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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 Nilson Chaves
O escritor que consegue, dentro do imaginario, refletir a
realidade do seu habitat, do seu cotidiano e de sua existencia, alcança
– com leveza e sabedoria – o seu leitor.
Luíz Fernando Liveira, poeta e escritor, têm na sua alma de
caboclo amazônico o sentido e a arte da palavra, escrevendo, de
maneira brejeira e ribeirinha, a memória de fatos e estórias que
povoam seu devaneio poético, como um sinal de valorização da vida
e, por conseguinte, da relação humana.
Quando li seus textos aflorou, de forma clara e límpida, o
meu sentimento de nortista...E entendi toda a beleza lírica e cotidiana
dos mesmos. Me vi assim, contextualmente, flutuando e comungando
das suas estórias como se fossem minhas, como se eu já tivesse visto
esse filme.
Liveira consegue nos envolver e nos colocar diante de nós
mesmos. Sua poesia proporciona recordações e eterniza momentos
que já vivemos ou ainda vamos viver, iguais ou parecidos com suas
estórias poéticas.
Gosto de ler e de me imaginar fazendo parte de tudo que leio,
e sentir a historia como se fosse minha, e Liveira consegue me passar
essa sensação maravilhosa.
O escritor e poeta Luíz Fernando Liveira nos dá, de forma
real, contundente e mágica, o sentido definitivo de que nossas
estórias caboclas se misturam, nos oferecendo o encanto de sermos
parte da Mãe-Amazônia, orgulhosamente.
Nilson Chaves


Cantor;



Compositor;



Músico;

 Presidente da Fundação Cultural do Pará “Tancredo Neves”.
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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.

12

“A vida espera de mim – no mínimo – o meu melhor!”.
Luíz Fernando Liveira
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Imagem: Jair Penafort
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Nas Palmas...
Nas palmas de suaves mãos certa vez,
Fui transportado em sonho acordado,
Envolto num manto de embriaguez...
Era o meu olhar um tanto desconfiado,
Ante cenas de completa absurdez...
Uma linda donzela, de rara beleza,
Me ofereceu um riso de babaçú!
Nas palmas de suas mãos uma certeza,
Ela era do Ribeirão Taquaruçú,1
Nascida na cachoeira de correnteza!
Ela me contou uma sublime estória,
Dessas que é impossível o esquecer.
Dizia que era fruto de sua memória:
“Em mil, novecentos e oitenta e nove,
Na manhã verdejante de maio o dia vinte,
Um céu azulante e emocionado, chove,
Trazendo a esta data marcante o requinte.
Nas palmas das mãos de dois magos,
Fernando Cruvinel e Walfredo Antunes,2
Cercada de carinhos e muitos afagos,
Emersa do rio Tocantins em verdumes,
Nascia a mais sublime dos cerrados!

15
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Continuação de “Nas Palmas...”.............................................................................................................
Numa planície foi construído seu berço,
Entre as serras do Carmo e Lajeado.3
E nas palmas das mãos do lago travesso,
Essa menina tem seu endereço encontrado.
Um ritual de todos os dias, ao alvorecer:
A Bela do Cerrado sai para o banhar,
No Ribeirão das Balsas1 do seu querer,
Ou no Ribeirão das Pedras1o seu brincar!
Ela gosta também da Praia da Graciosa,5
E no Parque Cesamar5 ela se diverte a valer.
Na Praia da Prata,5 agora moça formosa,
Ela encanta, fazendo o riso morto reviver!
À noite ela gosta de sair a passear,
Pelas serras riscadas de nanquins,
Ouvindo uma viola sublime dedilhar,
Umas modas de Genésio Tocantins.6
Tú, que és o poeta errante do norte,
Conta à todos que possuem almas,
Que, em sonho, tivesses sublime sorte:
Beijar a Bela do Cerrado: Palmas!”
---------------------------------
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Continuação de “Nas Palmas...”.............................................................................................................
Quando dei por mim, fui por um brilho desperto.
Percebi que não estava envolto em lençóis...
Encontrava-me em pé, e com o ver bem aberto,
Diante da reluzente Praça dos Girassóis!7
Vocabulário
1-Ribeirão Taquaruçú: Ribeirão das Balsas e Ribeirão das Pedras:
Cursos d’água que banham Palmas-TO.
2-Luiz Fernando Cruvinel Teixeira e Walfredo Antunes de Oliveira
Filho: Arquitetos que planejaram Palmas-TO.
3-Serras do Carmo e do Lajeado: Serras que limitam a cidade de
Palmas-TO.
4-Praia da Graciosa, Parque Cesamar e Praia da Prata: Pontos
turísticos de Palmas-TO.
5-Genésio Tocantins: Cantor e compositor, expoente da cultura do
Estado do Tocantins.
6-Praça dos Girassóis: Praça de Palmas-TO.
LFL
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Ninfas Brasilidades
I
Minha deidade,1 em flor-luz,
Descei dos píncaros além
E fazei morada em mim!
Passai vossos anos assim,
Aquiescida, refém
Dos braços meus. Azuis,
II
Teus olhos seduzem-me.
Instigantes, fascinam...
Verdes, cintilantes, cor
De jade. Castanhos, de
Ímpar beleza, formam
Fontes tantas, de amor
III
Transbordantes. Teriam
Meus olhos maior prazer,
Do que regalar-se, dos
Balouços que enfeitiçam,
Tuas melenas! Querer
Teus beijos molhados

Vocabulário
1-Deidade: Divindade.
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Continuação de “Ninfas Brasilidades”.................................................................................................
IV
É o vício que flama2
Em arrebatamento,
Que tenazmente cana3
Meu ser...meu pensamento
Único, tropicana,4
É, a todo momento,
V
Tocar tua delicada,
E tão deliciosa
Tez, velo aveludada.
Beleza viciosa,
Devéras rebuscada,
Angelical. Airosa,5
VI
Tua face irradiante,
Em riso cativante!
Lábios sedutores,
Despertam mil amores.
Curvas insinuantes,
Despertam flamejantes

Vocabulário
2-Flamar: Queimar.
3-Canar: Ligar.
4-Tropicana: Mulher dos trópicos.
5-Airar: Refrescar.
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Continuação de “Ninfas Brasilidades”.................................................................................................
VII
Desejos...ah! Os encantos
Tantos teus, Nereida,6
Cantam-me acalantos
Lascivos. Minha Eneida,6
Iara, mãe dos tantos
Rios-brasis, seiva
VIII
A conduzir os sonhos
E as desesperanças
Dos ribeirinhos. Olhos
Da iara, semelhanças
Do rubi. Nos medonhos
Colossos verdes, tranças
IX
Negras das jacis!7 No sul,
As melenas douradas
Das galegas!8 Céu azul
No Rio, bronzeadas
Sereias cor de cajú,
Ao sol das enseadas

