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Apresentação do Autor
Para os moços, os velhos e
Para os que ainda não vieram à este plano.
Para os pretos, os brancos, os amarelos e
Para aqueles que possuem todas estas cores,
Ou nenhuma delas.
Para os nativos e para os que nunca dantes aqui estiveram.
Para os que estão mui distante e
Para os que aqui estão desde sempre.
Para aqueles que vieram, viram, e foram-se.
Para aqueles que vieram, viram, e nunca mais partiram.
Para os que aqui estão em vida e
Para os que aqui estão em espírito.
Enfim, para vós todos, que ora me agraciam,
Paginando estes meus devaneios, vos ofereço os
Caminhos de Rios:
-A Amazônia na sua essência,
O cotidiano vivido e vivente...
Os Caminhos de Rios do meu coração.
Luíz Fernando Liveira
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Prefácio de Fernando Canto
O marinheiro Luíz Fernando Liveira traz em seu navioviajante o fado de ser poeta. Seu livro de poemas abarca, antes de
tudo, uma paixão inebriada pela Amazônia e pela sua geografia
inconclusa de tantos lugares pelos quais aporta e cultiva um “Jardim
do Coração”, local que diz ser “Ideal para a flor do amor.” E esse
amor não existe apenas na feitura dos versos, mas também na paixão
que se espraia pela divulgação em seu site e agora por este trabalho
da região amazônica, ainda tão desconhecida da maioria dos
brasileiros. Nesse processo está contido o “Dever de proteger e
declamar os encantos da Mãe-Hiléia”, sendo esse o seu alento.
Liveira é um exímio observador da natureza da região. Muito
do que diz nos seus textos advem de um olhar perscrutador que
transfere para dentro de si, através das “Inexternitudes”, termo criado
por ele para explicar metaforicamente seus sentimentos. Porém, é em
função de suas inquietações que o autor encara a realidade como se
fosse um cipoal de difícil penetração – o mundo a lhe provocar
desafios, a sociedade a lhe instigar uma porfia, um duelo constante
para conseguir realizar seus sonhos e seus projetos sociais pela
Amazônia. Creio que sua preocupação serve de fulcro para tal
aventura poética, pois sua poesia tem uma relação direta com a
deidade, e sua fé pulsa constantemente ao meio dos versos.
Para um poeta-marinheiro como Liveira, o jogo da angústia
está em chegar...aos mais recônditos lugares: Cidades, vilas,
paragens - com seus nomes de origem indígena ou não - e cheios de
histórias características, onde está sempre presente o sentimento
amor por ele experimentado. Além disso, ao sentido da observação
cabe o olhar ao alto, lá onde passam as constelações que guiavam os
primeiros marinheiros exploradores. Além do sentimento telúrico
expresso com nitidez, percebe-se em seus versos o orgulho patriótico
e o respeito pelos ícones-criadores/retratadores da cultura regional
que ele tanto admira.
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Continuação de “Prefácio de Fernando Canto”.................................................................................
Ao poeta cabem muitos olhares, dons e dádivas que lhes
permite prever e crer. E neste trabalho o poeta não poderia esquecerse de notar as mudanças que encontra nos lugares por onde andou e
de ser incisivo com seus questionamentos, como em “Jari”, quando
escreve: “Caminhando teus curvos caminhos/ vejo o progresso a vir,
imponente,/ Transportando riquezas e espinhos,/ O progresso vale a
pena, realmente?”.
Os poemas do marinheiro-poeta têm versos de um poetamarinheiro experimentado que cumpre sua missão de educar pela
poesia.
Liveira dá aos seus leitores o bônus de se deleitarem com as
viagens feitas por ele, nesse trabalho que considero pedagógico e
eivado de amor pelo povo da Amazônia e seus encantos.
Fernando Canto


Escritor;
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Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade
Federal do Amapá – UNIFAP;



Graduado em Sociologia pela Universidade Federal do Pará –
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NOTA DO AUTOR: N.A.:
 O texto com o título “Vocabulário”, logo após o texto
principal, tem por objetivo esclarecer dúvidas a respeito de
palavras, frases e ditos, nas suas maiorias, peculiares da
região amazônica.
 O símbolo “LFL” indica o término de cada texto, em virtude
de haverem textos que ocupam mais de uma página.
 A maioria dos personagens, lugares e fatos desta obra são
reais ou provavelmente aconteceram. No entanto, o enredo
em volta dos mesmos é pura imaginação do autor, sendo que
qualquer semelhança com eventos, localidades ou pessoas
reais, é mera coincidência.

13

Reflexão
Quando estivermos cansados, deveremos aprender sobre o
descanso. Assim, encontraremos o equilíbrio entre o cansar e o
descansar;
Quando estivermos irados, que possamos cultivar o autocontrole. Teremos então o equilíbrio entre o irar e como controlar-se;
Quando formos tomados pela arrogância, que saibamos
buscar a humildade. Aprenderemos assim o equilíbrio entre ser
arrogante e ser humilde;
Quando acharmos que temos tudo, deveremos aprender a
viver sem nada. O equilíbrio virá entre o ter tudo e o nada;
Quando nos sentirmos importantes, que possamos entender
que somos comuns. Saberemos o equilíbrio entre o que é realmente
importante e o que não é;
Quando tivermos força, deveremos entender que, a
qualquer momento, podemos fraquejar. Busquemos o equilíbrio entre
quando usar a força e quando recuar;
Devemos estar sempre aptos à rever nossos conceitos.
Reavaliando pensamentos, idéias, e o modus operandi do cotidiano respeitando o pensamento alheio - daremos passo significativo na
direção do Equilíbrio;
Quando estivermos equilibrados, é porque alcançamos a
Iluminação. Iluminados, passaremos a compreender que são nas
coisas mais simples, tais como o voar de um pássaro; O desabrochar
de uma flor; O rir de uma criança; O pedido de um filho; Um pedido
de perdão; O arrependimento por uma palavra mal empregada...são
nas pequenas coisas que encontramos o princípio de tudo:
Deus!
Luíz Fernando Liveira
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Imagem: Luíz Fernando Liveira
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A Praça
Quando me encontro em teus domínios,
Uma grande necessidade é buscar teus ares...
Sentir tua brisa sublime a me banhar o rosto...
Tuas lufadas de vento que vem de fora,
É carícia deliciosa, ímpar, sem comparação!
Divisar o porto do meu coração, lá adiante...
Que veraz sensação!
Quando estou em teus braços,
Tudo que desejo é me embalar no frescor da tua brisa
Que vem de fora!
Admirar, embevecido, o filho que me destes,
perscrutando, fascinado,
Teus domínios encantados...!
Encandeado ficar...
Com teu visual dos currais a pescar!
Com os barcos, tais quais meninos levados,
Pulando ao sabor das ondas, na preamar...
Me faz ninar, ao sabor da brisa que vem de fora,
Do luar sem igual, que banha teu seio, e me faz
Sonhar...
Chegando na Mais Linda do Salgado,
Corro em desabalada pressa ao encontro dos teus
Braços que,
Abertos me aguardam e me confortam
Com a brisa suave do teu querer...
Estar em teus braços é ser feliz!
LFL
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Imagem: Jair Pennafort
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A Procurar o Amor
Quando em busca do amor parti,
Por longíquas1 veredas2 vaguei,
E por trilhas tortuosas me aventurei,
Sem atinar3 que o amor estava aqui...
Diante de ti tudo é diferente,
Cessam as guerras, se finda a maldade.
Teus lábios, em riso resplendente,
Dizem ao meu coração: Eis a felicidade!
Questiono-me de onde virá tanto encanto!
A beleza, decerto4 habita em teu seio!
Teu olhar traz-me o acalanto,
Que eu, carente, tanto anseio.
Compartilhar meu viver contigo,
É dádiva, presente mais que magistral!
Ofereço-te meu ombro amigo,
Em troca do teu sorrir angelical!
Minha busca chegou ao fim...
Do longe, empreendi regresso.
Já descobri o amor , confesso:
Ei-lo, bem diante de mim.
Vocabulário
1- Longíquo: Muito distante; Longínquo.
2 -Vereda: Rumo; Caminho.
3 -Atinar: Atentar; Prestar atenção.
4 -Decerto: Com certeza.
LFL
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Imagem: Almerindo Tetel
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Ad Effectum Ex Conectio
Nestes dias tão incrédulos,
Transito por vagas irracionais...
Nos prélios1 do viver uns féculos,2
Que florescem de tantas variacionais,
Ostento já há alguns séculos...
Desde já, farfalho-me3 em impropérios,4
Açoitado por insanas e infrenes5 vertigens.
Infusas6 nos mais autênticos despautérios,
Minhas cãs7 há muito tornam-se fuligens...8
Nestes dias incréus,9 haverão dotes10 sérios?
Haverá pois, quem auscute-me11 a voz?
Minhas vertigens haverão de cessar,
Assim como o meu desalento atroz?
Chegará enfim, do homem o pesar...
Serei outra vez nascedouro, e não foz.
Vocabulário
1 -Prélio: Batalha; Combate.
2 -Féculo: Flocos de amido; Polvilho; Essência de algo.
3 -Farfalhar: Fazer barulho; Desatino.
4 -Impropério: Afronta; Palavra repreensiva.
5 -Infrene: Sem freio; Descoordenado.
6 -Infusa: Mergulhada; Sob.
7 -Cãs: Cabelos brancos.
8 -Fuligem: Substância preta que a fumaça deposita nas laterais de
descargas de motores; Tisne.
9-Incréu: Incrédulo.
10 -Dote: No texto, refere-se a dom natural, merecimento de
conhecimento.
11 -Auscutar: O mesmo que escutar; Ouvir.
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Imagem: Almerindo Tetel
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Continuação de “Ad Effectum Ex Conectio”.......................................................................................
Ad effectum ex conectio: Do latim, significa algo como “Para efeito
de conhecimento”.
N.A.: Neste texto o autor visa instigar o leitor na busca por
conhecimento, usando palavras e termos raros ou em desuso, só
encontrados em livros e enciclopédias antigas. O título em latim é
proposital, visando levar o leitor a pesquisar sobre esta língua quase
esquecida, mãe dos idiomas italiano, romeno, português, espanhol...
LFL
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Imagem: Jair Penafort
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Aparição
Quem és tu, que chega de mansinho,
Sem fazer alarde, do Norte caminho?
Aparece-me de tão perto, vizinho...
E geralmente encontra-me sozinho,
Carente de amor, anelando carinho.
Sempre chegas pelo entardecer,
Fantasiada de não sei o quê...
Brincando com o meu querer.
Tens o poder de, não sei dizer,
Materializar meus sonhos viver!
É fato: Manipula-me por completo.
Transborda-me de prazer incorreto.
Inunda-me o ser de pleno afeto...
Rogo-te: Torna-me teu dileto,
Escravo sou teu, isto é certo,
Do teu prazer, sempre perto.
Quem és tu que, em noite cheia,
Brinca de encandiar?
Prende-me no desejo da tua teia,
Sublime luz do luar...
Aparição, sei quem és: Sereia!
Do Norte o sonhar!
LFL
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Imagem: Jair Penafort
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Cambéua
Em mar de ímpar fartura,
Peixes belos em profusão!
A mim, sempre recusa,
Para teu alimento, opção.
Em mar de tanta opulência,
Sou deixada à margem,
Da tua mesa, preferência.
Há um tempo, todavia,
Quando tuas belas Gós,2
Deixam-te a boca vazia...
Ficas aflito, as mãos sós.
Te acudo, neste momento,
Saciando-te plenamente,
Recobrando teu alento,
Do meu ser somente!
Do teus peixes o retorno,
A trazer-te o alimento,
Despreza-me de novo...
Húmile,3 sem lamento,
Recolho-me ao poço,
Do teu esquecimento.
Aguardo, com paciência,
Quando fores ao abandono.
Retorno, em resplendência,
Ao teu prato, no outono!
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Imagem: Jair Penafort
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Continuação de “Cambéua”....................................................................................................................
Vocabulário
1-Cambéua: Peixe de aparência pouco atrativa e baixo valor
comercial, que ocorre no Salgado Paraense. O mesmo é consumido
na entressafra, quando há escassez de pescado valorizado.
2-Gó: Espécie de pescadinha, abundante no Salgado Paraense.
3-Húmile: Humildade; Servidão.
LFL
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Imagem: Welton Daniel
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Conflitos íntimos
Quero sorrir!
Não consigo.
Quero chorar...
Não posso.
Sensações ambíguas,1 conflitantes...
Como agir quando se quer algo,
Que não se pode ter?
Que não se sabe nem ao menos o que é?
Quero ir,
A lugar nenhum...
Voltar, de onde,
Se não se foi...?
Fugir...?
Para onde?
De quê?
Para quê?
De quem...?
Como é incrível estar preso,
Em meio à liberdade...
Dissoluta2 sensação a de ter tudo!
E nada.
Posso sorrir!
Chorar...
Ir!
Não ir...
E, no entanto,
Acabo voltando para ti!
De onde nem saí.
Vocabulário

