
• 



SOMBRA DOS 
SENTIMENTOS DE UM 
POETA 

Seu estilo i· simples, fluente, sem 
nenhuma intenção de ser o dono 
da verdade. apenas porta voz dos 
sentimentos profundos e eternos dos 
homens. 
E de Abraão vou guardar este poema 
yue reflete a linha dos seus versos 
ou espelha um pouco do seu vasto 
interior, rico em sentimento e 
humanismo 

AMOR Ê MEU NOME 
EU GOSTO DE EXISTIR 
EU EXISTO .. 
EU SOU UMA PARTE 
PARTE DE QUEM? 
- DE QUEM TUDO TEM PARTE 
EU ESTOU COM QUEM ME QUER 
QUEM ME QUER ME TEM 
QUEM ME TEM EU TENHO 
POR MIM TUDO EXISTE 
SE EXISTIR EM MIM 
M MEU NOME 

ALEX BRASIL 
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SOBRE O AUTOR 
Maranhense, de Cantanhêde, Abraão 

Silva Teixeira é um ariano jovem, muito oti 
mista, que nasceu a 28 de março de 1965. 

E o falado pequeno homem grande, que 
. aos 17 anos de idade passou a ser arrimo 
de família, devido ao falecimento de seu ge 
nitor Fco. Souto Teixeira. O jovem poeta con 
tinua lhe dando com o trabalho farmacêuti 
co, na sua terra berço, servindo à comunida 
de diariamente. 

Abraão diz: 
- '.'Sou muito feliz com a minha vida, 

com a minha sorte". 
Também não é pra menos, Abraâo'ê bem 

conceituado, tanto, que seu nome foi eco 
de reivindicação resplandecida por muitos 
cantos para sua candidatura de Prefeito Mu 
nicipal de Cantanhêde, 

Sombra dos Sentimentos é o quarto livro 
de sua carreira poética, as publicações que 
antecedem esta, foram: i 

[anela Aberta - SIOGE'.- 1985 
Mundo e Vida - SIOGE - 1986 
Passeio ao Futuro - SIOGE -1988 
Abraão está arrumando· para futuras pu- 

blicações obras de teor diferente, aguardem, 
é surpresa. 
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PREFÁCIO 

A QUARTA EXPRES~ÃO 
POETICA DE ABRAAO 

Esta é a quarta expressão poética - im 
pressa - de Abraão Silva Teixe1ra - o poeta 
de Cantanhêde. 

Intencionalmente ou não, os três primei 
ros livros de Abraão se distanciam desta últi 
ma vertente, mais concreta, mais madura e 
plenamente poética, pela espontaneidade e 
pelo ritmo. 

Em Sombra dos Sentimentos, o poeta fo 
ge às formas convencionais e já amaduteci 
âo artisticamente, deixa correr a pena livre 
e busca uma nova forma estética em seus 
versos breve, como observamos em Perspicácia. 

"Não é problema 
o poema 
a agudo 

é o conteúdo 
Não importa a rima 

·se fascina 
bonito é adimplir 

colorir 
burilar 

e deixar 
compreensível" 

Já em Ex-realidade, Real existência e Vian 
dante, Abraão aproxima-se da literatura de 
cordel e em alguns dos poemas, ele revela 
se preocupado com os problemas de ordem 
social, dirigindo versos a motorista, poetas, 
desportistas, e "marajás", sem deixar também 



de fazer uma autêntica proclamação e admi 
ráveis exaltações ao amor, a sua terra berço, 
em Visão Cantanhedense. 

A predestinação vocacional é uma deter 
minante misteriosa de explicação racional. 
O poeta joga ao mundo a mensagem que 
lhe precisa e nele confi.a, para pagar a luta 
que ele trava em conjugar o verbo e semear 
o verso, usando as vezes, a temática religio 
sa, que trouxe nos seus primeiros livros. 

Abraão vai no caminho certo, se mani 
festando mais criativo e lutador, para man 
ter a sua expressão viva. 

O jovem poeta Abraão um autodidata. 
consciente e humilde que eu conheci entre 
as máquinas gr_áficas, assistindo o parto da 
sua pnmei.ra obra e quem o encontrei em 
praça pública, lançando ao .Povo cantanhe 
âense o seu -✓Mundo e Vida', não me surpre 
ende com mais esta coletânea de poemas sin 
copados, comprometidos com a realidade 
de nossos dias, em função do idealismo de 
um escritor nato, que aprendeu a poetar na 
universidade do mundo. 

