penso, ao ver-te envolta em véus de luares,
Que vês no azul o teu caixão de pinho.

Mas a Esperança, do maldito cofre
Deixara-se ficar presa no fundo,
Que é última a ficar na angústia humana...

És a essência de tudo quanto desce
Do solar das celestes maravilhas...
- Harpa dos crentes, cítola da prece...

Por que não voou também? Para quem sofre,
Ela é o pior dos males que há no mundo,
Pois dentre os males é o que mais engana.

Lua eterna, que não tivesse fases,
Cintilas branca, imaculada brilhas,
E poeiras de astros nas sandálias trazes...

Se quiser que os outros falem bem de você, jamais fale bem de você mesmo.
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CO
N T OS & Crônicas
CON

Uma realeza terrena
Por uma Rainha de França - Havre - 1863
- Quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade destas
palavras de Nosso Senhor: “Meu reino não é deste mundo”? O orgulho me
perdeu sobre a Terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do
mundo, se eu não o compreendesse?
O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada,
absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me
acompanhou sequer até o túmulo!
Rainha eu fui entre os homens e rainha pensei chegar ao reino dos
céus. Mas que desilusão! E que humilhação, quando, em vez de ser ali
recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima,
homens que eu considerava pequenos e os desprezava por não terem nas
veias um sangue nobre! Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens
e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a Terra!
Para preparar um lugar nesse reino são necessárias a abnegação. a
humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o
que foste, que posição ocupaste, mas o bem que fizeste, as lágrimas que
enxugaste.
Oh, Jesus! Disseste que teu reino não era deste mundo, porque é
necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até
lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai,
pois, o caminho através de espinhos e abrolhos e não por entre as flores!
Os homens correm atrás de bens terrenos, como se os pudessem
guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões e logo eles se apercebem
de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos
e duráveis, os únicos que lhes podem abrir as portas dessa morada.
Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os
com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo; é
o traço de união entre o Céu e a Terra. Não o esqueçais!
Trecho do capítulo II do livro “O Evangelho Segundo o Espiritismo”,
de autoria de Allan Kardec.

Histórias de Natal...

Reis Magos

Meu presente de Natal
Octávio Caúmo Serrano - SP
Meu caro Papai Noel.
Escrevo-lhe este papel
Pra contar que sou feliz!
Não preciso de presente,
Pois vivo muito contente,
Tenho até mais do que eu quis.
Quando ainda era um menino,
Do tipo meio franzino,
Eu não entendia bem...
E ao chegar o Natal,
Como um garoto normal,
Queria um carrinho, um trem...!
Mas o pai, um operário,
Com miserável salário
Apesar do duro embate,
Só dava balas de mel
E sua imagem, Noel,
Pequena, de chocolate.
Nas paróquias do lugar,
Nas filas ia buscar
Um brinquedo de lembrança,
Voltava, mirando o céu,
E me entregava o troféu
Sorrindo como criança.
Hoje, acabou a ilusão;
Dispenso os prazeres vãos,
Pois tenho Deus como amigo.
Meus pais foram meu presente
E seus exemplos, na mente,
Conservo-os todos comigo.
Diante desses bens eternos
- meus benfeitores paternos -,
Dispenso quinquilharias.
Pra quem tem mais que o sonhado
O resto, sofisticado,
Não passa de ninharia.
Tudo o que brilha e é dourado,
Quando não acaba quebrado,
Um dia vira fumaça.
Eu ganhei a educação,
O presente que o ladrão
Não rouba, nem come a traça.

Parte I
O que se teria passado se em vez de três Reis Magos tivessem sido três
Rainhas Magas?
Teriam perguntado como chegar ao local e estariam lá há horas.
Teriam ajudado no parto e deixariam o estábulo brilhando.
Teriam ainda preparado uma panela de comida e trazido ofertas mais práticas.
Parte II
Mas quais teriam sido os seus comentários ao partirem?
- Viste as sandálias que a Maria usava com aquela túnica?
- O menino não se parece nada com o José!
- Virgem! Pois sim! Já a conheço desde o convento!
- Como é possível que tenham todos esses animais imundos vivendo
dentro de casa?
- Disseram-me que o José está desempregado!
- Queres apostar como não te devolvem a panela?
Tribuna Literária
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Nasci num berço modesto,
Porém o que mais detesto
É ver triste, abandonado,
Um menor numa mansão
Que carrega um coração
Solitário, amargurado...
Console o menino rico,
Enquanto, Noel, eu fico,
Rezando como jamais!...
Ele supõe ter bastante,
Mas falta-lhe o importante,
Que é o carinho dos pais.
Eu já tenho o que preciso,
Alegria e muito juízo
E fico grato ao Senhor!
Pode levar meu presente,
Dê a esse rico carente,
Que é tão faminto de amor!