1-Ambíguo: Incerto;Impreciso.
2-Dissoluto: Desfeito;Dissolvido.
LFL
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Imagem: Luíz Fernando Liveira
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Cuiarana
Meu coração sonhador,
D‟aqui jamais esqueceu.
Meu desejo de amor,
Aqui sempre viveu.
Longe, careço de ti...
Aqui, meu riso é assim!
O amor mais lindo eu vi:
Você vivendo em mim!
Teu rosto anil de mar,
Teu beijo de maresia,
Tuas curvas ao luar...
Longe eu não teria!
Longe eu não seria,
Teus barcos a pescar!
Longe não sentiria,
Tua quentura sem par!
Distante eu não veria,
Teus Currais1 na baixamar!
Longe, padeço d‟aqui...
Aqui, floresço em ti!
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Imagem: Luíz Fernando Liveira
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Continuação de “Cuiarana”..................................................................................................
Vocabulário
1-Curral: Também conhecido como Cacuri ou Caiçara, é uma
espécie de cercado erguido em posição estratégica nas praias e
beiras de rios nortistas que, com a baixa-mar, aprisiona peixes. Tal
fato só se torna possível em virtude da grande variação de maré no
Norte Brasileiro.
Cuiarana: Do tupi, significa “semelhante a cuia”. Árvore da família
das combretáceas (Buchenavia grandis), que dá nome a vila de
Cuiarana, no município de Salinópolis-PA, onde o autor passou sua
infância e parte da adolescência.
LFL
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Imagem: Jair Pennafort
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Cunhã
Ela vem me visitar,
Com cheiro de rio,
A terçã1 no olhar,
E o coração vazio,
De amor, de sonhar.
Ela vem em balouços,
Soberbos, candiantes.2
Jaz os sentidos loucos,
De desejos inebriantes,
Jaz os sentidos roucos.
Ela chega em desejos,
Mil pedidos calados,
Esperando ensejos,
Pedidos sussurrados.
Ainda chegante,3 se vai.
Saciada, satisfeita,
Junto à Jaci4 que sai.
Mal chegou, partiu,
Plena do meu ser!
Um pedido, n‟ouviu:6
Fica, meu querer...
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Imagem: Hilton Papparazz
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Continuação de “Cunhã”..........................................................................................................................
Uma dúvida reinante:
Tornarei a vê-la?
No céu, toda brilhante,
Diz uma aurora estrela:
Te aquieta, navegante,
Tornarás a tê-la!
Vocabulário
1- Terçã: Febre alta, comum na Amazônia.
2-Candiar: Enfeitiçar.
3-Chegante: Chegar.
4-Jaci: A lua.
5-N’ouviu: Não ouviu; Nem ouviu.
Cunhã: Moça de beleza encantadora; India jovem.
LFL
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Desejo Amazônida
Busco encontrar-me entrementes,1
Emaranhado2 em tua entranha flora,
Mergulhar em tuas artérias barrentas...
Quero germinar tuas sementes,
Como a Mãe-Gaia de outrora.
Saciar-te as gargantas sedentas...
Penetrar-te-ei as matas virgens !
Em gozo transbordarão tuas fendas...
A secura do teu ventre terminará.
Cessarão,3 enfim, as tuas vertigens!
Os leitos secos encontrarão emendas...
Tua desertificação, tão somente, findará.
Vocabulário
1-Entremente: Entretanto; No entanto.
2-Emaranhar: Enredar; Enrolar.
3-Cessar: Findar; Terminar.
LFL
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Devaneio
Sonhei um devaneio...
Vivo sonhando devaneios, a bem da verdade.
Sonhei que todas as pessoas tornaram a sorrir!
Sonhei que a Fome havia "morrido",
Justo por falta do que comer.
Sonhei que todas as pessoas tinham um Lar,
Digno e aconchegante!
Sonhei que o Ódio - de tanto ódio - transformou-se em Amor.
Sonhei que as Doenças – todas – adoeceram...e,
Curadas, passaram a atender pelo nome de Saúde.
Sonhei que as Guerras - cansadas de guerra - passaram a Pacificar.
Sonhei que o Homem da Guerra,
Ao invés de arremessar projéteis,
Passou a semear a Paz.
Sonhei que o Dinheiro – todo ele – em vez de bancos,
Passou a ser exposto em museus...
Sonhei um devaneio.
Mais um devaneio que eu sonhei...
LFL
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Imagem: Jair Penafort
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E...É?
E, seguindo meus caminhos de rios,
É meu coração remetido à saudade.
E meu riso congela, de tantos frios...
É um certo temor, de amor e piedade.
LFL
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Imagem: Jair Penafort
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Elementos
Então a chuva cai
Molhando meus pensamentos,
E a minha alma.
E então o sol sai,
Secando meus tormentos,
O vento, se apresenta,
Trazendo o frio até meu ser.
A terra, me alimenta,
Revolvendo meu querer.
O gelo, congela meu coração.
A lua, furtiva, se vai...
Deixando-me a noite em escuridão.
O fogo, aquece minha razão.
O sol, eloqüente, se trai...
deixando-me o dia em sensação!
A chuva, molha,
E refresca-me a alma!
O sol, aquece,
Mas queima-me a aura.1
O vento, alegra-me em brisa,
E resseca-me em desatino.2
A terra, alimenta-me.
Todavia, alimenta-se do meu destino.
O fogo, seca-me em eterno,
E consome-me em superno.3
O gelo, congela meu inferno,
E inferniza meu inverno.
Vocabulário
1-Aura: Energia que certos iniciados alcançam, após árdua
preparação.
2 -Desatino: Loucura;Desespero.
3-Superno: Muito elevado; Superior.
LFL
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Encantado
Tuas lágrimas mui caudalosas a pulsar,
Vão correndo por entre prenhes1 raízes,
E o teu riso preso em troncos a soluçar...
Uns devaneios assaltam o ver de matizes,2
Tão fosforais que me prendo a usar,
Meus muiraquitãs de sonhos felizes.
Portentosos3 e sublimes desejos de ti sibilam.
Ouço tua voz vestindo araras e maritacas,4
Seduze-me tanto que meu ver em par vibrilam,
Teu deslizar em igaras5 à beira das matas...
Candeado, mergulho em tuas lágrimas.
Submerso e acalentado em teus braços,
Adormeço embalado nas ondas tácitas,6
Do teu leito barrento feito de maços.7
O patchuli brota das tuas mãos grávidas,
Alimentando o vício de seguir teus passos,
Tão soturnos de maresia que soam dádivas!
Encantado estou, dos teus encantos.
Encantado ficou meu ser, dos teus cantos.
Encantado meu espírito voa, nos teus campos.
Encantado adormeço, envolto nos teus mantos.
Vocabulário
1-Prenhe: Fêmea grávida; Cheio; Transbordante.
2-Matiz: Combinação de várias cores num todo.
3-Portentoso: Prodigioso; Extraordinário.
4-Maritaca: Jandaia, espécie de papagaio.
5-Igara: Canoa indígena feita de um só tronco de árvore.
6-Tácito: Silencioso; Calado.
7-Maço: Conjunto de coisas amarradas num mesmo volume.
LFL

48

Imagem: Almerindo Tetel

49

Graças, Ao Vento!
Diminutas, porém divinamente ágeis,
Serpenteando ondas de vento em vento,
Deslizam o mar em graça, qual miragens!
Mas as ondas são desafios todo o tempo,
Resultando isto em cenas memoráveis!
No cotidiano seus feitos são gigantes,
Pois singrar águas é arte única!
Desafiar Poseidon1 nos vagalhões atlantes
É ato que requer coragem lúdica,
Tenacidade e passos jamais vacilantes!
Borboletas do mar, de bailar gracioso,
Vós sois o alento ao ver cansado...
O ser, dantes todo ansioso,
Agora agradece, laureado!2
Vocabulário
1-Poseidon: Na mitologia grega, é a divindade que preside o mar.
Os romanos o chamavam de Netuno.
2-Laurear: Premiar; Adornar.
LFL