Como poeta, trovador, canta o canto 
versado do bravo guriatã da re~ão cantanhe 
dense, que no explorar do cantico racha o 
peito e expande a sonoridade do seu piar. 
Assim, Abraão abre com seus poemas, a Jane 
la para o mundo refletir, porque, para ele, 
o que importa é a obra, os homens passam 
e o eco fíca. 

Wilson :Martins 
·• 
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Deus eterno e libertador 
Vós tendes sido o ímpeto do homem 
A garantia da glória ao mundo 
e o enlevo da vida. 
Por serdes o Senhor Deus, te peço 
Não me deixes desviar de tí 
Fortifiques-me a vida 
com sabedoria, saúde e amor 
para que eu seja sempre útil a vós 
e aos meus semelhantes. 
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\PERSPICÁCIA , ' 

"Não é problema 
o poema 
a agudo 

é o conteúdo 
Não importa a rima 

: se fascina 
bonito é adimplir 

colorir 
burilar 

e deixar 
compreensível" 
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VITALIDADE 
O homem é paixão por venturas 
E nestas doces ilusões o tempo o consome 
Se a velhice o impossibilita de 
realizar algo, ele pede ao pensamento 
reprises do seu tempo 
Mas, continua sonhando ... 
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HEREDITARIEDADE 
O sexo é bom 
Dele fomos gerados 
Nossospais sentiram prazer 
Sentimos também por viver 
Somos dotados 
do mesmo dom sexual 
E procriamos 
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SENÃO 
É meia-noite 
O silêncio se estampa e eu, sozinho 
A vagar pelas ruas 
Me escuto 
À imaginar o mundo 
Nada sou 
Senão poeta 
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ROTINA 
É domingo 
A cidade descansa 
As ruas estão desertas 
Tudo está calmo 
Com certeza 
No amanhã está vindo 
A rotina do corre-corre 

R. Grande - São Luís, 19/02/89 
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VIANDANTE 
Estrada que me leva 
Mundo que me aguarda 
Vida que me enleva 
Espírito que me aguarda 

Pensamentos que reflito 
Sentimento que me amola 
Razões que grito 
Vida, mundo, minha escola 

·':i 
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VIVA! 
Caneta, lápis ou pena 
Te agradeço por marcares 
9 que por tantas vezes a idéia disse 
Estão simples, tão importante 
Sem .o teu uso o mundo não teria evoluído 
Viva a escrita! · · 
Viva -os escritores! 
Viva o papel! 
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PARABENS 
Um novo sol se desponta 
E a vida aponta 
O passar do tempo 
A tua vida amadurece 
A consciência cresce 
Assim, tu levas a vida 
A vida te leva 
E o mundo nos enleva. 
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NORMALIDADE DE TODOS 
Faz bem para a saúde 
Tu dares a liberdade 
Em trocó, também ficas livre 
Sai-te do incômodo 
Mas, às vezes, deixa tantos incomodados! 
Afinal, peidar é uma normalidade de todos. 
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ZUMBAIA 
Toma cuidado! 
O vento é macho 
Gosta de suspender saia 
E os homens, deliram 
... respiram 
Sorridentes pela zumbaia 
A eretez instantânea vem do cacho 
Com estas visões o homem fica alucinado! 
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EX-REALIDADE 
Se chorei 
A causa era mágoa e dor 
No silêncio superei 
E aprendi a me dar valor 

Meu viver estava sem sentido 
Todos os dias, eu recebia crucificações 
Por ter duramente me envolvido 
No time dos beberrões 

· Meu lar se desfazia 
Minha moral se abalava 
Minha vida se perdia 
E eu não me encontrava ' 

(Cada ser humano é um universo 
Cada fase da vida é uma fantasia 
A pior das fantasias é aquela que prejudica 
E a melhor conquista de alguém é regene- 
rar-se). · 
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RESPLANDESCÊNCIA 
I>f os orgulhámos de ser brasileiros 
E lindo ver tanto sucesso 
Ser tri no futebol 
Rei do samba e carnaval 
Hexacampeão de fórmula I 
Êta país dos poetas e escritores 
Do povo místico 
Do povo crítico 
Do povo bravo 
Do pov.o escravo 
- do trabalho 
Menos os marajás 