Vocabulário
6-Eneida ou Nereida: Na mitologia grega, é uma ninfa do mar.
7-Jaci: No texto, refere-se a mulher nortista.
8-Galega: No texto, refere-se a mulher loura; Sulista.
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Continuação de “Ninfas Brasilidades”.................................................................................................
X
E praias. Das marias,
Carrego mil lembranças:
Puras! Almas crianças
Sem mal, em primazias.
Marias das cirandas,
As flores das baías,
XI
Todas. Foi meu destino:
A rosa, do agreste.
A beleza inconteste
Do lar de Vitalino.9
Da rosa do nordeste,
Meu amor de menino
XII
Foi. Naquela colina
De encantos anil, primeiros,
Tem uma cachoeira
De água cristalina!
Das Gerais, Medeiros,10
Terra-café, primeira

Vocabulário
9-Vitalino: Mestre artesão nordestino.
10-Medeiros: Cidade de Minas Gerais.
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Continuação de “Ninfas Brasilidades”.................................................................................................
XIII
Paixão...flor que fascina!
Berço do velho chico,11
Paraíso! Domina
Me devéras, que fico
Aluado,12 menina
Lina, tão endêmico
XIV
De amor...nos encantos
Das Gerais, Salgados
Dos São José,13 uns prantos
Saudosos, derramados
Por tí, Sara...uns tantos
Mil desejos ofuscados,14
XV
Por tí...mas, caminhando
Para além das Gerais, lá
P‟ras bandas acalanto
Do calor do Ceará,
Fortaleza! Recanto
De Iracema,15 do mar

Vocabulário
11-Velho Chico: O rio São Francisco.
12-Aluar: Encandiar; Enfeitiçar.
13-São José dos Salgados: Cidade de Minas Gerais.
14-Ofuscar: Impedir de ver; Turvar a visão.
15-Iracema: Referente a estátua de Iracema, localizada na praia de
mesmo nome, em Fortaleza-CE. Iracema é personagem do romance
homônimo de José de Alencar.
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Continuação de “Ninfas Brasilidades”.................................................................................................
XVI
De mim...sonho-me tanto
Estar na ilha-calor
De São Luís, o campo
Das morenas do amor
De Gonçalves, o santo,
Dias, veraz versador
XVII
Caxiense. Tanto assim,
Caminhante do Brasil
Atlante, perdido em mim...
Teu rir no céu, tão anil,
Desperta-me, por enfim,
Do transe encanto febril
XVIII
Das ninfas, sucumbido
Tempos idos. Haverá
Antídoto sabido
P‟ro encanto? Saberá
Meu ser, tão submergido
Em beleza, se fará
XIX
Volta ao real? É fato
Porém que, rumo norte
Ou sul, tantas cidades,
Campos, cantos-recato,
Colho tamanha sorte:
Ninfas brasilidades!
LFL
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O-Ser-Que-É-Desde-Sempre!
Quem és Tu, que chegas em mil surpresas,
Que mesmo chegando, já estavas aqui?
Quem és Tu, maravilhas mil supremas,
Que ora vejo e, no entanto, sempre vi?
Quem és Tu, suaves palavras mui serenas,
Plenas de sentimentos que sempre senti,
Que sustém minhas forças, pequenas...
Agora Te vejo, por entre nuvens, a flutuar
Disfarçado em mil aparências de Tupã:
O grande disco amarelo no céu a caminhar,
Que clareia, num riso, o início da manhã,
A alegria refletindo no espelho do Rio-Mar
Despertando do ninho a bela inhaçanhã1
Fazendo meu ser, emocionado, fremitar...
A cor do Teu ser decerto é belverde,2
Manifestada no mar de folhas sem fim.
Este mar é do meu espírito a rede,
Que Tu embalas em mil cantos assim.
Estes cantos exprimem toda a sede,
Da mata ansiando por Teu Curumim,3
Que derribará da injustiça a parede...
Te ouço, na voz de pororocas caudalosas,
Descendo o Araguari4 em ondas potentes!
Te ouço em mil chuvas tropicais, chorosas,
Que banham os filhos da Hiléia, dormentes,
Encharcando o chão de mil águas morosas,
Despertando à vida tantas mil sementes,
Mostrando Tuas resplendências gloriosas!
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Continuação de “O-Ser-Que-É-Desde-Sempre!”.............................................................................
Pressinto Teu poder em mil raios sibilantes,
Que caem nas matas em lépidos lampejos,
Castigando os maus dos seus atos arrogantes.
Tua força se manifesta nos sublimes arpejos,
Entoados pelas correntes das águas gigantes,
Que pululam do Rio-Mor em mil sacolejos.
O Amazonas é tuas mil nuances impactantes!
Na viração da tarde, a mata presencia,
Um espetáculo de caráter inexplicável,
Que somente o ser do norte vivencia...
Mil sons, envoltos numa aura amável,
Enchem os ouvidos da mata de magia...
É quando Te vejo num vôo admirável:
És o Uirapurú, em mil sons de poesia!
Na noite mítica, luz-negror, do Norte,
Te vejo a rir em mil luzentes estrelas!
Elas dizem que És glorioso e forte,
Por isso Te venero mil vezes ao vê-las!
Teu olhar é da minh‟alma o consorte,
A desfilar no céu abrindo mil clareiras:
És Jaci, da minha alegria o passaporte!