50

Imagem: Luíz Fernando Liveira

51

Gurupá
I
Viajante sem destino vagueio,
Por terras e terras em devaneio,
N‟esta Hiléia colossal em meio,
Ao êxtase-verde de veráz floreio!
II
N‟uma noite terna mas fatigante,
Na Marco Zero1 tal qual eu errante,
Divisei ao longo do rio distante,
Teus encantos em luz lá adiante!
III
Teu regato diz: Bem-vindo,
Para onde estás indo?
Eu vim p‟ra ti sorrindo,
Para tua noite fugindo...
IV
Teus braços-rios me embalam.
As luzes candiantes que brilham,
Mais perto do coração cintilam,
Convites de amor reclamam.
V
Amanheço em ti de contente!
Aluado com teu rir resplendente,
Na aurora a brilhar envolvente,
Tua manhã dourada latente!
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Continuação de “Gurupá”........................................................................................................................
VI
Terra de Benedito teu santo,
Em dezembro festejas com encanto,
Lá do Forte ao Igarapé um manto,
De emoção irradia de ti um tanto!
VII
O Dever me cobra, em agito,
Deixar teu aconchego, infinito.
Partir de ti, um dia necessito,
Mas o coração recusa, aflito...
VIII
Um dia, voltar eu te prometo!
Nosso romance, um recomeço...
Teu calor radiante, reconheço,
Me faz um bem que não mereço.
Vocabulário
1-Marco Zero: Monumento que simboliza a passagem da Linha do
Equador, no centro de Macapá-AP. No texto, refere-se a uma
embarcação.
LFL
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Herdeira da Gameleira
Salve, navegador itinerante,
Bem-vindo das bandas de lá!
Se és amigo, vero visitante,
Receba meu abraço secular.
Sou o viver de tantos momentos,
Uma espécie de esfinge vegetal,
Sou filha de muitos idos tempos,
Quando aqui tudo era florestal.
Quando era jovem e linda donzela,
Em mil, oitocentos e oitenta e dois,
Na minha frondosa folhagem bela,
Um belo verso o destino compôs.
Nas águas do rio Acre me banhava,
Quando um presente da Mãe-Gaia,
Chegou na bela manhã que raiava:
O desbravador de nome Neutel Maia!1
Desde então uma filha nos braços carrego,
Que hoje se tornou formosa e exuberante!
É esta filha, nobre vate, que agora entrego,
Ao teu olhar inquisidor e perscrutante.2
Além de bela, tem perfeita memória,
Quem a procura, decerto acha,
Um pouco da sua linda história:
Está lá no Museu da Borracha!3
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Continuação de “Herdeira da Gameleira”...........................................................................................
Existe nela um palácio de veneração,
Onde buscam socorro os filhos da fé.
Lá uma senhora conforta o coração...
Este palácio é a Catedral de Nazaré.4
Desde mil novecentos e vinte, com esmero,
De todos isto não é nenhum segredo...
Tenho um filho chamado Mercado Velho,5
Que mora na passarela Joaquim Macedo!6
A Praça Plácido de Castro7 é uma verdade.
Também conhecida como Praça da Revolução.
E o encanto do Parque da Maternidade,8
Modelo e símbolo de vida boa e urbanização.
O Palácio Rio Branco9 tem muito do que vi,
Quem é daqui sabe muito bem o que é...
E as moças talentosas, das tantas daqui,
Estas se apresentam no Boca de Mulher!10
Nesta filha nasceu um dileto cantador,
Andarilho e versado na arte do tudo um pouco,
Que canta o Norte com graça e amor...
A Hiléia o atende pelo nome de Sérgio Souto!11
Nestes tantos anos velando esta filha querida,
Uns tantos iluminados vieram vê-la num agito...
Das gentes dos Silva vi uma Marina12 surgida,
Da família dos Mendes veio um tal de Chico...13
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Continuação de “Herdeira da Gameleira”...........................................................................................
Desde sempre, acalento esta cria com muito amor.
Dou alimento, conforto e multiplico seu encanto.
Te apresento minha filha mais dileta, nobre viajor:14
A capital do estado do Acre, a linda Rio Branco!
Vocabulário
1-Neutel Maia: Um dos fundadores de Rio Branco.
2-Perscrutar: Indagar, Perguntar.
3-Museu da Borracha: O acervo deste museu reúne peças de
arqueologia, paleontologia, história, manuscritos e documentos
referentes à História do Acre.
4-Catedral de N. S. de Nazaré: Inaugurada em 1959, é uma
construção em estilo romano - basilical. No seu interior, possui 3
naves separadas com 36 vitrais coloridos na parte superior e 11 na
inferior, doados por famílias acreanas. A parte exterior é formada
por frontões, cruz e adro. Em 2007, a igreja foi considerada
patrimônio público do Estado do Acre.
5-Mercado Velho: Construção à margem esquerda do Rio Acre,
construindo em 1920 e reformado nos anos 2000.
7-Praça Plácido de Castro: Conhecida também por Praça da
Revolução, localiza-se no centro da cidade de Rio Branco, em frente
ao quartel da Polícia Militar do Estado do Acre. Passou por uma
reconstrução recente, sendo a mais arborizada da cidade.
8-Parque da Maternidade: É o símbolo da urbanização e da
qualidade de vida em Rio Branco, inaugurado em 2002, é um modelo
de sucesso, e está sendo aplicado em várias partes da cidade.
9-Palácio Rio Branco: É um dos mais famosos palácios de Rio
Branco, construído em 1930 para abrigar a sede do governo do
estado. Em 1999, iniciou-se um processo de restauração do imóvel,
respeitando suas características históricas e seu inegável valor
político, arquitetônico e cultural. Em 2008 foi transformado em um
museu, onde são expostos fatos importantes da história do Estado
desde os seus primórdios.
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Continuação de “Herdeira da Gameleira”...........................................................................................
10-Boca de Mulher: Espetáculo de mulheres acreanas que
apresentam músicas e performances sobre o universo feminino.
Realizado anualmente próximo ao dia da mulher, 8 de março, o
Boca de Mulher é organizado por várias entidades.
11-Sérgio Souto: Um dos grandes expoentes da cultura acreana e
amazônica. É cantor e compositor consagrado, divulgando
ativamente a arte nortista.
12-Marina Silva: Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima é
referência em termo de superação pessoal. Era analfabeta até os 16
anos, quando fez o antigo Mobral. Professora de formação, foi
vereadora por Rio Branco-AC em várias oportunidades, e senadora
pelo Acre durante 16 anos. Foi Ministra do Meio Ambiente do
Governo Lula de 2003 à 2008. Candidata à presidência em 2010,
ficou em 3º lugar, com expressivos 19.636.359 votos válidos em todo
o território nacional.
13-Chico Mendes: Epíteto de Francisco Alves Mendes Filho.
Natural de Xapuri-AC, nome reconhecido mundialmente por seu
engajamento e luta pela preservação ambiental e valorização dos
direitos das classes menos favorecidas da Amazônia. Tornou-se
mártir da causa ambiental após seu assassinato, em 22 de dezembro
de 1988, por Darly Alves da Silva e seu filho, Derli.
14-Viajor: Viajante; Peregrino.
Gameleira: Árvore histórica, que fica na "curva" do rio Acre, onde a
cidade de Rio Branco nasceu. “Em dezembro de 1882, à sombra de
uma árvore, acampou o corajoso desbravador Neutel Maia...”. Hoje,
mais de um século depois, a gameleira é uma frondosa árvore com
mais de 2,5m de diâmetro no tronco, com 20m de altura e, com o sol
a pique, sua sombra tem por volta de 30 metros de diâmetro.
LFL
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Hiléia na Veia!
Um cálido luar d‟ouro,
Me traz dádivo1 convite,
Do teu tambor de couro,
A ressoar por ti sem limite,
Emitindo um raro tesouro:
A mais bela nota que existe!
Um frescor na brisa...
É o Terral perdido!
Seu perfume aviva,
O ser antes sucumbido,
À saudade cativa,
Do amor jamais vivido.
Teu riso brilha e encanta,
Às margens do Rio-Atlante,
Que no amanhecer levanta,
Um galho-cupú2 exuberante,
De cheiro gostoso que acalanta,
Meu ser, por ti tão vibrante!
Me banha de paz no aconchego,
Das águas serenas das tuas fontes!
Teus rios barrentos é folguedo,3
À alma-cabana, vinda de muitos longes.
Te contarei um singelo segredo:
Em ti, me farto de paz aos montes...
Vocabulário
1-Dádivo: O mesmo que dádiva.
2-Cupú ou Cupuaçú: Fruto de sabor peculiar, nativo da Amazônia,
cujo aroma pode ser percebido a cerca de 100m de distância.
3-Folguedo: Divertimento;Festa.
LFL
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Iara
Tuas águas em ondas dançantes,
N‟um palco sobrenatural diante de mim.
Candias minh‟alma com águas lançantes.
Na fulgural1 brisa da tarde é assim!
Me embalas com longas carícias do Terral,
Pois bem o sabes que sou teu.
Me agracias com sombras de encanto sensual,
Pois teu rir de maresia sou eu.
Teu mirar são setas de desejo sem igual,
A despertar o que em mim um dia feneceu.
Cantas lascivas2 notas de amor, letal,
Que me arrastam ao leito do rio, afinal.
Vocabulário
1-Fulgural: No texto, refere-se a algo muito intenso e brilhante.
2-Lascivo: Sensual.
LFL
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Iara II
À beira do rio, paralisado,
Olho-te, hipnotizado,
A rir-me, morenado.
Do meio do rio, nacarado,
Destilando tentação, pecado,
Um canto mágico, apaixonado,
Deixa-me encandiado...
Meu querer, petrificado.
Já faço-me condenado,
A seguir-te, nomeado,
Teu mais novo ordenado,
Ao teu leito-rio, encantado.
LFL
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Ilusão II
Me segredou „inda1 pouco,
Um pássaro de lindo gorjeio,
Que tu de mim te enamora...!
Fiquei como que louco,
Feliz que quase vareio...2
Vontade de te querer agora!
Alegria maior não teria,
Em toda a minha vida,
Por saber que me queria...!
Me veio, entremente,
Uma ave de mui agouro,
Dizer que foste...embora.
Fiquei como que demente...
O amor me deixou, por ora,
A vida se recusa a mim, agora...
Tristeza maior jamais padeci,
Nesta minha longa senda.
De mim, por inteiro, me esqueci.
Vocabulário
1- ‘Inda: Contração de ainda.
2-Varear: Delírio;Loucura.
LFL