. e,. 
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PRELIO 
No meio da multidão 
Eu estava só 
Gritei por muita gente 
Ninguém me atendeu 
A vicia era nebulosa 
Sem emprego 
Sem amigos 
Os estudos pesavam 
A desilusão me abatia 
Mesmo baqueado 
Ergui a cabeça 
Escutei a razão 
Abri os olhos ao horizonte 
Meu sangue ferveu 
Me chamei de· gente! 
Botei os pés no caminho 
Trilhei pelo mundo 
Me auto conheci 
Volteava pelas ruas 
Olhei cartazes frente ao cinema 
Minhas carnes sonhavam sexo 
Meus planos vagavam dentre perspectivas 
Hoje, diante de gozo 
Aliviado da tempestade 
Cheio de felicidade 
Estou seguindo meu rumo 
Foi bom ter lutado 
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O POETA 
E O GURIATÃ 

O homem na terra se sensibiliza 
Vive a tudo 
E se torna poeta para o mundo 
Assim, toma-se de corpo e alma 
um dependente da escrita 
As vezes morre nesta labutação 
A morte não o importa 
Os poemas o imortalizam 
No mundo, assim vive o guriatã 
Que na arte de cantar se explora 
Morre de peito partido 
Mas, em ondas sonoras o infinito 
guarda o eco dos seus cânticos 
Como, os livros guardam as. imaginações do 

poeta 

. tf. 
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SONO 
Se tens sono 
Procuras dormir 
Não tentas enganar o sono 
Que você se engana · 
E se acaba antes do que imagina 
Se és motorista e queres viver 
Respeita a vida 
Não ultrapassa sem segurança 
Não faça pirueta 
Corrija sempre o veículo 
Evite dirigir alcoolizado 
E não passe dos oitenta 
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PASSARINHO 
Pousando nos arvoredos 
Canta 
Acalanta 
Sem segredos 

À vagar pelo espaço 
inocentemente procura viver 
Inofensivo como se pode ver 
O pássaro é um abraço 

Que seu canto 
Mesmo abstrato 
E de fato 
Um acalanto 
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ETERNOS AMIGOS 
Conte comigo 
Sou teu amigo 
Não te esqueço 
Sei que mereço 
Tua boa amizade 
Porque de Deus é a vontade 
Que nos incumbe 
o sentimento bonito de sermos amigos 
Eternos amigos 
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O MELHOR DOS FRUTOS 
Se gostares de mim 
O quanto gosto de ti 
Nosso entendimento 
será substancial 
para colhermos 
o melhor dos frutos 
do pé de amor 
que brota 
em nossos corações. 
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ACONTECE 
É bom ser possuído pela saudade 
Uma sensação bonita nos invade 
Nos faz profeta 
Nos faz poeta 
Calculista 
Que conquista t.. própria vida 
A ser dividida 
Com alguém lá de distante 
Que nos faz amante 
ou amigos. 
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CA, COMIGO 
Encontrei um riso esboçado 
Alegrei-me por ver-te alegre 
E fe1iz fico sempre que a vejo 
Os delineados traços que a natureza 
detalhou em tua pessoa 
são justamente as causas 
que faz de mim teu adrni rador 
Respeitável às tuas sensibilidades 
Sonhador de lindos projetos 
Pensador de ilusões 
Poeta que sou 
Cá, comigo, imagino um conto 
- História que poderíamos 
ou podemos vivenciar 

• 
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NOSSO POR QUÊ ? 
Busco entender nosso amor 
Te acho linda 
Talvez a mais bela das mulheres 
Só não entendo o nosso comportamento 
Nossa maneira de amar 
de viver o amor 
Pergunto-me e sei que te perguntas também 
O porquê .destes motivos 
Pensando sobre o nosso caso 
descobri que um bom papo 
e muito entendimento 
pode salvar o nosso relacionamento 
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CONSEQÜÊNCIA 
Nosso silêncio não é justo 
Não podemos tão simplesmente 
jogar tudo pro esquecimento 
Em mim deixaste plantado um fragmento 
de imagem inacabável 
Que é instável 
Que ressoa. saudades 
da felicidade 
Que somente eu senti 
Porque eu vivi 
Tanta emoção 
Buscada por uma paixão 
Que me consumia 
Que morria 
Quando disse não· me querer 
Sinceramente quase cheguei a morrer 
Acredite, eu venci 
Há tempos te esqueci 
Hoje, posso ser teu amigo 
minha amiga 