Tu és o grito do acauã, a punir os perversos.
Teus braços são mil sucuris nas margens dos rios.
Tua graça passa por mil botos de tons diversos,
Fazendo travessuras e artes ao seguir navios!
Cantas nas vozes de mil iaras nos dias adversos,
Acalentando mil corações frágeis e arredios.
És tantos mil caiporas nas matas dispersos.
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Continuação de “O-Ser-Que-É-Desde-Sempre!”.............................................................................
Te venero nas algazarras de mil maritacas!
No revoar de tantas mil araras vejo Teu manto.
Teu olhar tem a cor dos guarás das matas,
Misturada com a flor de Roraima encanto?
É certo que És gracioso como mil pacas,
E forte como tantos mil búfalos no campo!
És a natureza com todas as vidas intactas.
Todos os dias e todas as noites do meu viver,
Desde que teu Irmão-Pássaro5 me trouxe a luz,
Eu subo na samaúma mais alta para Te ver!
Te apresento meu arco, que mil setas conduz:
É o mais forte dos filhos do Teu querer.
Te apresento meu rosto, que de andiroba6 reluz.
Te apresento meu bem mais precioso, o meu ser!
Desde então, um nome na mata irradia.
Este nome é possante como o trovão,
Um misto de beleza, força e magia.
Este nome sempre chega num clarão!
No alvorecer sublime minha voz silencia,
E O Nome chega, dissipando a escuridão:
O Ser-Que-É-Desde-Sempre7, ora se anuncia!
Vocabulário
1-Inhaçanhã: Saracura.
2-Belverde: Forte tonalidade de verde.
3-Teu Curumim: Referente a Jesus Cristo Salvador.
4-Araguari: Rio Amapaense.
5-Irmão-Pássaro: Referente ao Espírito Santo de Deus.
6-Andiroba: Árvore amazônica cujo fruto é usado como medicamento, alimento e na indústria cosmética.
7-O-Ser-Que-É-Desde-Sempre!: O Ser Superior; Jeová; Deus.
LFL
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Orvalho e Flor
Alvorecer surgindo, lindo!
Noite finda, indo.
Sol chegando, subindo.
Dia, bem-vindo!
O dia ao meio: Quente.
A tarde, anseio: Urgente.
O sol se vai: Poente.
A noite cai: Eloquente.
Madrugada: O orvalho cai.
A flor, sai.
Manhã: O orvalho vai.
A flor, trai.
O dia ao meio: O orvalho feneceu.
A flor, gemeu.
A tarde: O orvalho é mito.
A flor, infinito.
A noite: O orvalho ressuscita.
A flor, frutifica.
LFL
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Ouro Roxo
Linda moça em flor altaneira,
Decerto da mata a mais bela,
Esbelta menina tão feiticeira,
Te olhando da minha janela,
A conversar com a mangueira,
Fico aluado1 ante a aquarela,
Diante de mim aqui na beira...
Linda moça flora és aquela,
Princesa da mata esguia palmeira,
Que sustém o bravo peão à cela,
E o caboco2 porrudo3 na capoeira.
És do humilde a vida na tigela,
E do doutor a graça derradeira,
Do teu seio nasce a quimera,4
Que ao ribeiro sustém e norteia.
Bela moça do igapó5 primavera,
Teus cachos dizem vida primeira,
Tua seiva é ouro alimento à gamela,6
Depois de escorrida na peneira.7
Dos teus seios, grãos à banguela,
Caem no aguidá8 sobremaneira,
Virando em sumo na baixela,
Licor suco da mata atadeira!
És a vida abundante à panela,
A saciar a fome da boca ribeira.
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Continuação de “Ouro Roxo”.................................................................................................................
Primaz palma planta donzela,
Senhora do igapó da ribanceira,
Tua seiva é ouro roxo à cancela,
A mais bela da mata açaizeira!9
Vocabulário
1-Aluado: Encantado; Enfeitiçado.
2-Caboco: O mesmo que caboclo.
3-Porrudo: Grande; Muito forte.
4-Quimera: Sonho; Fascínio.
5-Igapó: Mata alagada, comum na região amazônica.
6-Gamela: Espécie de bacia, feita de material diverso, usada para
armazenar líquidos.
7-Peneira: Crivo feito de talas, muito usado no Norte.
8-Aguidá: Panela ou bacia feita de barro.
9-Açaizeira: Palmeira nativa da Amazônia, que produz o açaí.
LFL
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Paixão de Rio...
Majestoso, de curso aventureiro,
Braço destro do rio-deus,1 altaneiro,
Grandioso, desde o seu cabeceiro,
Prodígio do Norte, verdadeiro...
Assim é o rio Madeira,2 viajeiro!
É este rio, de espírito indomado,
Das águas do Belmont3 do lago,
Que, tempos atrás, apaixonado,
Achou-se, na curva do seu reinado,
Por uma bela, lá do outro lado...
Desde então, um cortejo iniciado,
Pelo grande rio, agora encantado,
Pela graça da bela do seu agrado,
Seja em exibição de apartado,
Seja em tênue verso dedicado.
De dia, pelo gaiola,4 um recado;
De noite, um luar prateado;
De suas águas, um vale regado;
Do solo, um brilho dourado;5
Tudo é presente à bela ofertado!
A bela respondeu ao amor presenteado,
E um romance da natureza foi formado,
Desse romance Cuniã6 foi o resultado,
Seguido de Madeira-Mamoré7 almejado.
O velho Farquhar8 ficou bem animado!