70

Imagem: Jair Penafort

71

Inexternitudes...
Em dias ternos,
A solidão é eterna.
A solidão interna,
E silenciosamente materna,
É o prenúncio do interno,
Que o coração almeja externar.
Externando o coração a solidão interna,
Vaga-se espaço interno,
Onde a felicidade, externa,
Deseja internar-se.
Em noites tênues,1
A solidão interna,
É lançada peito afora,
Pelo riso da felicidade,
Externada pela vontade de viver,
Internamente,
E externamente,
Dentro do ser!
Vocabulário
1-Tênue: Sutil; Frágil.
Internitude e Externitude: Sentimentos abstratos nos quais o autor
procura representar o Interno e o Externo do Ser.
LFL
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Irmãos
Certa feita, o destino permitiu o encontro,
Nas encruzilhadas do caminho da vida,
De dois homens distintos, um confronto.
Um, vindo de paragens mui distantes,
De boa estatura e compleição1 robusta.
Tez alva, olhos claros e modos elegantes.
O outro, filho legítimo das terras de aqui,
Porte atlético com a agilidade dos felinos.
Olhos e tez cor da noite e filho de Jaci.
Um, maneja o sabre com destreza.
Ao arcabuz2 pratica tiros certeiros.
Lorde e cavalheiro por natureza.
O outro é incrível ao desferir setas.
Seu tacape3 caminha junto à morte.
Nos lábios, tem a língua dos poetas.
Parados um ante o outro, em prontidão,
Um esperando o atacar do outro,
Os dois se analisam em ágil reflexão.
O lorde, do alto da sua nobreza, imagina:
Este selvagem não deve ter alma...
É antropófago4 e tem a índole assassina.
Já o indígena, ao seu modo, observa:
Que estranhas, a cor deste guerreiro,
Suas igaras e sua arma que berra!
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Continuação de “Irmãos”.......................................................................................................................
O lorde sente o ardor da cobiça fluir,
Ao ver o colar no pescoço do rival,
E rapidamente se prepara para agir.
O índio sente sua curiosidade aguçar:
O lorde segura uma arma estranha,
E também se prepara para atacar.
O lorde desembainha o sabre,
E desfere um golpe com rapidez,
Buscando pôr fim ao entrave.5
O filho do mato percebe a manobra,
E salta de lado com incrível rapidez...
O sabre se perde e o ataque malogra!6
O fidalgo então prepara o arcabuz,
E procura fazer uma mira certeira,
Porém neste instante um raio reluz:
O selvagem reage por puro instinto,
Ao perceber o rival fazer pontaria...
Gira seu tacape, de sangue faminto!
O nobre vê o arcabuz voar para longe,
Tal o impacto da arma do indígena,
Que também se perde não se sabe onde.
O silvícola7 prepara então uma flecha,
Armando com rapidez seu arco potente:
A morte em volta do nobre se fecha...
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Continuação de “Irmãos”.......................................................................................................................
Mortalmente atingido, o nobre resiste,
Lançando um punhal escondido na bota,
Que encontra o coração do índio em riste!
Assim os dois valorosos guerreiros tombaram,
Um assistindo ao outro nos momentos finais...
Assim dois valorosos guerreiros terminaram,
Cada um lutando para conquistar seus ideais.
Consternado pela perda de dois filhos lutadores,
Que demonstraram sentimentos nobres e leais,
O ETERNO determina então aos contendores:
- Que os dois retornem à vida nos tempos atuais.
E assim, os dois guerreiros voltam à vida,
Passando a viver nos tempos de agora.
Cada um do seu modo observa a lida,
E a comparam com os dias de outrora.
Então o nobre chama o índio e declara:
-Nobre guerreiro, que ora me acompanha,
Tenho visto que teu sangue não se cala,
E que teu legado resiste à artimanha,
Dos que escondem tua dança e tua fala.
És o pai legítimo desta nação tamanha!
Somente agora reconheço teu valor,
Pois o tempo ensinou valiosa lição.
Sei que para ti sou o inimigo invasor,
Mas agora aqui vive o meu coração.
Sei que a todo branco vês com pavor,
Mas não são todos que trazem servidão.
Rogo teu perdão e te peço um favor:
Me aceita nestas terras como irmão!
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Continuação de “Irmãos”.......................................................................................................................
O índio, que a tudo ouve sereno, responde:
-Tua boca fala a verdade com certeira poesia,
E de ti a bondade não se afasta nem se esconde.
Sei que não é todo branco que vive hipocrisia,8
Que cobiça e manda a liberdade para longe.
Assim como não é todo índio que vadia,
E se esconde atrás de governo do visconde...9
Ser teu irmão, desde sempre, eu queria!
Vocabulário
1-Compleição: Aparência.
2-Arcabuz: Antiga arma de fogo, espécie de bacamarte.
3-Tacape: Arma ofensiva, espécie de maça, usada por índios
americanos. Tangapema, Ivirapema ou Ivirapeme.
4-Antropófago: Canibal; Que ou aquele que come carne humana.
5-Entrave: Obstáculo; Empecilho; Estorvo.
6-Malograr: Não ir avante; Gorar; Frustrar.
7-Silvícola: Aquele que nasce ou vive na selvas; Selvagem.
8-Hipocrisia: Impostura; Fingimento; Simulação; Falsidade; Falsa
devoção.
9-Visconde: Aqui, o autor se refere aos órgãos brasileiros de
proteção ao índio.
LFL

80

Imagem: Jair Penafort

81

Jardim do Coração
Para que uma flor possa nos brindar
Com toda sua beleza e perfume,
Se torna necessário darmos a ela,
Um belo e fértil jardim, em agradecimento.
Assim, ela se tornará ainda mais bela,
Exalando por completo o seu perfume!
E o jardim ideal para a flor do amor é,
Sem nenhuma dúvida, o jardim do coração!
LFL

82

Imagem: Luíz Fernando Liveira

83

Jari
És como o amor mais puro,
Com tua matiz esverdeante,
E teu leito profundo escuro.
És o zigue-zague brincante,
Tuas águas carregam futuro,
E também o triste semblante,
De um destino malino1 duro,
Um amor finado2 lá adiante.
És do teu pai o fiel discípulo,
Em força, graça e correnteza.
Teus remansos,3 um capítulo:
Jarilândia,7 a paz é a beleza!
Tua fartura é ato promíscuo,
De peixes e caça, de certeza,
E jacarés de tope maiúsculo,
Na Ilha da Saudade4 lindeza!
O pensamento do poeta errante,
Vagueia por tuas veias morosas,5
Sonhando um sonhar flutuante,
Divisando cascatas caudalosas!
Uma senhora a rir murmurante,
Vestida de mil águas fragorosas,
Com nome de santo miraculante,6
Ofereceu-me pétalas de mil rosas!
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Continuação de “Jari”.............................................................................................................................
Caminhando teus curvos caminhos,
Vejo o progresso a vir, imponente,
Transportando riquezas e espinhos,
O progresso vale a pena realmente?
Vale é que, um dos teus cantinhos,
Dos vários da tua senda expoente,
Uma bela dama envia-me carinhos,
Seu nome: Vitória do Jari7 somente!
Um tresloucado e insano romance:
Tua correnteza e um barco gaiola!
A correnteza, impetuosa nuance,
O barco, cantando moda de viola:
“Correnteza faceira e insinuante,
Vinda de Munguba8 há meia hora,
Que vive a me olhar enfeitiçante,
Porque sou feito de ipê-castanhola!”
No nosso mais recente encontro,
Acredite-me, não foi combinado,
Aconteceu tudo de bate-pronto,
Descobri-me louco apaixonado.
Dois segredos que agora conto:
Duas filhas tuas são meu pecado,
Uma é Laranjal do Jari,7 e ponto.
A outra, a bela Monte Dourado.8
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Continuação de “Jari”.............................................................................................................................
Vocabulário
1-Malino: Malvado.
2-Finado: Morto.
3-Remanso: Água parada.
4-Ilha da Saudade: Local de refúgio de jacarés, no rio Jari.
5-Morosidade: Preguiça; Indolência.
6-Miraculante: Milagroso;Milagreiro. Aqui faz-se referência à
Cachoeira de Santo Antônio, localizada no rio Jari, na divisa dos
estados do Pará e do Amapá.
7-Jarilândia, Vitória do Jari e Laranjal do Jari: Cidades que margeiam o rio Jari no lado do Amapá.
8-Munguba e Monte Dourado: Cidades que margeiam o rio Jari no
lado do Pará.
Jari: Rio que divide os estados do Pará e do Amapá.
LFL
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Kuahí
Na sétima noite, de lua brilhante,
Na terra dos Galibis,1 fulgurante,
O tuxaua2 Gregório, protestante,
Indaga, a voz do deus trovejante:
Tu, que caminhas por lá adiante,
Que tens o sangue borbulhante,
Dos filhos do deus-sol reinante,
Não és tu o tal marujo errante?
Respondo um tanto hesitante,
Porém sem parecer vacilante,
Todavia a verdade imperante,
Salta dos lábios, mui sibilante...
Salve, ó nobre rei fulgurante,
Da linhagem do deus-atlante!
Sois do Oiapoque navegante,
Filho do Amapá abundante.
Para vós e os vossos, diante,
Da deusa Flora tão radiante,
E da deusa Fauna possante,
Rogo a graça, nest‟instante,
De falar o que o ser andante,
Viu e vê de tão preocupante...
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Continuação de “Kuahí”..........................................................................................................................
Nobre rei, minha palavra é lancinante.
Dura como o arco Arara, inquebrante.
Tenaz e verdadeira, como o diamante.
O Homem de Lá vem, num rompante,
Com muitas igaras3 de tamanho gigante,
Com as redes de infindável barbante,
Segurando caixas de fala sussurrante.4
O Homem de Lá vem, riso variante,
E facas5 parecendo raio relampejante,
Que sai cortando árvore incessante,
N‟uma velocidade impressionante.
O Homem de Lá vem, alucinante...
Paro a minha narrativa, meio arfante,
Tentando recuperar o fôlego faltante.
O rei dos Galibis, altivo e observante,
Parado a um canto, inquieto bastante,
Levanta a voz, o rosto desfigurante:
Tú, que vem de longe, ó ser vagante,
Tua palavra é pura dor, mortificante,
Malina, como o curaré 6 envenenante.
Dizes que O Homem de Lá, petulante,
Varrerá do rio Oiapoque exuberante,
Toda a excepcional fartura emanante,
E que a terra Galibe será esterilizante,
De planta, de fruto, de água, faltante?
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Continuação de “Kuahí”..........................................................................................................................
Que O Homem de Lá, mui ignorante,
Cobiçando o metal amarelo brilhante,
Destruirá o que alcançar o semblante?
Tua palavra é águardente dopante...
Segue-se um silêncio inquietante,
Um cheiro de vida agonizante,
Até que o rei Gregório, vacilante,
Num fio de voz, determinante:
Nobre poeta do mato cantante,
Nesta terra meu arco é triunfante,
Nesta água minha igara é jubilante,
Aqui é o trono de Tupã, reinante!
Contudo, se o fim é chegante,
Lutarei até o último instante...
Vocabulário
1-Galibis ou Galibes: Nação indígena que habita a região do
município de Oiapoque-AP, na fronteira com a Guiana Francesa.
2-Tuxaua: Chefe.
3-Igara: Canoa; Barco.
4-Caixa de Fala Sussurrante: Walk-Talk.
5-Faca de Raio Relampejante: Motosserra.
6-Curaré: Veneno letal, usado pelos indígenas.
Kuahí: Museu da cultura indígena, localizado em Oiapoque-AP.
LFL
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Luar de Mim
Um céu estrelado, mui belo e galante,1
Igual sala de festejos, para bodas2 ornada!3
Uma lua vivaz, tão cheia e tão brilhante!
A brisa, bem-vinda do mar, rebuscada...
Um céu todo pontilhado de pequenos diamantes,
Uma lua linda e tão dourada, ambos deslumbrantes!
Do mar o Terral, trazendo o cheiro da maresia...
Bela Iara, teu beijo tem gosto do sal...que primazia!4
Divinal aparição...mais que antológica, soberana!
É assim, desde sempre, o luar de mim em Cuiarana!
Vocabulário
1-Galante: Gracioso; Gentil.
2-Boda: Festa de casamento; Festa requintada.
3-Ornar: Enfeitar.
4-Primazia: Excelência; Superioridade.
LFL
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Macapaba
Oh cheia lua, senhora do céu nortista,
Agradeço pelo teu rir mais lindo, Jaci!
Do teu enlace com Tupã, celeste artista,
Na despedida do Rio-Colosso... nasci!
Oh senhora das águas, de mil encantos!
Me agraciastes adornando meu porto,
De poesia, de amor e mil acalantos.
Meu céu anil é, ao errante, um conforto.
Do meu pai foi herdado o braço forte.
Minha Fortaleza,1 desde muito guarda,
Os caminhos amazônidas da má sorte.
Protege os passos que a maré apaga.
Meu ir e meu voltar foram um dia
Onde era a Pedra do Guindaste2 o fim
Hoje é Trapiche do Levy3 e muito mais
Tá lá São José4 a abençoar de alegria
E o bondinho carregando gente assim
Diria Alcy Araújo,5 “o poeta do cais”
Meu berço é privilégio do destino
Eis o Marco Zero6 a confirmar
O meio do mundo é meu coração
Tenho um palácio feito de carinho
E de artistas livres a expor e a criar
O palácio chama-se Casa do Artesão7
Meu porto é feito de barcos e amor
E por despedaçados corações estéreis
Passam por ele paixões, alegria e dor
É chamado Igarapé das Mulheres8