38 
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AMOR, EXPERIÊNCIA 
DE TODOS 
Te avistei 
Me aproximei 
Vi beleza 
Sentir firmeza 
Fui feliz na busca 
Nada nos ofusca 
Nossa intimidade é original 
Fluída 
da vida 
dos sentimentos 
que a todos os momentos 
se rejuvenesce 
cresce 
Por sermos sinceros 
Veros 
Amantes 
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MULHER 
Não adianta fantasias 
Tantas maquiagens 
Tu és mulher 
És pura 
Feminina 
Que me anima 
Tens candura 
O importante é que me queres 
Também te quero sem iragens 
Sou teu todos os dias 

40 
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NOSSA VERDADE 
Recordando nossos bons momentos 
Alimentamos nossos sentimentos 
isto nos faz um bem preciso 
Retornamos à paz e ao sorriso 
Ficamos cheios de vida 
Com razão esclarecida 
Porque nosso eu é sedução 
E nossas vidas 
- Um mundo em evolução 
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VINGANÇA 
O meu olhar te viu 
Irradiaste todo meu ser 
Sorriste para mim 
Envaideci-me 
Fiquei feliz da -vidà 
E penso comigo mesmo: 
- Agora vi alguém que faz o meu tipo 
Entusiasmei-me 
Organizei planos 
E fui ao teu encontro 
Era a primeira vez que nos víamos 
Foi tudo como um sonho bom 
Curtimos adultamente 
Nos entregamos um para o outro 
Ficamos felizes . 
E no final do encontro disseste-me: 
- Traí quem me traiu. 

..•. 
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DANÇARINA 
Na dança 
Vi tua deslumbrança 
Acredite, gostei de ver 
O teu jeito de remexer 
Ia em baixo e em cima 
Provocando charme em rima 
Deu-me desejo 
De dar-te ao menos um beijo 
E já que eu te queria 
Caí" na mesma folia 
Dançavas só 
Molhada em suor 
Aproximei-me de ti 
Frente a frente te acompanhei e sentir 
Liberdade de expressão 
Pucionada pela paixão 
Pela dança 
Que balança 
Teu corpo 
Que dar gosto 
Te assistir 
Te possuir 
Te querer 
Te merecer 
- Dançarina. 
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CULPABILIDADE 
Existem horas 
que pareço um louco 
-· por ti 
Sento-me à margem dos teus caminhos 
te sigo com o meu olhar 
te beijo 
te abraço 
te faço minha, somente comigo. 
Já não sou só teu amigo 
Sem eu perceber te encontrei dentro de mim 
revolucionando-me assim. 
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MEU MAL 
Silenciei 
no silêncio deste zumbido 
- escutei 
a voz de um amigo 
- o meu coração 
Que pulsava e me dizia 
em acordes de uma canção 
em alta sinfonia 
demonstrada pela minha respiração 
Que estava contra mim 
Ou que, eu estava contra mim mesmo 
Perguntei-me: Como assim?! 
Francamente, eu estava quase à esmo 
E à procurar novo rumo 
despertei-me na hora 
que vi que todo meu mal vinha do fumo. 
E vêm de qualquer droga! 

Deixar se dominar yor um mal é um 
pecado, e por um vicio é um pecado pessoal 
além também de espiritual. 

J 
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VISÃO CANTANHEDENSE 
O sol está indo para o poente 
A penumbra caiu 
As nuvens estão escuras, divididas e reluzentes 
Um vermelhão se expandiu! 

Este momento me fez refletir 
Sinto profunda emoção 
Até rusto Deus prova existir 
Aguenta coração! 

Cant. 24/09/88 

."f. 
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FOIATRAÇÃO 
Primeiro, o nosso estilo social 
nos levou um ao outro 
Depois a fantasia nos incumbiu. 
Eu vendo os teus traço físicos 
me liguei e também te 1i9astes em mim. 
Ligamos nossas bocas inumeras vezes 
ao quente prazer de beijos. 
O eco dos contatos soavam sexo 
Os limites nos pairavam 
As emoções nos molhavam 
E a gente vivia ... 
Vivemos momentos bons e inesquecíveis 
Mas, como neste mundo nem "tudo é possível 
Não f<;>! possível a gente continuar! 
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TUDO POR SUA VEZ 
Dentro de cada pessoa 
se escondem segredos 
Tantos mistérios 
Bonitos critérios 
Que metem medo. 