45

Imagem: Jair Penafort

46

Continuação de “Paixão de Rio...”.......................................................................................................
Esse romance até hoje é lembrado,
Na memória de todos é guardado,
No dia-a-dia dos filhos celebrado:
Onde o amor do rio Madeira aluado,
Com a bela Porto Velho foi celado!
Sou Karipuna,9 e esse é o meu legado:
Falar ao errante certo e ao errado;
Ao ser sensato e ao contrariado,
Que, no ano catorze iluminado,
De mil e novecentos, confirmado:
O berço de Porto Velho10 batizado.
Vocabulário
1-Rio-deus: O rio Amazonas.
2-Rio Madeira: Rio que banha Porto Velho-RO. É o maior afluente
da margem direita do rio Amazonas.
3-Lago Belmont: localizado na parte acidentada do rio Madeira.
4-Gaiola: Embarcação típica da região amazônica.
5 Referência a grande quantidade de ouro extraída do rio Madeira.
6-Lago Cuniã: Lago localizado na reserva biológica de mesmo
nome, de 105 hectares, às margens do rio Madeira.
7-Estrada de Ferro Madeira-Mamoré: Estrada de ferro que serviu
de base para a fundação de Porto Velho-RO.
8-Percival Farquhar: Empresário que concluiu a Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré, em 1912. Ao decidir que o início da ferrovia seria
em um porto usado para descarregar material para a obra em
questão, tornou-se o legítimo fundador da cidade de Porto VelhoRO.
9-Karipuna: Junto com Karitiana e Kaxaraxi, são as três reservas
indígenas localizadas dentro do município de Porto Velho-RO.
10-Porto Velho: É a capital do estado de Rondônia.
LFL
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Para Além de Onde a Boa Vista Alcançar...
Nesse meu vagar de rio em rio,
No atlante ecosistema1 da Hiléia,
Uma comadre viageira2 de navio,
Puxa prosa, lá dentro da boléia.3
No seu linguajar tipicamente nortista,
Me observa com olhar inquisidor,
E adianta, com voz de cantora artista:
-Sumano, esse rio é conquistador!
Olhe sua orla até onde alcança a vista.
Curioso, passo a prestar mais atenção,
Nas belas paisagens que vão surgindo.
Vejo um espaço de grande floração,
E trilhas p‟ra onde as pessoas vão indo.
Ouço um violeiro cantando bela canção!
Tem bares, lanches e pessoas sorrindo
-É a Orla Taumanan,4 diz a “falação!”
Atracado o navio no porto, desembarco.
E a comadre proseira5 p‟ra eu se adianta:
-Sumano, desculpe se eu lhe embaraço,
Mas o ser do rio, que castiga e acalanta,
Me pede para lhe guiar neste espaço,
E lhe mostrar até onde a vista alcança!
Entendendo o momento, não faço objeção,
E a tal “anfitriã” passo a acompanhar,
Adentrando uma praça de comercialização:
-Aqui é um espaço para a arte prestigiar!
Onde há homem simples e mestre artesão.
É o Centro Velia Coutinho,6 local de criar!
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Continuação de “Para Além de Onde a Boa Vista Alcançar...”......................................................
Na minha dianteira, a anfitriã vai ligeiro.
Quando adentramos outra linda praça,
Chamada Centro Cívico7 pelo povo inteiro.
É local pleno de beleza e muita graça:
-É o Monumento ao serviçal garimpeiro!8
Noutra praça há uma curiosa fonte,
Cuja água muda de cor com músicas,
Que são tocadas em caixas defronte:
-Essa é a Praças das Águas,9 lúdicas!
Distraído com as águas, quase não percebo,
A anfitriã indo já um bocado distante.
Quando lhe alcanço, ela conta um segredo:
-Aqui é um lugar de um saber radiante!
Onde o leigo busca o conhecer sem medo.
Eis o Palácio Nenê Macaggi,10 errante!
-Acolá é a Matriz do Carmo,11 sublime!
Já ali é a Catedral do Cristo Redentor!12
Observe, errante, e depois ensine,
Onde é a casa do Nosso Senhor...
Num passe de fantástica magia,
Fui transladado para um amplo lugar,
Onde um grande parque havia.
É o maior parque do Norte para integrar,
Shows, esportes, teatro e folia:
-Tu estás em pleno Parque Anauá!13
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Continuação de “Para Além de Onde a Boa Vista Alcançar...”......................................................
Noutro instante já adentrava uma fortaleza.
Ao menos a construção me parecia assim,
A trinta e dois quilômetros de onde cheguei.
Agora eu já confirmava minha certeza:
Estava dentro do Forte São Joaquim!14
E a anfitriã dizendo: Eu não te deixei.
Agora minha companheira de prosa,
Me apresentava aos filhos da terra:
-Esta é a menina Paraviana, mui formosa!
Silvio Leite, e Caçari, o filho da serra.
Silvio Botelho, e Nova Cidade, orgulhosa!
Caetano Filho, e Raiar do Sol,15 que não leva...
-Precisamos retornar ao porto com rapidez,
Pois já vai o sol bem poente, diz a proseira.
No caminho, ela explica como surgiu o local:
-Antigamente, aqui era uma fazenda de rês,
Como tantas que existiam nesta bela ribeira.
Ia o ano trinta de mil e oitocentos no final.
Inácio Lopes de Magalhães16 foi o patriarca,
Da povoação, paróquia, e vila Rio Branco.
Depois Augusto Villeroy17 trouxe a comarca,
Desmembrando de Moura18 este belo campo.
Neste ponto, damos na rua que leva ao porto,
E a “falação” me segue para uma embarcação,
Continuando com seu palavreado meio torto,
Sua narrativa sobre a cidade do seu coração.
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Continuação de “Para Além de Onde a Boa Vista Alcançar...”......................................................
-Nos anos mil e novecentos esta área prosperou.
Em quarenta e três foi promovida a capital
Do novo Território Federal do Rio Branco.18
Em sessenta e dois de novo este nome mudou:
Território Federal de Roraima26 era o nome tal.
E o nome da capital deste rincão santo...?
-Na beira deste porto, errante aventureiro,
Dou por concluída minha nobre missão,
Que era esta linda terra te apresentar.
Quando neste barco partires, marinheiro,
Levas gravado no teu sensível coração,
Que Boa Vista27 viste com teu belo olhar!
Estendo a mão para um agradecimento,
Nisto, percebo que o barco já desatracou...
Me dirijo então ao comando do barco,
Visando solicitar um novo encostamento,
Para o barco voltar ao cais de onde largou,
Quando sou sacudido por sublime fato...!
Segurando meu braço com tenaz decisão,
A “falação” me lança um enigmático sorriso,
Misto de profunda tristeza e de despedida...
E, num átimo, salta habilmente da embarcação,
Atingindo o rio Branco28 com pulo belo e preciso,
Me deixando petrificado de horror e expectativa...
A anfitriã some nas águas bem na minha visão...!
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Continuação de “Para Além de Onde a Boa Vista Alcançar...”......................................................
Quando me recupero do momento traumatizante,
Corro em desespero para o comandante da nau,
Rogando que o mesmo retorne imperante,
A tempo de salvar a moça que pulou no vau.29
E então, de novo, meu olhar se torna vacilante...
Numa curva do rio, uma visão esclarecedora:
A “falação” está em cima de uma régia-flor!30
E, ao me ver, entoa melodia arrebatadora:
“Poeta errante, de tristes olhos verdes-cor,
Candiado fostes pela mãe do rio moradora.
Gravas estas palavras no teu peito sonhador:
Dizes que vistes esta terra encantadora,
E que agraciado fostes com o meu amor!”
Vocabulário
1-Ecossistema: Conjunto dos relacionamentos mútuos entre
determinado meio ambiente, e flora e fauna.
2-Viajeira: Viajante; Companheira de viagem.
3-Boléia: Camarote; Cabine de veículos grandes ou embarcações.
4-Orla Taumanan: Avenida à beira-rio de Boa Vista-RR.