98

Imagem: Jair Penafort

99

Continuação de “Macapaba”..................................................................................................................
Tenho uma filha que caminha junto ao tempo
Nascida em mil, setecentos e cinqüenta e dois
Com a missão de ser uma casa de abençoar
Joaquim Pair9 acalentou-a num primeiro momento
E Padre Lino10 as primeiras vestimentas lhes pôs
Seu nome é Igreja de São José de Macapá11
Minha voz ecoa desde tempos imemoriais
Ouvidas nas festas dos meus filhos primeiros
Hoje, canto Marabaixo12 com Mestre Julião13
Grupo Pilão,14 Laguinho15 e tantos originais
Seduzo com Patrícia16 e Amadeu,17 mandingueiros
Zé,18 Osmar,19 Fernando,20 meus arautos são
Há entre meus filhos um dileto
Mago dos segredos da mata
Que trata as plantas com afeto
Todos chamam-no de Sacaca21
Sou bela por natureza, sou encanto profundo
Sou a legítima herdeira do Rio-Mar
Sou a capital do meio do mundo
Uns me chamam Macapaba,22 outros, Macapá!23
Vocabulário
1-Fortaleza de São José de Macapá: Forte militar projetado pelo
engenheiro Henrique Antônio Gallúcio, erguido entre 1764 e 1782.
Foi inspirado no modelo do engenheiro militar francês Sebastien Le
Preste, Marquês de Valban, cuja principal característica é a
semelhança a uma estrela de 4 pontas, sendo que cada uma dessas
pontas, ou baluartes, possui um nome específico, a saber: Madre de
Deus; São Pedro; N.S. da Conceição, e São José. Esses nomes foram
dados pelo então Governador e Capitão-General da época,
Fernando da Costa de Athayde Teive.
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Continuação de “Macapaba”..................................................................................................................
A mão-de-obra usada na construção da Fortaleza foi a de negros,
índios e escravos da colonização portuguesa.
2-Pedra do Guindaste: Monumento localizado em frente a Macapá,
distante cerca de 300m a 400m da margem do rio Amazonas. O
monumento original foi derrubado pela colisão com um barco. Em
seu lugar foi levantado um bloco de concreto, com uma imagem de
São José.
3-Trapiche Eliezer Levy: Trapiche situado na orla de Macapá, com
472m de comprimento, construído na década de 40.
4-São José: Padroeiro da cidade de Macapá.
5-Alcy Araújo: Poeta macapaense.
6-Monumento Marco Zero: Monumento em concreto representando
um relógio de sol, localizado na região central de Macapá,
exatamente onde passa a Linha do Equador.
7-Casa do Artesão: Maior centro de artesanato do Amapá.
8-Igarapé das Mulheres: Área portuária de Macapá. Possui este
nome porque, antigamente, as lavadeiras usavam o local para
exercer a profissão.
9-Joaquim Pair: Foi o primeiro vigário da Igreja de S. José de
Macapá.
10-Padre Lino: Artista autor de 2 quadros que retratam passagens
bíblicas, expostos nas paredes da Igreja de S. José de Macapá, cujos
nomes são: “Os Desterrados” e “São José Carpinteiro e o Menino
Jesus”.
11-Igreja de São José de Macapá: Prédio mais antigo da
cidade,construído no sécuo XVII, e inaugurado em 6 de março de
1671, por Miguel de Bulhões, frei da Companhia de Jesus.
12-Marabaixo: Espécie de ritual de dança e canto do folclore
amapaense, de origem negra, composta da união de várias festas
católicas populares. Os principais eventos de Marabaixo acontecem
nos bairros do Laguinho e Favela, em homenagem ao Divino
Espírito Santo e à Santíssima Trindade, e no Curiaú, em homenagem
a Santa Maria.
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Continuação de “Macapaba”..................................................................................................................
13-Julião Ramos: Grande divulgador do Marabaixo, na história
recente de Macapá.
14-Grupo Pilão: Grupo musical de Macapá, formado por vários
artistas renomados, entre eles Fernando Canto e Bi Trindade, que
inclui em seu repertório apresentações de Marabaixo.
15-Laginho: Bairro de origem negra de Macapá.
16-Patrícia Bastos: Intérprete e cantora macapaense. Atualmente,
figura entre os nomes mais importantes da MPB.
17-Amadeu Cavalcante: Cantor e compositor macapaense, uma das
mais belas vozes do Norte.
18-Zé Miguel: Cantor e compositor macapaense, um dos
expoentes da cultura amazônica. Foi Secretário de Cultura do
Amapá entre 2011 e 2013.
19-Osmar Jr.: Cantor, compositor e ativista ambiental de destaque
no Norte. É natural de Macapá.
20-Fernando Canto: Escritor, cantor, compositor e sociólogo de
renome. Natural de Óbidos-PA, é radicado em Macapá desde a
infância.
21-Sacaca: Planta nativa da Amazônia, que os indígenas e ribeirinhos usam como anticoncepcional e no combate ao diabetes. É o
epíteto de Raimundo dos Santos Sousa (1926-1999), um dos mais
proeminentes cidadãos amapaenses.
22-Macapaba: Palavra de origem Tupi (de nome científico “Oenocarpus Bacaba Mart”) que significa “Lugar de muitas bacabas”.
Bacaba ou Abacaba é uma palmeira nativa da região de Macapá,
que produz fruto semelhante ao açaí.
23-Macapá: Derivação de macapaba, é o nome da capital do Estado
do Amapá.
LFL
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Mãe do Rio
Uma tarde, no meu caminhar,
Sem fazer alarde,1ela surgiu,
Sorrindo ao se aproximar...
Me candiou, seu olhar penetrante!
Na beira do rio, me enfeitiçou,
Com seu rir mágico, cintilante!
E agora cá estou, encantado...
Pelo rir da Mãe do Rio, apaixonado.
Mas a Mãe do Rio, bela ingrata, me seduziu...
E, sem dizer adeus, virada em flor-sereia, partiu...
Vocabulário
1-Alarde: Ostentação; Arrogância.
LFL
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Mãe dos Deuses
Por estes tempos de agora,
Uma sublime e real petição,1
Plena de materna emoção,
Chega-me ao rir da aurora:
Petição terna e sussurrante,
Decerto imperiosa:2
Vinde, espírito navegante,
Vede-me, gloriosa!
Sê bem vindo, vero errante,
Contemplai meus encantos,
Minha rara beleza ofuscante,
Meus insinuantes acalantos!
Isto vem de há muitas luas,
Um, seis, meia nove ido:
Caminhos tornaram ruas;
O Forte da Barra3 erguido.
Por esta época acompanhei,
Conflitos entre filhos meus.
Um, vivia aqui desde sempre,
Outro, vindo de distante grei.
À liberdade um disse adeus,
Justo o filho do meu ventre...
Meu luto tornou-se atroz,
Após trágico acontecimento:
Um dos meus mais diletos,
Meu príncipe dos Manaós,
Ajuricaba,4 veio a falecimento,
Envolto em mistérios repletos...
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Continuação de “Mãe dos Deuses”......................................................................................................
O filho vindo de distante,
Dominou o que aqui vivia.
O de longe, num instante,
Apaga do outro o que havia.
A Praça Dom Pedro,5 infante,
Está sobre o índio que morria...
Como toda mãe, sou superação!
Já fui triste, ora estou contente!
Tenho um presente de emoção,
Mas guardo um passado latente.
Resguardo a Hiléia no coração,
O Adolpho Ducke,6 verdecente,
Nascido de tamanha comoção,
Jardim-Mor do meio-ambiente.
Do meu ser maior enredo,
Motivo de orgulho sublime,
Meu maior encanto enleva:
Do abraço dos filhos Negro,
E Solimões,7 a voz exprime:
Mãe do Rio-Mor da Terra!
Dos meus risos o mais belo,
Devo-o decerto ao seringal,
Da seiva-látex de alvo esmero,
Nasceu-me um filho sem igual:
Teatro Amazonas,8 meu anelo!
Minha madre gera gigantes,
De beleza perene que encanta,
Um calor que aquece viajantes,
E o comércio da Zona Franca!9
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Continuação de “Mãe dos Deuses”......................................................................................................
Bem-vindo, errante marinheiro,
Aos meus domínios magistrais,
Por aqui o labor é altaneiro,
O calor e o verde, sem iguais.
Contarei-te um segredo:
Aqui, quando nada havia
Da minha entranha surgia,
Um povo forte, sem medo.
Este povo, valente e brioso,
Temia nem mesmo a morte,
Desdenhava da má sorte...
Povo guerreiro e orgulhoso!
Do valor deste filho soberano,
Recebi um título de renome.
Manaós é este filho forte,
Manaus, chama-me o arcano.
Mãe dos deuses10 é meu nome.
Sou a mais bela do Norte!
Vocabulário
1-Petição: Pedido.
2-Imperiosa: Imponente.
3-Forte da Barra: Forte militar construído por volta de 1669,
dando origem a cidade de Manaus-AM.
4-Ajuricaba: Líder indígena da nação Manaó. Por não aceitar o
domínio dos colonizadores, foi preso e encaminhado para BelémPA. Foi assassinado durante este trajeto.
5-Praça Dom Pedro: Praça de Manaus-AM construída por sobre um
cemitério indígena.
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Continuação de “Mãe dos Deuses”......................................................................................................
6-Adolpho Ducke: Jardim Botânico de Manaus-AM. É o maior do
mundo em extensão e quantidade de amostras vegetais.
7-Rios Negro e Solimões: Rios que, quando se unem, em frente à
Manaus-AM, formam o rio Amazonas.
8-Teatro Amazonas: Suntuoso teatro, localizado em Manaus-AM.
Foi construído durante o auge da época da borracha.
9-Zona Franca: Zona de Livre Comércio de Manaus-AM.
10-Mãe dos Deuses: Significado de “Manaós”, que vem da nação
indígena que habitava onde hoje é Manaus. Povo que originou o
nome de Manaus-AM, capital do estado do Amazonas.
LFL
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Menina do Matapi
Nauta de um gaiola,1
Admiro a paisagem.
À mão, uma viola,
Na beira, a miragem:
Uma menina morena,
Cor do néctar açaí,
Tece um cesto, serena,
Que chama de Matapi.
Pronto o trançado,
Aberto cá e ali,
O cesto é lançado,
Às águas do Araguari.2
Fiquei candiado3 assim,
Ante a cena que vi:
A menina riso-carmim,4
Laborando o Matapi!
Menina bela morena,
Encantei-me de ti,
Ao mirar-te, Terena,5
Pescando de Matapi!6
Vocabulário
1-Gaiola: Embarcações típicas da região amazônica.