A vida é tua 
Faz dela o que quiseres 
Só quero que me esperes 
Nossas vidas estão nuas 

Vamos nos divertir 
Vamos vestir de amor nossa nudez 
E deixar que o amor deixe acontecer/ 
tudo por sua vez 
Ai sim, podemos dizer: 
- Amor, vi vi. 
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TENTATIVA 
Corno pode 
Eu aqui 
Você aí 
A solidão nos sacode! 

Onde fica o nosso tempo? 
A gente o perde 
Não tem quem o herde 
Fica no vento 

/). função de um jardineiro 
E aguar o jardim 
E a minha é dizer-te sim 
Vamos ver se o amor é verdadeiro 
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ONIRÓIDE 
Por te amar demais 
Fico inquieto onde chego 
Perdi a minha paz 
Só o teu carinho devolve o meu sossego 

Te busco em todo lado 
Imagino fantasias 
Vives no meu peito sufocado 
E nem sabes dos meus dias 

Te vejo à distância 
Me entusiasmo · 
Me deslumbro na tua elegância 
E fico pasmo 

Fico feliz 
Meus olhos te seguem com atentidão 
Neste jogo sou aprendiz 
Busco a minha razão 

) 

Tudo é incrivel 
Parece loucura 
Será que entre nós existe desnível? 
Destino, livra-nos da censura 
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OSTEOSE 
Estamos no mundo 
No mundo dos amantes 
Obstáculos existirão 
Mas, nosso amor superará a tudo 
Tudo depende de nós 
Se formos fortes 
- Venceremos. 
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IDSTÓRIA DOS CÔNJUGES 
Por culpa minha 
brigamos por ciúmes teus 
Estacionamos nas esquinas do orgulho 
Pendemos para tantos lados , 
E sofremos abalos das mesmas ondas 
Nos afogamos nas mesmas dúvidas 
Saboreamos o amargor desta experiência 
Nos demos mal e estamos de voltéí. 
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SENSATEZ 
Estou na rua tentando me distrair 
Me faço de boêmio 
Entro nos bares 
E não consigo te esquecer 
Meu pensamento te busca 
Deus sabe o quanto me custa 
Eu não quero te perder 
Me aceite de volta, me ampares 
Sou um aventureiro sem prêmios 
Que precisa de ti 
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HOMEM 
É rica e até bonita 
a tua liberdade, homem 
Fazes o que queres 
Satisfaz os teus desejos 
Silencias, revolucionas 
Admite e não admite opiniões 
Se decepciona 
ou se empolga com os resultados 
Tua própria autópsia ensina-te a viver 
[amais, nesta vida serás inteirado 
E entretanto, o mais bravo dos animais 
Destrói e constrói a tudo que desejas 
A espiritualiade é o convém 
A consciência é a razão 
Os atos, a responsabilidade própria. 
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VIVÊNCIA 
Vencer, 
- é o objetivo de todos 
No jogo da vida 
existem grandes conquistas 
e amargas desilusões 
Cabe, a nós guerreiros do mundo 
Vivermos a vida, 
Desfrutá-la, 
Exibi-la ao tempo. 
E bom gargalhar, 
Ver novos 'horizontes, 
Andar de peito aberto, 
Sorriso estampado, 
Coração feliz. 
Não se ·proíba 
Não se condene 
Viva ... 
Saiba viver 
Respeite a preciosa vida que tens 
Examinas a vida de quem te dá vida 
Olhas a rosa que desabrocha 
Ergas a cabeça pro infinito 
Lembra-te que Deus existe 
Ele te ofereceu esta vida de momentos 
e está oferecendo-te o mundo da eternidade. 
Saiba fazer provei tos! 
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LIBERDADE 
Nossos sentimentos produzem planos 
Porém, sonhamos alto 
Somos· os engrandecidos pequeninos 
do imenso planeta 
Somos regidos liberalmente 
E diante da existência terrena 
nos designamos espontaneamente . 