5 Proseira: Conversadeira; Pessoa muito comunicativa.
6-Centro de Artesanato, Turismo e Geração de Renda Velia
Coutinho: Principal centro do artesanato roraimense, inclusive o
Indígena. O Complexo Turístico conta também com um espaço para
shows, aulas gratuitas de ginástica, restaurantes e lanchonetes
(anexo à Praça das Águas).
7-Centro Cívico: Complexo de praças e quadras esportivas, do
centro de Boa Vista-RR.
8-Monumento ao Garimpeiro: Monumento que homenageia os
garimpeiros que ajudaram a desenvolver Roraima na época em que
o garimpo com máquinas era permitido no estado. Fica na Praça do
Centro Cívico, onde foi construída a primeira pista de pouso da
cidade.
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Continuação de “Para Além de Onde a Boa Vista Alcançar...”......................................................
9-Praça das Águas: Curiosa praça de Boa Vista-RR, onde uma fonte
produz águas de cores variadas. As cores vão se alternando de
acordo com as músicas tocadas em caixas acústicas “ocultas” sob
os bancos da praça.
10-Palácio da Cultura Nenê Macaggi: Palácio onde fica localizada
a maior biblioteca pública de Roraima.
11-Igreja Matriz N. S. do Carmo: Primeira igreja de Roraima.
12-Catedral do Cristo Redentor: Templo religioso de design
modernista.
13-Parque Anauá: Maior parque da Região Norte brasileira, possui
um moderno espaço coberto para shows, a maior pista de bicicross
da Região Norte, uma pista de kart, anfiteatro, o Museu Integrado de
Roraima, parques infantis, parque aquático público, espaço para
aeromodelismo, restaurantes, lanchonetes, lago, fontes e escolas.
14-Forte São Joaquim: Forte militar fundado em 1775. Na época,
trouxe certa importância à região. Fica localizado a cerca de 33km
de Boa Vista-RR
15-Paraviana, Silvio Leite, Caçari, Silvio Botelho, Nova Cidade,
Caetano Filho e Raiar do Sol: São alguns dos bairros e distritos de
Boa Vista-RR.
16-Inácio Lopes de Magalhães: Fundador de Boa Vista-RR.
17-Augusto Ximeno Villeroy: Governador da Província do Amazonense, que elevou a freguesia de N. S. do Carmo do Rio Branco a
categoria de vila Boa Vista do Rio Branco, em 9 de julho de 1890.
18-Moura: Antigo município amazonense, de onde Boa Vista-RR foi
desmenbrada.
19-Território Federal do Rio Branco: Era a condição do atual
estado de Roraima, em 1943.
LFL
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Passeio Em Almeirim
Vou te contar um caso, moça,
Das bandas de minha querênça.
Terra linda que nem louça,
Rincão da minha nascença!
Aqui só tem pequenozinho paidégua,1
E caboclo danado de trabalhador,
Que brincando caminha mil légua,
Só p'ra ver a Festa de Nosso Senhor!
Que por amor pega pena perpétua,
Candiado pela linda morena em flor!
Aqui, acordo cedo da madrugada,
Para um singelo ofício cumprir:
Levar meus diletos2 p'ra ali e acolá.
Vez em quando saio com Chuvarada,
Que me incentiva a não desistir,
Quando levo uns sumanos3 p'ra pescar.
Moça, minha terra tem muita riqueza,
De gente, de sucesso, de cultura.
Meu povo se supera com presteza!
Nossas dores são trocadas por doçura.
Nossos jovens são de rara beleza!
Nossos velhos são plenos de ternura.
Moça, vou te levar p'ra passear,
Por toda a minha bela cidade.
Vamos lá p'ra Arumanduba,4
Que eu quero te apresentar,
Um parente de rara vivacidade,
Que uma festa jamais recusa,
Que todo mundo já ouviu cantar:
Meu compadre Wanderley Andrade!5
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Continuação de “Passeio Em Almeirim”.............................................................................................
Moça, aqui há da natureza uma dama,
Que atende por um nome de santo.
Essa dama o espírito nortista inflama,
Ofertando espumante o seu manto.
O ser daqui, candiado, lhe chama,
Cachoeira Santo Antônio,6 portanto.
Podes ainda confirmar a bela fama,
Da cachoeira Panamá7 encanto...
Moça, assim é minha terra,
Plena de beleza e arte!
Tem da Velha Pobre8 a serra;
Berço de Joelma9 à parte;
De Fávaro,10 que a bola não erra.
Uns dizem que aqui tudo começou,
Com os holandeses fundando um Forte.
Para outros, foi o capucho11 que iniciou,
Uma povoação de pequeno porte...
Lá pelos idos de mil e setecentos,
Corria o ano cinquenta e oito exato,
A povoação recebeu bons ventos,
Ostentando o título de Vila12 de fato.
O certo, moça, é que tanto o passado,
Quanto o presente aqui é rico assim...
Sou um curumim“catraio”13 encantado,
Te levando p'ra passear em Almeirim!14
Vocabulário
1-Paidégua: Expressão do cotidiano paraense. Significa: Muito
legal; Muito bom.
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Continuação de “Passeio Em Almeirim”.............................................................................................
2-Dileto: Querido; Muito amado.
3-Sumano: Junção de “Seu Mano”. Expressão de apreço.
4-Arumanduba: Distrito de Almeirim-PA., onde nasceu o cantor
Wanderley Andrade.
5-Wanderley Andrade: Carismático artista paraense, foi um dos
precussores do ritmo “calipso” na música brasileira. É cantor e
compositor popular consagrado.
6-Cachoeira de Santo Antônio: Queda d'água paradisíaca
localizada no rio Jari, nos limites dos estados do Pará e do Amapá,
na jurisdição de Almeirim-PA.
7-Cachoeira Panamá: Outro belo cartão-postal de Almeirim-PA.
8-Serra da Velha Pobre: Ponto turístico de Almeirim-PA, que
recebe esse nome em virtude da lenda de uma anciã que ajudou
muita gente a enriquecer, mas morreu pobre.
9-Joelma: Referente a cantora Joelma, da Banda Calypso, que
nasceu em Almeirim-PA.
10-Fávaro: Referente a Alexandre Fávaro, goleiro que destacou-se
em clubes como Paysandu-PA, Ponte Preta-SP, Corinthians-SP,
etc..., nascido em Almeirim-PA.
11-Capucho: referente aos frades capuchos de Santo Antônio, que
atuaram na catequese de índios na região.
12-Vila Almeirim: Em 1758, o povoado foi elevado a condição de
vila. No final do Período Colonial, Almeirim perdeu esse título.
13-Catraio: O autor escreveu este texto baseado em relato ouvido do
caboclo Raimundo, das proximidades da Cachoeira de Santo
Antônio, segundo o qual um jovem guerreiro, abandonando sua
tribo, decidiu conhecer o mundo. Distraído com a beleza ímpar de
uma moça de Almeirim, colidiu seu “catraio”(Pequena embarcação,
muito usada na região amazônica) com um tronco...Tupã,
consternado, fez com que o espírito do jovem passasse a morar em
todos os “catraios” da região de Almeirim...
14-Almeirim: Cidade paraense, banhada pelos rios Amazonas, Paru
e Jari.
LFL
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Pérola Do Caeté
Caminhando sem rumo,
Nessa vida o meu destino,
Vez em quando me sumo,
Por essas ruas de menino:
O Norte, amor profundo!
Nessas querências do Norte,
Sempre estou no paraíso!
Dia desses, me bafejou a sorte,
De sonhar, em pleno juízo,
Um sonho de amor bem forte...
Sorte a de estar numa praia,
Imensa de perder a visão,
Onde a beleza sempre ensaia,
Versos de amor e paixão,
Que a areia ajunta e espalha:
Ajuruteua,1 a Praia-Perfeição!
Saindo da praia, ando por ruas,
Que respiram cultura e devoção,
Onde a tristeza é sobrepujada,
Por beleza e história as duas,
Do povo a cantar a tradição
Da singular Dança da Marujada!2
Fui parar no bairro do Alegre:3
Lá as pessoas são mais felizes!
Na Ilha do Canela4 o riso segue,
Vendo dos guarás as matizes...
Peixes não há quem não pegue,
Na Ilha do Grilo5 do “seo” Ulisses.