2-Araguari: Afluente amapaense do rio Amazonas.
3-Candiado: Encantado; Enfeitiçado.
4-Carmim: Vermelho vivo.
5-Terena: Povo indígena que habitava a Região Norte.
6-Matapi: Artefato semelhante a um cesto, feito de talas, muito
usado pelos ribeirinhos amazônicos na pesca de peixes e camarões.
LFL
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Minha Nau
Quando, em cumprimento do dever,
Parto rumo ao mar desconhecido,
Deixando na terra meus queridos sem o querer,
Umas lágrimas furtivas rolam, do pesar renascido.
Então, nos contornos das barras1 mil,
Minha nau2, em cálida refulgência,
Navega na costa deste Colosso Brasil,
E o orgulho suplanta da terra a querência...
Orgulho do privilégio que ora desfruto:
Envergar a mesma farda luzente branco,
Que tantos bravos de outrora vergaram justo,
Em singela homenagem à eles, navego e decanto!3
Conclamo os nobres de já à veraz lembrança,
Ao nome de um eternal marinheiro:
Marcílio Dias,4 pleno de tenaz pujança,5
Digno és de louvação por inteiro!
Teu legado é a mão que não descansa.
Teu sacrifício motiva-me, gerreiro,
A jamais esmorecer diante da vil jactânça.6
A flâmula7 da Pátria, em instante derradeiro,
Tremulará por ti e para ti, em herança...
Minha nau navega sempre ao Norte,
Ou onde tremular o estandarte da Pátria
Na minha nau desdenho da morte,
Que espreita-me a cada onda drástica,
Onde marinheiros mil que, em má sorte,
Naufragaram em sua insidiosa8 mão metálica.
Um dia tombarei, bem o sei, porém serei forte.
Ajudar-me-ão os mártires do mar na prática,
Do navegar diário meu maior dote.
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Continuação de “Minha Nau”.................................................................................................................
O abandonar da nau não consta no Juramento,
Diante do Pavilhão da Terra-Mãe, feito por mim.
Quando as tempestades em brutal assolamento,
Golpearem meus costados9 forte assim,
Não gemerá meus lábios nenhum lamento.
Meus braços susterão o timão até o fim.
Schramm10 meu rumo traçará no firmamento.
Tamandaré11 minha derrota firmará a carmim,12
E meu sangue fremitará em completo alento!
Ao fim do embate volto ao porto do meu coração...
Lá aguardam meus queridos transbordando saudade.
Piso a terra, tão sagrada, em superna emoção,
Torno-me mortal novamente, respirando mocidade!
Heróis do Mar, agradeço-vos por, em plena paz,
Guiarem o timão13 da minha nau em segurança veráz.
Vocabulário
1-Barra: Foz de rio; Saída para o mar.
2-Nau: Relativo a embarcação, Navio.
3-Decantar: Celebrar ou exaltar em cantos ou versos.
4-Marcílio Dias: Recrutado à força, o que era comum na época da
consolidação do país, o marinheiro Marcílio Dias, que era negro,
distinguia-se dos seus pares pelo comportamento exemplar. Na
Guerra do Paraguai, sagrou-se vitorioso na batalha de Paissandu,
porém o feito que alçou seu nome ao rol dos bravos da Pátria
aconteceu na Batalha Naval do Riachuelo, no dia 11 de junho de
1865. O seu navio havia sido tomado pelo inimigo, e houve um
momento em que 4 paraguaios correram para o mastro principal da
embarcação, visando arriar o estandarte brasileiro. Marcílio
interpôs-se entre eles, pondo 2 fora de combate. No entanto, teve o
braço no qual portava o sabre decepado por um terceiro inimigo.
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Continuação de “Minha Nau”.................................................................................................................
Mesmo ferido, não permitiu que o manto da Pátria fosse ultrajado,
sucumbindo ao pé do mastro onde tremulava a bandeira brasileira...
O seu sacrifício motivou o restante da tripulação a continuar
lutando até a chegada de reforços, quando foi possível fazer o
inimigo recuar. A origem humilde e a baixa patente na Marinha
criaram grande empatia com o povo brasileiro, que ainda nos dias
atuais lhe rende homenagens. Há, de norte a sul do país, ruas e
avenidas com o nome do herói, além de um clube de futebol, da
cidade de Itajaí-SC. O maior hospital da Marinha, localizado no Rio
de Janeiro-RJ, também leva o nome de Marcílio Dias. Seu nome está
na fila de espera para constar no “Livro de Aço”, a aguardar
projeto de lei. O dia 11 de junho é comemorado como Data Magna
na Marinha Brasileira.
5-Pujança: Robustez; Grandeza.
6 -Jactânça, ou Jactância: Orgulho; Vaidade; Soberba.
7-Flâmula: Bandeira; Pavilhão.
8-Insídia: Emboscada; Cilada.
9-Costado: Lateral do navio.
10-Max Schramm: Consta registrado nos arquivos da Marinha
Brasileira que, no ano de 1951, o Contra-Torpedeiro “Greenhalgh”
fazia manobras no mar, quando um acidente na sua praça de
máquinas ceifou as vidas de todos os marinheiros que estavam de
plantão naquele compartimento. Enquanto a tripulação lutava
tenazmente para contornar a situação, pois havia o risco iminente da
praça de máquinas explodir, mandando o navio pelos ares, o
marinheiro Schramm adentrava um compartimento próximo da
praça de máquinas, ajudando a resgatar companheiros feridos. O
mesmo fez 4 incursões neste compartimento. Na 5 entrada, não
conseguiu mais sair...
Neste mesmo evento, faz-se jus ressaltar também o sacrifício do
Capitão-de-Fragata Marroig de Mello, que era o chefe de máquinas
da embarcação. No momento do acidente, Marroig encontrava-se na
Praça d’Armas, local de refeição dos oficiais.
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Continuação de “Minha Nau”.................................................................................................................
Ao entrar na praça de máquinas do navio, sabia que caminhava
para a morte certa. Conseguiu fechar válvulas – que encontravam-se
incandescentes, devido a temperatura de 900º no local – ação que
evitou a explosão do navio. Marroig conseguiu sair da praça de
máquinas, porém suas vísceras estavam totalmente expostas e os
músculos dos seus braços já não existiam...O navio arrastou-se até o
porto do Rio de Janeiro, onde Marroig foi socorrido. No hospital, foi
constatado que seus pulmões também já não existiam. Faleceu no
dia seguinte, nos braços do irmão, que também era marinheiro. Os
sacrifícios desses 2 bravos marinheiros foram recompensados com a
salvaguarda de cerca de 300 vidas.
11-Tamandaré: Joaquim Marques Lisboa, é o nome do Marquês de
Tamandaré. Nascido em Rio Grande-RS, em 13 de dezembro de
1807, dedicou sua vida para ajudar o Brasil na emancipação de
Portugal, participando e saindo vitorioso de inúmeras batalhas que
ajudaram a consolidar os limites do país. Quando do seu
falecimento, em 1897, já era reconhecido por todo o Brasil como
herói. A nação brasileira, em agradecimento, lhe outorgou o título
de Patrono da Marinha de Guerra do Brasil e, em 2004, escreveu
seu nome no “Livro de Aço”, que é o livro onde constam os nomes
dos Heróis da Pátria. O Dia do Marinheiro brasileiro é comemorado
na data do seu nascimento, 13 de dezembro.
12-Carmim: Carmesim; Vermelho forte.
13-Timão: Volante da embarcação.
LFL
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Miritis
Arranha-céus naturais em colosso,
Impulssionam-se da Terra-Mãe fecunda!1
Os filhos dos Aimorés bebem do poço,
Dos igapós o líquido vital que abunda,2
Límpido e farto, neste subterrâneo fosso.3
Por vezes parecem suster os céus,
Tamanha a altura que alcaçam,
Candiando meus olhos incréus...
Estas palmeiras oferecem também,
O liquor saboroso dos seus frutos,
Saciando a sede do viajante que vem,
E trazendo humildade aos astutos.
Ah, como não reverenciar estas palmas atlantes?
Obras-Primazes da Amazônia, lhes ofereço a Liz!4
Meus préstimos sinceros, até um tanto galantes,
A lhes homenagear, majestosas almas miritis!5
Vocabulário
1-Fecundo: Fértil; Próspero.
2-Abundante: Em grande quantidade.
3-Fosso: Vala ou túnel subterrâneo.
4-Flor de Liz: Ornamento heráldico em forma de um lírio estilizado,
distintivo da realeza na França; Lírio.
5-Miriti ou Buriti: Palmeira altíssima (em alguns casos atinge mais
de 60m) abundante na Amazônica e em alagadiços. Produz fruto
globoso de gosto peculiar, aproveitado em sucos e pela indústria de
cosméticos.
LFL
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Murmúrios da Hiléia
Escuto teus tênues murmúrios,1
Em súplicos pedidos disfarçados,
Na tarde carregada de augúrios,2
Vindos de longe e juntados,
Aos troncos flutuantes injúrios...3
Teus murmúrios dizem lágrimas,
Por tuas filhas vilmente tombadas,
Que ora descem o rio-túmulo lástimas.
Tuas dores de Mãe, inconsoladas.
Teus soluços ao virar das páginas.
Choro tuas dores e teus despeitos...
Clamo aos quatro ventos teus soluços,
Que de angústia e pesar são feitos,
Por insensíveis ateus irrecursos,4
Que maculam teus caules perfeitos.
Teus murmúrios chegam da noite o cair,
Nas poderosas correntezas agitadas...
Uma Pororoca revoltada, pede para afligir.
O Terral quer retaliar, com loucas lufadas,
Mas, teu grande coração não vai permitir...
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Continuação de “Murmúrios da Hiléia”...............................................................................................
Sinto teu amor de Mãe nos galhos em balouços,5
Nas folhas caídas e farfalhantes escuto tua voz:
-Acalmem-se pois conheço o agir dos Homens,
Um dia eles despertarão dos sonhos loucos,
E a venda6 vil da ignorância lhes cairá, atroz,
Porém, pode ser tarde demais e somente nomes,
Do que foi belo e magistral, restarão uns poucos...
Vocabulário
1-Murmúrio: Palavra pronunciada em voz baixa; Lamento.
2-Augúrio: Pressagio; Agouro.
3-Injúrio: O mesmo que injúria.
4-Irrecurso: Expressão na qual o autor se refere a pessoas sem
noção do que fazem; Apedeutas.
5-Balouço: Balanço; Balançar.
6-Venda: No texto, tem sentido de obstáculo à visão.
LFL