. (i 
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O MELHOR EXEMPLO 
São tantos os motivos 
que me levam a ser teu admirador 
O primeiro deles é por teres perdoado 
aquela gente que te matava 
Segundo, por teres dado ao mundo 
o maior exemplo do que é o amor 
Te~ceiro, porque és o único soberano do 
uruverso 
:e não é egoísta e nem nefasto 
Es pro homem o melhor exemplo. 
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INERMIDADE DO SER 
O pecado vem dos atos 
Até imaginando se peca 
Pecamos diariamente 
Porque somos gente 
E gente é sapeca 
Se envolve em tantos fatos! 
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ENTÃO, DESPERTA 
Nesta vida nada é eterno 
Tudo é momentâneo 
Concordas? 
Então, desperta ... 
Usas a igualdade 
Não queira o bom somente pra si 
Ama o próximo 
Deixes de ser materialista 
Buscas a verdade 
Busca Deus 
E terás a eternidade ... 
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PRELAÇÃO 
"A beleza é reflexo de Deus sobre o universo" 
Isto se reafirma com a natureza, 
com a vida, 
e com tudo de belo que nossos 
olhos visualizam, 
Pois, automaticamente nosso entendimento 
nos convicta da realidade. 

Ponta D' areia, S. Luís, 26/06/88 
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I-IlSTORIA REAL 
Quando o dia vem 
O brilho do tempo se expande 
Um fluído substancial retém 
Quem tem sentimentos 

Quando chega o entardecer 
O sol se esconde no poente 
Alguém que nos faz viver 
Avalia nossas, nossos momentos 

Quando chega a primavera 
O verde é tapete entre flores 
Outra vida nos espera 
Já sabemos disto _ 

É lindo e honroso 
Termos consciência do que fazemos 
O resultado é maravilhoso 
Já pensou, viver corri Cristo! 
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REAL EXISIBNCIA 
Se ganhamos a vida· 
Ganhamos um mundo 
Nos tomamos adeptos - 
E sonhadores dos mais profundos 

É bom viver 
Çozamos inúmeros proveitos 
E triste quando começamos inverter 
Os nossos direi tos 

A vida é um campo aberto 
Com entrada para dois rumos 
Em vida, é necessário a escolha 
do caminho certo 
Para se ter um proveitoso resumo 

Cant 25/12/88 
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FILHO 
Sou feliz 
Não tive muita sorte 
Minha mãe viajou com a morte 
Aconteceu o que Deus quis 

Resta-me continuar 
A vida segue 
Não tem quem negue 
Mãe, irei sempre te amar 

Do teu fruto sou semente 
Da tua vida fui originado 
Mãe, por ti fui amado 
Sei, Deus também ama a gente 

Hoje sendo a sua data 
Mamãe te ofereço rosas e flores 
Aprofundo-me nas saudades e nas dores 
Olhando seu retrato que me maltrata 
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O POETA 
Abraão, filho do tempo 
irmão das cores, 
pere~no do vento 
na vida, na arte, nas flores ... 

É sempre um toque precioso 
na beleza da ilustração 
num vôo, num canto silencioso 
no universo da inspiração. 

O sonho ficou escrito 
nas páginas do artista 
nas cores do momento. 

Foi nas pegadas do talento 
nascido em algum lugar 
no além, na beleza do infinito ... 

HOMENAGEM DE: 
ANTONIO PIRAJÁ 

25.08.89 
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As edificações que o homem promove 
são sinônimos da capacidade que lhe possue 

. e verbo do otimismo. 

O homem se capacita a tudo 
E tudo para o homem se torna conquista 
Quando o mesmo se desveste da preguiça 
de ler. 

A interrogação sempre foi 
e será eternamente 
uma das atitudes dos sábios. 

A interpreta.ção feita em acentuada lucidez 
traz o mais conciso resultado. 

Uma tentativa as vezes vale uma conquista 

Nosso ideal já nos vale conquista 
desde quando não somos desvanecedores. 

Quem silencia 
- Escuta a razão. 
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Dizendo sim pro positivo 
E não pro nesativo 
Podemos assim, prosseguir a vida. 

Os obstáculos surgem nas vidas 
Existem e são naturais que existam 
Anormal é nos deixar abalar por 
coisas superficiais 

Refletindo é que se tem respostas 
exatas e vantajosas. 

Se lutamos por um bem-comum 
Nossa concepção nos legitima de ser humano. 

O mundo gira 
em tomo ão que nossa cabeça gira. 

Como podemos dizer sim 
Se pronunciamos não com os nossos atos! 

Se lutarmos por um ideal 
Certamente um dia 
chegaremos ~ conquista. 

·i 
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Amigos são aqueles que nos ajudam a 
vencer uma Juta 
E não os que lutam contra nosso ideal. 

Lutar é uma constância do homem 
E vencer, vencem os agilidosos otimistas. 