67

Imagem: Jair Penafort

68

Continuação de “Pérola Do Caeté........................................................................................................
Nos primórdios de tempos passados,
A Pérola era da nação Tupinambá.6
Em mil, seiscentos e trinta e quatro,
Álvaro de Souza7 fundou povoados,
Que foram ao lado do Caeté8 de lá,
Devido ao elo com a capital de fato.
Hoje, a Pérola continua a reluzir,
No Forte do Caeté9 e no pescado,10
Na Igreja de Benedito11 e do Rosário,12
Na Casa da Cultura13 o saber a fluir...
Das mãos de Elizeu Coroli14 o legado,
E dos pincéis nascem artes de Mário!15
Caminhando na beira de um rio,
Olhando até onde a vista alcança,
Encontro linda pérola de cor anil,
Ficando na memória a lembrança,
Da Pérola do Caeté16 de belezas mil:
A enfeitiçante cidade de Bragança!17
Vocabulário
1-Ajuruteua: Praia de Bragança-PA, uma das mais procuradas do
Norte.
2-Dança da Marujada: Evento folclórico de grande apelo popular,
que ocorre a mais de 200 anos em Bragança-PA.
3-Bairro do Alegre: Bairro bragantino que possui uma praça onde
acontecem os principais eventos festivos da cidade.
4-Ilha do Canela: Santuário ecológico de paisagens paradisíacas,
possui o maior berçário de guarás (eudocimus ruber) do mundo.
5-Ilha do Grilo: Local excelente para a pesca.
6-Tupinambás: Nação indígena que habitava a região onde hoje é a
cidade de Bragança-PA.
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Continuação de “Pérola Do Caeté........................................................................................................
7-Álvaro de Souza: Fundador da cidade de Bragança-PA.
8-Rio Caeté: Rio que banha Bragança-PA. Aqui faz-se referência ao
episódio de transferência do povoado por Álvaro de Souza, em 1634,
de uma margem para a outra do rio Caeté, visando uma melhor
comunicação com Belém-PA.
9-Forte do Caeté: Forte construído pelos portugueses numa ilha em
frenta à Bragança-PA, em 1614.
10-Pescado: Aqui faz-se referencia ao fato de Bragança-PA ser o
maior pólo pesqueiro do Pará.
11-Igreja de São Benedito: Construída por jesuítas à margem do rio
Caeté, é cenário da Festividade de São Benedito, que ocorre entre os
dia 18 e 26 de dezembro. Este é um dos maiores eventos religiosos
de Bragança-PA.
12-Catedral de Nossa Senhora do Rosário: Construída com mãode-obra escrava em 1854, foi inaugurada somente em 1876. É
famosa por abrigar o túmulo de Dom Elizeu Maria Coroli.
13-Casa da Cultura: Prédio adquirido pela família de José Paulino
dos Santos Mártires em 1900. Atualmente abriga a Secretaria
Municipal de Cultura e Desportos, a biblioteca pública De Castro e
Souza e o salão de convenções Padre Vitalino Vari.
14-Dom Elizeu Maria Coroli: Figura proeminente da história
bragantina. Fundador do Instituto de Santa Teresinha e do Hospital
Santo Antônio Maria Zacaria, deixou muitas outras benesses à
cidade.
15-Mário Célio Brito: Artista plástico de Bragança-PA.
16-Pérola do Caeté: Epíteto de Bragança-PA.
17-Bragança: Cidade do nordeste paraense, localizada a cerca de
200km da capital, Belém-PA.
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Querênça de Ti
Vivo insone, e lá no horizonte,
Mais um dia insosso surge...
Hoje, secou a minha fonte...
Mil lágrimas eram um açude.
Um desejo, não sei de onde,
Misturado com inquietude,
Nasceu dentro d‟um bonde.
Um querer de juventude...
Acólito1 do teu querer, parti.
O acorde que vibra meu ouvir,
Hoje é mudo do canto da Jaci,
A bela que não vejo por aqui...
Diviso miragem a todo momento,
Do Terral, há muito sem aparecer...
Que trazia teu cheiro e me fazia crer,
Que era possível não evocar lamento,
Estando tão longe do teu acalento.
Agora meu rir chora, a esmorecer...
Tuas cores, que dantes eram tão vivázes,2
Ora esmaecem3 todas de tão desbotadas,
Nestas ruas distantes das tuas paragens.
Não há o canto do mato nestas alvoradas.
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Continuação de “Querênça de Ti”........................................................................................................
Aqui, não ouço do uirapurú o concerto.
E o rir multi-tons4 das passaradas?
Preciso voltar para o meu começo...
E já vai o coração às disparadas!
Vocabulário
1-Acólito: Servo; Escravo; Seguidor.
2-Viváz: Forte impressão; Enérgico.
3-Esmaecer: Enfraquecer; Esvair.
4-Multi-tom: De várias tonalidades; Multi-colorido.
Querênça: Ato ou efeito de querer algo ou alguma coisa.
LFL
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Ruas de Mim
Nesta tarde chuvosa de maio,
Quando os céus choram copiosas,
E desabaladas lágrimas eu saio...
Vou a ti, levando nas mãos rosas.
Nesta tarde de celestes lágrimas,
Formando cascatas e torrentes,
Nas ruas de mim águas máximas,
E tu, presa a galhos potentes.
Minha canoa veleja nas águas perdidas,
Das lágrimas celestes nas ruas de mim,
Buscando resgatar-te às escondidas,
E trazer-te salva ao meu porto enfim.
Resgato-te ao cessar da tempestade,
Secam as cascatas e as torrentes mil!
Nas ruas de mim brilha o sol sem maldade,
E o céu ri um belo e dourado riso anil !
Súbito, descubro porque a chuva cessou,
E as torrentes das ruas de mim também:
Foi teu rir, dourado e anil, que reavivou!
É o teu rir de norte, que minh‟a contém!
LFL