130

Imagem: Jair Penafort

131

Noite Bela
Chegando o entardecer, o coração,
Fatigado da lida cotidiana, espera,
Em ânsia costumeira, a tênue visão:
O anoitecer mágico, trazendo quimera!1
Privilégio, estar à beira do rio-paixão,
A aguardar-te, noite bela de primavera!
És ao ser, noite bela, fartura de emoção,
Quando chegas, plena de ébano,2 sincera.
Lá pelas tantas, o ser livra-se da prisão,
Ao divisar no salão celeste, quem: Ela,
Tua irmã dourada, a desfilar tentação!
Enfeitiçado adormeço, embalado àquela
Brisa vinda de tua irmã Flora,3 sedução.
O cantor da madrugada,4 à cancela,
Sola árias5 de amor, desejo e ilusão...
A aurora desperta do sonhar, à janela,
Sentimento de felicidade e certa aflição,
Pela noite bela indo, do Norte, aquarela!6
Vocabulário
1-Quimera: No texto, tem o sentido de sonho, fascínio.
2-Ébano: Negrume; Escuridão.
3-Flora: Conjunto de espécies vegetais de uma região.
4-Cantor da Madrugada: O galo.
5-Ária: Peça de música para uma só voz; Melodia.
6-Aquarela: Visão apaixonada ou otimista de uma época, uma
situação, um lugar, etc.
LFL
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O Ancião e o Trem
O ancião caminhava lentamente
Com seus passos de muita idade
Cumprindo ritual de antigamente
Que não se vê mais na cidade:
Ver o trem passar lentamente...
Nos seus tempos de juventude
O trem era um acontecimento
Que gerava grande amplitude
No seu singelo pensamento
E no gito1 coração inquietude
Pulava no catraio2 com o peito em polvorosa
Querendo chegar mais rápido que o barco
Que o transportava do igarapé da tia rosa
Para o Porto do Grego3, que era mui farto
Lar de peixes, crustáceos e água cheirosa
Mal o barco tocava a terra, já saia em disparada
Por uma trilha que ia dar na beira do rio Matapi 4
D‟onde mais a frente se tinha visão privilegiada
Da grande e fumarenta locomotiva: Piuííí, piuííí
Esta visão fazia a vontade do menino saciada!
Hoje, todavia, do trem são raras as aparições
E as energias de menino ficaram no passado...
Caminhar pela cidade provoca inflamações
Nos pés e no orgulho do ancião cansado
Devido às ruas esburacadas e extensos valões
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Continuação de “O Ancião e o Trem”..................................................................................................
Mas, o desejo de menino ainda persiste
No peito ainda vive um encantamento
Vez ou outra, quando o corpo resiste
O ancião se lança ao entroncamento
Na saída da cidade o trilho ainda existe!
Quando o trem passa, causando fascínio
O ancião se lembra de tempos distantes
Na volta, encontra Santana e o Menino5
Que parecem abençoá-lo com risos cintilantes
O ancião admira as imagens com carinho...
Acontece então um fato surpreendente,
Que deixa emocionado o pobre ancião...
Iluminada pelos mágicos raios do sol poente,
A imagem do menino-deus é pura comoção:
-Reflete o rosto do ancião de antigamente!
Vocabulário
1-Gito, ou Jito: Pequeno; Diminuto.
2-Catraio: Pequenas embarcações de transporte e carga usados nos
rios e igarapés amapaenses.
3-Porto do Grego: Área portuária de Santana-AP.
4-Matapi: Nome do rio que divide os municípios de Santana-AP e
Mazagão-AP.
5-Santana e o Menino: Imagens de Sant’ana e de Jesus Menino, que
ficam no entroncamento rodoviário na entrada de Santana-AP.
LFL
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O Furto
Nos cotidianos diários
Um acontecimento cômico,1
Sem carecer honorários,2
Com um quê de irônico!
Lá p‟ras bandas do Vêr-o-Peso,3
Em plena calçada do Mercado,
Um peixeiro grita surpreso,
Pois teve seu pescado furtado...
O fato mais intrigante,
Não é o furto4 consumado,
E sim o agente furtante...
Na calçada, furto é fato constante.
Raro é ter o pescado levado,
Por meio de um urubu assaltante!
Vocabulário
1-Cômico: Engraçado; Burlesco.
2-Honorário: Encargo; Pagamento.
3-Ver-o-Pêso: Famoso ponto turístico de Belém-PA.
4-Furto: Roubo; Assalto.
LFL
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Paixão Insana
Nestes dias loucos de agora
Padeço desvarios monumentais...
A necessidade de ti me devora,
Em proporções cíclopes,1 colossais.
Por teu querer me desatino,
Inflamado em insano2 desejo.
Em teu querer me assassino.
No teu querer mora meu almejo.
A devoção por ti em vida,
Deverá me levar ao além.
Que não me tarde a partida,
pois te levarei comigo também...
Se não queres ser minha somente,
Partirei em solidão inconsolada...
A existência minha é finda, poente.
A vida me cessa enfim, é terminada.
Vocabulário
1-Cíclope: Grandioso; Colossal.
2-Insano: Doente; Demente.
LFL