/;~piorar os mais fracos 
E nutrir-se de uma fraqueza. 

Caminhando no caminho do bem 
chega-se ao melhor da vida. 

Percebo a vida 
ser uma fonte que jorra justiça. 

Bom gesto e boa pronúncia 
expressam a expectativa do bem. 

As pessoas no mundo 
são as raízes do bem e do mal 
E a árvore vida 
se desenvolve proporcionalmente aos 
insti.ntos. 
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A maior incompetência de um ser 
é fugir-se da sua própria realidade. 

Quando alguém critica a deficiência física 
de outrem 
Vejo o crítico como um deficiente de 
consciência. 

Tratar bem não custa dinheiro 
Não se tem uma despesa 
Senão o lucro. 

Quem menospresa 
o que lhe presa 
é ingrato 
de fãto 

Se negar de cumprir um dever 
É desonrar um direito 
e intuir-se de um erro. 

A desonestidade é inimiga do progresso 
e fã do atraso. 
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Dar um voto 
é destinar alguém 
que vai nos destinar, 

O eleito 
é dotado do dever 
de, cumprir seus deveres. 
- E um administrador: 

O poder e a glória de um povo 
está no seu voto. 

O poder enleva glórias 
E muitas delas são como o gume da espada 
Que no auge da Juta fere seu dono. 

Por trás dos ingênuos 
as vezes estão os gênios. 

O progresso de uma nação 
está sob a resP.onsabilidade do povo que 
escolhe seu tider. 
E um líder só se torna herói quando o seu 
povo lhe ajuda a vencer as lutas. 
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A conquista é de todos, e pode ser alcançada 
se entre o grupo existir amor, entendimento 
e educação. 
Um país só pode ser próspero se as prioridades 
principais forem: Agricultura, Saude e 
Educação. 

O abismo de uma sociedade 
é a devacidão e o desamor à Deus. 

A televisão é o melhor meio de comunicação 
O melhor mesmo ... 
Bom demais ... 
que já tá estragando ... 
- a sociedade. 

De que adianta troféus 
tantas comemorações 
Se o trono é falso 
ou a conquista foi lapsiosa! 

Ser bonito(a) espiritualmente 
é a beleza mais singela 
que pode ter uma pess_oa. 
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Mentir, roubar e matar 
são os verbos que trazem 
os mais duros resultados 
no idioma da vida. 

A maior e melhor fortuna 
que um ser pode ter 
está contida dentro de si mesmo. 

Cuidar de mim mesmo 
começa em cuidar dos outros. 

O imperialismo de um ser humano 
é desumano. 

Teu corpo é saudável 
Tua mente é que te faz doente. 

A vida é como o tempo 
se transforma. 

O homem foge da sua própria realidade 
quando adere vícios. 
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De ser tão sonhador 
O homem é um viciado nas ilusões. 

Tudo, em todos os casos consome tempo, 
ambos se consomem. 

Mente sadia 
é a coisa mais linda que um ser humano 
pode ter 
E mais bonito é ter concepção dos atos 
Respei_tando o bem e evitando a 
superfluidade. 

A ambição é semente do fruto da 
desvantagem 
Ambiciosos se atrapalham até com alimentos. 

Inveja é o dúme mais besta que pode existir! 
Lutando, consegue-se tudo que almeja 
E ainda têm-se outros lucros. 

Quando percebo as dos outros 
identifico também as minhas falhas. 
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É sorrindo que se mostra elegtis, 
os lábios são as porta.s desta âemonstraç ão 
E o badalar da língua ressoa ecos bons e más. 

Leio na natureza 
a existência de Deus. 

Quando devastam a natureza 
- Devastam-se! 

Confiando um no outro ... 
Eis a maneira mais linda de amar. 

Éramos dois sentimentos dispersos 
pelo mundo 
Por trilharmos no mesmo rumo nos unimos. 

Se não confiares em quem amas 
em quem confias? 

Nossa intimidade nos ilha 
no mais plácido sentido da vida. 

77 · 



É por observar tanto a beleza física 
que às vezes esquecemos de ver 
se devemos amar a quem nos desperta 
neste alerta. 

Por se deixar levar por sentimentos banais 
que se encontra o sério. 

É amando que a severidade de 
muitos se rebaixam 
O amor existe e nos possue 
Nos falta é o possuirmos mais. 