Para cada minuto de tristeza, perde-se sessenta segundos de alegria.
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ALERTAMOS, MAIS UMA VEZ, SOBRE A
IMPORTÂNCIA DA PONTUAÇÃO...
E TAMBÉM DA REDAÇÃO CLARA!...

CH
ES ÃO
TR D
EL E
AS

CONFIRAM!...
AVISO AOS PAROQUIANOS (É real!...)
• Para todos os que tenham filhos e não sabem, temos na
paróquia uma área especial para crianças.
• Quinta-feira que vem, às cinco da tarde, haverá uma reunião
do grupo de mães. Todas as senhoras que desejem formar parte
das mães, devem dirigir-se ao escritório do pároco.
• Interessados em participar do grupo de planejamento familiar,
vão pela porta de trás.
• Na sexta-feira às sete, os meninos do Oratório farão uma
representação da obra Hamlet, de Shakespeare, no salão da
igreja. Toda a comunidade está convidada para tomar parte
nessa tragédia.
• Prezadas senhoras, não esqueçam a próxima venda para
beneficência. É uma boa ocasião para se livrar das coisas inúteis
que há na sua casa. Tragam os seus maridos!
• Assunto da catequese de hoje: “Jesus caminha sobre as
águas”. Assunto da catequese de amanhã: “Em busca de Jesus”.
• O coro dos maiores de sessenta anos vai ser suspenso durante
o verão, com o agradecimento de toda a paróquia.
• O mês de novembro finalizará com uma missa cantada por
todos os defuntos da paróquia.
• O torneio de basquete das paróquias vai continuar com o jogo
da próxima quarta-feira. Venham nos aplaudir, vamos tentar
derrotar o Cristo Rei!
• O preço do curso sobre Oração e Jejum não inclui a comida.
• Por favor, coloquem suas esmolas no envelope, junto com os
defuntos que desejem que sejam lembrados.

Provérbios árabes...
• A árvore quando está sendo cortada observa com tristeza
que o cabo do machado é de madeira...
• Só se atiram pedras em árvores carregadas de
frutos.
• Quem estuda e não pratica o que aprende é como o homem
que lavra a terra e não semeia.
• Na árvore do silêncio está o fruto da segurança.
• Quando as armas estão prontas o bom senso vai embora.
• Há cinco degraus para se alcançar a sabedoria:
calar, ouvir, lembrar, agir, estudar.
Texto enviado por Ana Hilza Xavier Amaro - João Pessoa - PB
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Letra de Orestes Barbosa
Música de Sílvio Caldas
Minha vida era um palco iluminado
E eu vivia vestido de dourado
Palhaço das perdidas ilusões
Cheio dos guizos falsos da alegria
Andei cantando a minha fantasia
Entre as palmas febris dos corações
Meu barracão no morro do Salgueiro
Tinha o cantar alegre de um viveiro
Foste a sonoridade que acabou
E hoje, quando do Sol a claridade
Forra o meu barracão, sinto saudade
Da mulher, pomba-rola que voou.
Nossas roupas comuns dependuradas
Na corda qual bandeiras agitadas
Pareciam um estranho festival
Festa dos nossos trapos coloridos
A mostrar que nos morros mal vestidos
É sempre feriado nacional.
A porta do barraco era sem trinco
Mas a lua furando nosso zinco
Salpicava de estrelas nosso chão
Tu pisavas nos astros distraída
Sem saber que a ventura desta vida
É a cabrocha, o luar e o violão.

Curiosidade - Numa visita ao poeta Guilherme
de Almeida, em 1935, Sílvio Caldas mostrou-lhe
uma canção inédita, intitulada “Foste a
Sonoridade Que Acabou”. Terminada a
apresentação, passou a chamar-se “Chão de
Estrelas”, por sugestão de Guilherme, tomado
de súbito entusiasmo pelos versos, de Orestes
Barbosa, de quem jamais ouvira falar!...

Sonhos Estranhos
Carlos Antônio Coêlho - PB

Quando eu era adolescente
Sonhava sonhos bisonhos,
Sonhava ser presidente,
Sonhava sonhos estranhos.
Quando mais um pouco eu cresci
Sonhei ser grande político,
Mas deste sonho caí,
Quase fiquei paralítico.
Não quis viver na política,
Preferi os encantos da poesia.
Quis ouvir a alma, auréola mística,
Para melhor enfrentar a nostalgia.
O poeta é um político nas palavras
Porém não o é nas ações
Finge, gesticula, sabe usar essas armas,
Afinal, viver, são sonhos e ilusões.

Nunca sinta vergonha de admitir que não sabe.
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