140

Imagem: Almerindo Tetel

141

Pescador!
Logo de madrugada,
Se despede de seus amados, e ruma em direção ao porto.
Lá chegando, encontra outros, de mesmo labor.1
Iscar2 os anzóis, uma a um,
E os arrumar na proa da Fé em Deus...
É preamar! Tudo pronto. É hora de partir...
O dia vem raiando...
- Soltem as adriças!
- Ergam as vergas!
Um lindo pano azul se enche do ar puro da aurora!
Como um moleque travesso,
A canoa se encaminha ao rumo de fora...3
Atravessa as “quebradas” e um oceano majestoso
Se oferece a navegar.
- Joguem as bandeirolas!
- Discaiam4 as tiradeiras!5
- Oh! Pai do Céu, mandai os peixes...
À tarde, o aviso:
- Seus “home”, vamos puxar as tiradeiras!
Que maravilha: Bandeirados, Cações,
Gurijubas em profusão!
A maré enchendo...é hora de voltar p'ra terra.
Atravessada as quebradas, já se divisa o porto ao longe...!
Chegando, com satisfação pisa-se na terra, sagrada...
Arruma-se tudo no pau-de-carga,6 e rumo ao Mercado,
Não esquecendo do quinhão7 do Lavador,8
E o avoado9 dos compadres, que hoje não foram p'ra fora.
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Continuação de “Pescador!”..................................................................................................................
Vocabulário
1-Labor: Trabalho; Ocupação.
2-Iscar: Ação de prender-se a isca no anzol.
3-Fora: No texto, tem o sentido de ir para o oceano.
4-Descair: Deixar cair; Pender.
5-Tiradeira: Espécie de corda, de razoável comprimento, onde prendem-se anzóis trabalhados para pescar. Às extremidades das tiradeiras prendem-se bóias de isopor com bandeirolas.
6-Pau-de-carga: Haste de madeira ou bambú, guarnecida nas extremidades por dois homens, usada para transportar pesos, pendurados no centro.
7-Quinhão: Cota; Partilha.
8-Lavador: Encarregado da limpeza da embarcação.
9-Avoado: Espécie de cota em peixe oferecida a amigos ou parentes,
que não foram pescar. Pode ser também uma refeição feita de peixes
assados na brasa, em plena praia.
N.A.: Homenagem àqueles que, todos os dias e noites, desafiam as
vastidões liquídas do planeta, em busca do pescado. Atividade esta
que, para muitos, produz o único sustento da família.
LFL
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Príncipe Sacaca
Salve, versador intinerante,
Que vagueia p‟ra lá e p‟ra cá.
Sê bem-vindo, vero caminhante,
Às terras sagradas do Amapá!
Nestas querências fiz meu reinado,
Que vai até onde o arco Arara1 alcança,
Passando pelas terras dos Manaós,1
Chegando às pradarias Aruans1 do lado,
Circundando o vale Saterê1 criança,
Findando no trono dos Kaiapós...1
Estes são os limites do meu domínio,
Onde ninguém entra sem ser convidado.
É um reino de encanto e fascínio,
Mas pode ser flagelo ao desavisado.
Raramente me chego aos Filhos de Adão,2
Pois a maioria é má na sua essência...
Buscam a riqueza fácil e o poder vão.
Rejeitam o valor da mata e sua ciência.
No entanto, aqueles que nascem no meu seio,
Aprendem desde cedo o valor do meu saber.
Sabem que meu curar é real e não devaneio.
Crescem saudáveis de mente, corpo e viver!
Errante, por umas luas idas de outrora,
Surgiu ante meu trono um ser especial,
Vindo da querência chamada Laguinho,3
Reinado da palmeira Macapaba4 Senhora.
Antes de entrar no mato , rogou-me o aval,
Demonstrando respeito, nobreza e carinho.
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Continuação de “Príncipe Sacaca”.......................................................................................................
Vinha ele em missão de aprendizado,
Acompanhando uns brancos doutores,
Que aqui vinham buscar conhecimento.
Vendo seu coração puro e o ver iluminado,
A Mãe-Natureza encheu-se de amores,
Determinando-me saciá-lo de “alimento”.
Foi-lhe dado os conhecimentos dos antigos:
A capacidade de falar com os reis vegetais;
Interpretar os dizeres de todos os sentidos;
Traduzir a voz da mata e dos seres animais.
Na floresta fez seu curso superior.
Na mata obteve seu grau mestrado,
Observando e analisando com ardor,
Nas herbáceas sua tese de doutorado.
Ao final do seu árduo aprendizado,
A floresta se encheu de singela comoção,
Ante a honraria, graça de raros mortais...
Sua Majestade Gaia,5 do Trono Esverdeado,6
Anuncia, plena de maternal emoção:
“-Daqui por diante, meu arauto7 serás!”
“Terás direito ao nome de um dileto meu,
E aos teus levarás o meu singelo curar.
Sob o meu manto de proteção viverás.
Deverás sempre lembrar onde nasceu.
O Bem ao próximo farás sem reclamar.
O medicar do pobre alegremente farás.”
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Continuação de “Príncipe Sacaca”.......................................................................................................
Desde este dia abençoado, ser andante,
Este escolhido tem cumprido fielmente,
O pedido da Mãe-De-Todo-Caminhante.8
Portanto, brado a todo ouvir, claramente:
Que, desde sempre, navegante forasteiro,
Sou Sacaca,9 Senhor das Ervas derradeiro.
Meu nome é cantado pelo nativo e pelo ribeiro.
Minha seiva trás a cura ao branco e ao guerreiro.
E que Raimundo Souza é meu legítimo herdeiro!
Vocabulário
1-Arara, Manaó, Aruan, Saterê e Kayapó: Nações indígenas do
Norte Brasileiro.
2-Filhos de Adão: O Ser Humano.
3-Laguinho: Bairro de origem negra de Macapá, onde viveu Raimundo Sacaca.
4-Macapaba: Derivação de Macapá.
5-Gaia: A Terra.
6-Trono Esverdeado: O trono da Natureza
7-Arauto: Propagador; Divulgador.
8-Mãe-De-Todo-Caminhante: A Natureza.
9-Sacaca: Planta nativa da Amazônia, que os indígenas e
ribeirinhos usam como anticoncepcional e no combate ao diabetes.
É o epíteto de Raimundo dos Santos Souza (1926-1999), um dos mais
populares cidadãos do Amapá. Pesquisador autodidata, deixou
extensa obra a respeito da cura de males através de plantas e ervas.
Atualmente, seus conhecimentos e outros dados relativos à sua vida
estão expostos no Museu Sacaca, em Macapá-AP.
LFL
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Rio-Colosso
Nos primórdios,1 nada havia...
Mas eu já me fazia presente!
Quando as bases do mundo eram poesia,
Eu já cantava versos ao Onipotente,2
Que declarou com resplendência e magia:
- Ide saciar sedes, com tua mão imponente.
Serás para a Terra, meu presente!
Nasci da nobreza dos meus pais gigantes.
Meu berço foi um colosso de montanhas.
Fui gerado nas mais profundas entranhas.
Da Mãe-Gaia3 recebi águas fascinantes!
Meus braços forjaram grandes guerreiros,
E outros vi proceder de reinos distantes.
Na glória Inca4 os meus amores primeiros...
Vivi o resplendor das suas poles5 atlantes,
Segui com pesar seus passos derradeiros...
Desde sempre com muito ardor,
Deixo meu rastro profundo,
Transportar sonhos e amor!
Um verde mágico fecundo,
Tem nascido em esplendor,
Nas margens do meu mundo.
Sou o maior rio da natureza,
Que me fez gigante por si própria.
Meu nome é cantado com clareza,
Por meus filhos nativos em glória!
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Continuação de “Rio-Colosso”...............................................................................................................
Minhas artérias irrigam vales e campos.
Meus igarapés são líquidas estradas.
Os ribeiros são meus filhos tantos,
Que orgulhosos têm as almas infladas,
E agradecidos me entoam cantos.
Da Mãe-Terra sou o filho mais pujante.6
Em tamanho, em águas, impressionante!
Meu Berço: Os planaltos peruanos altaneiros.
Meu adeus: É o Bailique,7 nos solos brasileiros.
Minha senda é o mais colossal dos Biomas!8
Sou o Rio-Mar, o magnífico rio Amazonas!
Vocabulário
1-Primórdio: Começo; Início.
2-O Onipotente: O Ente Superior; Deus.
3-Gaia: A Terra.
4-Inca: Civilização pré-colombiana que habitou os Andes.
5-Pole: Centro urbano; Metrópole.
6-Pujante: Belo; Esplendoroso.
7-Bailique: Arquipélago de 8 ilhas, situado no lado amapaense da
foz do rio Amazonas.
8-Bioma: Conjunto de bens naturais de uma região.
LFL
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Sentimentos Nobres
Na busca de um olhar,
No qual encontre um retorno,
A um grande anseio meu:
A Cumplicidade!
Padeço incessante buscar,
Em meio a um mundo morno,
Algo que quase já esmoreceu:
A Sinceridade!
Nos idos tempos de brincar,
Um olhar sempre encontrava, em adorno,
Nos braços de um amor que já feneceu:
A Ingenuidade!
Nos atuais tempos busco encontrar,
Nos olhares mais simplórios o estorno,
No homem algo que quase já pereceu:
A Honestidade!
Necessito com brevidade encontrar,
O que trará ao meu peito o conforto,
Algo que meu coração jamais esqueceu:
A Felicidade!
LFL
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Vida e Morte
N'um desvairante entardecer,
Diante dos olhos se apresenta,
A morte, vestida de negro cetim.
Sinto o corpo desfalecer,
Ante a visão que me atormenta:
O relato do meu fúnebre fim...
Sensação ambígua e conflitante,
Neste momento passo a experimentar:
Ora um terror apavorante,
Ora uma alegria sem par!
De quando em quando um riso hilariante,
E então o desespero a me assolar...
Estranha sensação enfrentar o desconhecido...
Ninguém sabe o que acontece após,
Pois de lá ninguém voltou...
Neste instante perco o sentido,
Resultado de uma dor atroz.
Minha alma então se elevou...
Me vejo a nascer, crescer, os passos iniciantes.
Contemplo meus acertos e também falhas,
Os sonhos que realizei, e as frustrações...
Os amores, 'inda no peito imperantes...
Meus erros tantos, meus acertos são migalhas...
Diviso uma Luz, a fazer ponderações.
O acusador aponta meus erros com veemência,
Mas eis que A Luz se apressa em meu encosto,
Mostrando como vivi, o que fiz e o quando amei...
Me dá a palavra O Grande Juíz, em resplendência:
Suplico perdão, com lágrimas a correr no rosto...
Banhado em puro sangue carmesim, despertei.
LFL

158

Adquira os Volumes 1 e 3 de “Caminhos de Rios...”,
pelo site do autor:

www.luizfernandoliveira.com.br
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FONTES CONSULTADAS:
 WIKIPÉDIA;
 GOOGLE;
 OBRA FERNANDO CANTO;
 OBRA NILSON CHAVES;
 DICIONÁRIO RUTH ROCHA;
 DICIONÁRIO HOUASS, E
 DICIONÁRIO AURÉLIO.

Faça um passeio pela Amazônia!
 Veja fotos e vídeos;
 Ouça músicas;
 Leia textos de artigos, poesias e lendas;
 Descubra curiosidades;
 Converse com o “Ser Amazônico!”
 Adquira seus exemplares das obras do autor:
OBS.: Parte do valor de cada exemplar vendido, vai para projetos
sócio-culturais apoiados pelo autor, na Amazônia.
Visite o site do autor:

www.luizfernandoliveira.com.br
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