Primeiro devo amar a mim mesmo 
Assim, nutro meu espírito 
para amar alguém. 

Se pensares em casar-te 
Não esqueça da importância desta decisão. 

Ciúme amoroso existi 
Mas, o que mais existe 
é uma miserável desconfiança. 
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De tanto te amar e não ser correspondido 
acabei odiando este amor. 

Teu eu vive no meu 
Porque o meu eu é teu. 

No declinar do sol 
A sensação noitesca 
anima os amantes livres 
e entristece os aprisionados. 

Quando pensares no mal que alguém te fez 
Esquece-te da maldade! 
Lembra-te de retribuir aos maldosos o que 
retribuirias ao melhor dos teus amigos. 
Assim, ensinarás uma lição. 

Os homens se imortalizam com as suas artes 
Mas poucos assistem ao sucesso da 
sua imortalidade! 

Pintando as idéias 
O pintor é um ilustre poeta. 
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indiscutivelmente o otimista lutador 
é um salutante guerreiro 
quando diz a si mesmo primeiro 
que não é desvanecedor. 

Uma fruta traz consigo a semente 
O homem traz consigo o destino 
Assim, também, é o homem 
Pois, um bom futuro depende de 
um bom passado. 

Tudo é por Deus 
E Deus ~ por todos. 

~eguir Deus 
ij o mais proveitoso seguir deste mundo 
E espinhoso o trilhar 
Mas, é eterno o gozo. 

Teus gestos são bonitos 
Teu coração é bom 
Mas, tua Iíngua te condena! 
Também, pode te salvar. 

Quando vejo uma injustiça 
A sensação crítica me causa revolta 
e o repúdio do fato toma conta de mim. 
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Rosa do meu jardim 
Foi passeando pela vida · 
que dei conta de ti 
dentro de mim. 

Despe_rtaste-me bons sentimentos 
Gostei de senti-los 
E sinto-me feliz por ostentar 
o talento da nossa amizade. 

Quando amares pra valer 
reconhecerás o quanto valeu 
o ·amor que alguém jã sentiu por ti. 

O amor é o sentimento 
que irradia o corpo e a alma 
da mais bonita razão de viver. 

Reacende uma esperança 
- A nossa amizade. 

A hipótese de ser traído já dói 
Nem imagine sê-lo! 
Mas, tamóém, não cause esta dor à ninguém. 
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O sexo não é tudo 
é um complemento. 

Sendo bons amigos 
formamos uma cláusula 
para defendermos o mundo. #- 
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Mesmo porém assim, resta dizer gul' 
muitos poetas não se ocultam 
misteriosamente nas fortalezas 
impenetráveis de suas verberações, 
brumosas l' atordoantes produções 
Pelo contrário: expandem-se 
all'gn.'mentl' l' sabem transmitir aos 
seus leiton-s o júbilo qul' lhe; vai 
na alma. 
Um desses plasmadores da beleza 
chama-se ABRAÃO SILVA TEIXEIRA, 
"O poeta Cantanhõdo", título honroso 
tJUt.' muito justamente lhe pertence 
pelo qul' vem realizando no campo 
da arte poética 

JORGE NASCIMENTO 

ABRAÃO C:· um jovem idealista, cuja 
sensibilidade eh- divide entre atazen-s 
farmacêuticos qul' amenizam as dores 
de seu próximo, na sua pt.'tjuena 
cidade, l' uma arte através <la qual 
busca transmitir sua vxpericncia L' 

dcslumbrarnento diante d,1 vida. 
lnquieto no Sl'U mundo interior, 
atento ao qul' lhe pas.sa em volta 
ABRAÃO codjfica sua pcx·sia J<-s.<s<.-s 

instantes, fixando-as para o k-itor. 

ARLETE NOGUEIRA MACHADO 

Inclinado para a linguagem de cordel, 
cm algun.~ momentos, L', em outros, 
para o verso lírico. ABRAÃO 
TEIXEIRA poderá chl'gar d 
consciência e alto consciência disto 
via autocrítica, Sl' aproveitar a 
mocidade F'lra ler a boa literatura 
com a qual, acho podera se identificar, 
isto C:·, as p.l!itas líricos da literatura 
provençal, ao nível de Arnald Daniel 
ou os líricos François Villon l' 
Manoel Bandeira. Não tenhamos 
dúvida, ele poderá nos surpreender 

ALBERICO CARNEIRO FILHO 