77

Imagem: Luíz Fernando Liveira

78

Sábados de Maio
Nestes sábados de maios idos,
Nos quais em magistral profusão,
Gotas d‟água em uníssonos1 fremidos,2
Lavam o Aimorés, um mágico rincão...
Nestes sábados de estupefato3 transe,
Gotas d‟água mil em ritmo marcial,
Descem até meu peito num relance,
Fecundando a minha Terra Ideal.
Nestes sábados, recebo do Norte o selo,
Sou pelo Altíssimo mil vezes recompensado!
Gotas d „água caem, em sublime desvelo,4
Lavando-me a alma, e o coração maravilhado!
Vocabulário
1-Uníssono: Som que tem a mesma altura.
2-Fremido: Rugido; Bramido; Tremido.
3-Estupefato: Pasmado; Assombrado.
4-Desvelo: Dedicação; Grande cuidado.
LFL
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Senhora Do Tapajós
'Tava eu n'uma pescaria,
Lá pelas bandas de Alter...1
Peixe que é bom, não havia,
Só a correnteza da forte maré.
Desanimado, lanceei uma última vez,
Torcendo para minha sorte mudar,
Pois do azar estava farto de ser freguês.
Ao menos um peixinho queria pegar...
O que aconteceu a seguir foi incrível,
Que falando, não dá p'ra acreditar,
Pois, apesar do esforço sofrível,
A rede prendeu-se n'algum lugar...
Quando tal fato acontece,
Não existe outro jeito...
A solução que aparece,
É pular n'água de peito.
A rede 'tava presa ao fundo,
Coisa d'uns sete e tantos metros.
De repente, um novo mundo,
Descortina-se em focos incertos!
A correnteza leva-me p'ra distante,
Para perto d'um portão dourado,
Onde dois botos2 de riso radiante,
Saúdam-me de modo mui educado!
Um deles, mostrando-se falante,
Adianta-se, n'um belo palavreado:
-Sejais mui bem-vindo, poeta errante,
Aos domínios do reino encantado,
Da Senhora do Tapajós cintilante!
Há tempos teu vir aqui é aguardado.
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Continuação de “Senhora Do Tapajós”...............................................................................................
O outro boto continua a narrativa:
-Errante, conheçais a Senhora...!
Mágica, uma espécie de janela viva,
Passa a exibir uma cidade fabulosa!
-Corria o ano sessenta e um de mil e seiscentos,3
No dia vinte e dois de julho foi o seu nascer!
Seu pai foi João Felipe,4 homem de conhecimentos.
Aldeia dos Tapajós5 seu nome passou a ser.
Então no ano cinqüenta e oito de mil e setecentos,
Aos catorze de março a “Aldeia” veio a saber,
Que era Vila Santarém,6 em mil contentamentos!
-Em mil, novecentos e quarenta e oito,
Aos vinte e quatro dias de outubro,
A Vila tornou-se Cidade de Santarém,7
Deixando o Tapajós todo afoito,
E que até hoje de orgulho fica rubro,
Dos encantos que a Senhora têm!
-Onde estás, errante, é a praia mais bela da mundo!8
O gringo inglês já sabia, mas muitos daqui não...
E lá no João Fona,9 que há um mar da memória?
Em setembro, o Sairé10 trás o encanto profundo...
Lá por novembro vem a dádiva da Conceição!11
Tem o Museu do Índio,12 tão pleno de história.
-Eis a hora de partires, poeta errante da Amazônia...
Podes levar no teu coração tudo o que aqui vistes.
Quando quiserdes voltar, não façais cerimônia...!
Voltei à tona n'um misto de euforia e preocupação.
A rede 'tava solta e tremia de tantos peixes...
Olhei p'ra beira, onde uma cidade causava exclamação!
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Continuação de “Senhora Do Tapajós”...............................................................................................
Vocabulário
1-Alter: Referente a Alter do Chão.
2-Dois Botos: Botos (golfinhos) Cor-de-Rosa e Tucuxi, que disputam
o Festival do Sairé.
3-Ano de 1661: Ano em foi fundada a povoação onde hoje é
Santarém-PA.
4-Padre João Felipe Bettendorff: Fundador de Santarém-PA.
5-Aldeia dos Tapajos: Primeiro nome de Santarém-PA.
6-Vila Santarém: Nome dado quando Santarém-PA, passou a ser
Vila, em 14 de março de 1758, por ordem do então Governador da
Província do Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. O
nome Santarém foi escolhido em homenagem à cidade portuguesa de
mesmo nome.
7-Cidade de Santarém: Criada em 24 de Outubro de 1948.
8-Referente a escolha do jornal inglês “The Guardian”, em 2009,
que classificou Alter do Chão como a “Praia de água doce mais bela
do planeta”.
9-Museu João Fona: Principal museu de Santarém-PA, foi
construído entre 1853 a 1868, onde funcionaram a intendência
municipal, a prefeitura, o salão do juri, a câmera muncipal e a
cadeia pública. Desde 1991 funciona como um museu onde estão
abrigados a grande parte da cerâmica tapajônica e vários outros
aspectos da cultura de Santarém-PA.
10-Festival do Sairé: Manifestação folclórica e religiosa realizada
em Alter do Chão no mês de setembro. Anualmente, o evento atrai
milhares de turistas, que durante três dias, cantam, dançam e
participam de rituais religiosos e profanos, resultantes da
miscigenação cultural entre índios e portugueses. É um dos
principais festivais folclóricos do Brasil.
11-Círio de N. S. da Conceição: Evento católico que ocorre em
novembro, indo até o dia 8 de dezembro.
12-Museu do Índio: Centro de concentração da história indígena da
região.
LFL
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Sôfrego Coração
Há noites, nas quais o sôfrego1 coração,
Insta em ver-te com olhos de cheia lua.
Dourada, tua tez recende a paixão...
Meu sonho é faustar-se2 na tua rosa nua.
Na tarde de calor inflante que dardeja,
O sôfrego coração bate em fúria sinuosa,
Ansiando, por um momento que seja,
Verte-te vestida de nada, graciosa!
Nos domínios da alva, clamo tua flor,
Diz o sôfrego coração, eloqüente!3
A revolver-se em paixão-mor e calor,
Bastando sentir teu cheiro, somente.
Erupciona-me4 peito afora, voraz,
O sôfrego coração, por ti tão loquaz!5
Vocabulário
1-Sôfrego: Ávido; Impaciente.
2-Faustar: Ostentar; Fartar.
3-Eloquente: Convincente; Persuasivo.
4-Erupcionar: Saída com ímpeto; Explodir.
5-Loquaz: Eloquente; Palavroso.
LFL
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Sol do Equador
Perdido em mim, mormente,
Rápido assim, me resgato,
Quando enfim, envolvente,
Tal querubim, teu retrato,
Surge a rir, tremeluzente,
Sol do equador, de fato!
Perdido em mim, me encontro,
No Marco Zero defronte,
Onde o sol começa a surgir...
Então vou direto ao ponto:
Na linha-equador há uma fonte,
A fonte única do teu sorrir!
LFL
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Sonho Impossível
Neste mar de
lágrimas e risos
chamado vida,
é, por muitas vezes,
o sonho impossível
quem mantém o
corpo vivo...
LFL
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Sujeito Tucujú
Um belo dia mágico e sem igual,
No qual tudo é perfeito e certo,
Onde tudo ocorre em sensacional,
A alma de Deus fica mais perto.
Certo dia, singular e especial,
Agraciado fui, com teu dom diverso!
Arrebatado fui, em transe completo,
Ao palco da cidade das bacabeiras,1
Onde fui de contentamento repleto.
Um catraio2 me aguardava nas beiras,
Do Igarapé das Mulheres,3 é certo!
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Continuação de “Sujeito Tucujú”..........................................................................................................
Me vi na Ponta do Céu,x ou do Limão,x
Depois no Araguari4 já me banhava,
Querendo passear em Mazagão.x
Uma flor de Pracuúbax exalava,
Perfume de amor e desejo de paixão.
E o beijo da Iara do Jari5 dardejava...
Lufadas me impeliram à Serra do Navio,x
Que com sensual riso-metal me recebeu!
Pedra Branca do Amapari,x linda juvenil,
Me encantou, e lá a tristeza me esqueceu.
Foi aí que Santana lindax me seduziu.
E uma paixão crescente floresceu...
O certo é que lá pelas Pedreiras,x
Do Abacate,x ou talvez na Lontra, x
De feliz eu pulei das ribanceiras,
Esquecendo da vida a maré contra,
Com um tambaqui6 assado nas beiras,
E uma rede a me esperar, já pronta...
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Continuação de “Sujeito Tucujú”..........................................................................................................
Então uma certa Pérola Azulada7
Me arremeteu à Calçoenex n‟um corcel,
Indo parar na Oiapoquex abençoada.
Porto Grande, minha noiva a retirar o véu,
Tão sublime sua beleza rebuscada...
Ferreira Gomesx a enviar beijos de mel.
Vim para o norte, despertando do sul,
Tartarugalzinho,x linda flor do Amapá,x
Grudou no meu coração uma noda de caju.
A Vida Boa7 é tomar açaí com tamuatá!8
Despertei do transe ouvindo um maracá.
Na verdade, me tornei um Sujeito Tucujú,9
Ao ouvir Zé Miguel10 cantando em Macapá!
Vocabulário
1-Bacabeiras: Palmeira que dá origem ao fruto chamado “bacaba”,
ou “abacaba”, que origina o nome do teatro de Macapá.
2-Catraio: Designação dada a pequenos barcos de transporte,
comumente usados no dia-a-dia amapaenses.
3-Igarapé das Mulheres: Área portuária de Macapá.
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Continuação de “Sujeito Tucujú”..........................................................................................................
4-Araguari: Rio do Amapá.
5-Jari: Rio que divide os Estados do Pará e do Amapá.
6-Tambaqui: Peixe muito apreciado na Amazônia.
7-Vida Boa e Pérola Azulada: Obras-Primas de Zé Miguel.
8-Tamuatá: Peixe de aparência e sabor peculiares, muito apreciado
no Norte.
9-Tucujú: Nação indígena que viveu onde hoje é Macapá.
Atualmente, o título é usado para designar quem nasce no Amapá.
10-Zé Miguel: Cantor e compositor, um dos expoentes da cultura
amapaense e amazônica.
X: Ponta do Céu, Ponta do Limão, Mazagão, Pracuúba, Vitória do
Jari, Laranjal do Jari, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari,
Porto Grande, Porto do Abacate, Lontra da Pedreira, Calçoene,
Oiapoque, Santana, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho e Amapá são
alguns dos municípios do estado Amapaense.
LFL
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Tanto Você
Um tanto de mim,
Deseja toda você.
Meu ser querubim,1
Anelo teu querer!
Um todo de mim,
Por um momento,
Diminuto assim,
Almeja o alimento:
Teu rir carmim!2
Um nada de mim,
Quer ver-te distante.
Você longe o fim,
Seria-me atlante.3
Você, completa de mim,
Em teu rir de aurora,
É o paraíso enfim,
Onde meu ser mora!
Vocabulário
1-Querubim: Anjo da 1ª hierarquia.
2-Carmim: Vermelho muito vivo.
3-Atlante: Muito grande; Imenso.
LFL
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Tarde de Chuva
Um colossal oceano caindo...
Um mundo d'água em diluição.
Mil gotas em ritual fluindo,
Se lançam em dantesca1 paixão.
Água em estado mais que bruto,
Desaba em copiosa profusão,
Encharcando meu rincão fruto,
De privilegiada localização.
Rincão às margens do Guajará,2
Uma das obras-primazes da Amazônia,
Flutuando em meio às águas está!
Um dia sim, e o outro também!
Assim é, desde todo o sempre,
Uma tarde de chuva em Belém!
Vocabulário
1-Dantesco: Referente a Dante Alighieri, poeta italiano; Grandioso;
Magnífico.
2-Guajará: Rio que banha Belém-PA. Este rio recebeu o nome dos
Guajarás, nação indígena extinta da Ilha de Marajó-PA.
LFL
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Teu Canto
Teu canto me chega,
Pela voz do vento...
Teu canto ofega,1
No som do lamento.
Teu canto navega,
Num dia cinzento,
Numa régia2 entrega,
Teu rir tormento...
Teu canto vem de longe,
Ao sabor da maresia...
Teu canto não esconde,
O amor que sentia.
Teu canto vem dizer:
O amor que havia,
Almeja renascer!
Vocabulário
1-Ofega: Cansa; Enfraquece.
2-Régia: No texto, faz referência à flor Vitória-Régia.
LFL
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Um Acalanto
Do teu acalanto singelo1 minha
Alma sedenta pede um desejo.
Nos passos que a alma caminha,
Meus lábios te roubam um beijo!
No Marajó te chamam coisinha,2
Pois teu cabelo solto e fagueiro,3
Esvoaçante pela Ilha ia e vinha,
O olor do patchuli o seu cheiro...
Um acalanto deseja meu corpo,
Da linda sereia do Tapajós!4
Meu ser apaixonado e absorto,
Do teu querer reclama atroz,
Xingú5 é a flor do cais do porto,
Uma flor que me roubou a voz.
Quero um acalanto vindo de ti.
Quero um beijo dos teus lábios.
Tua beleza é algo que jamais vi,
Semelhante aos remelexos vários,
Da moça Tucujú6 de brilho rubi,
Dançando marabaixo7 nos rios diários.
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Continuação de “Um Acalanto”.............................................................................................................
Quero acalanto em fartas porções,
Vindo nos gaiolas dos rios Carajás.8
Jaci, encanto perene9 aos corações,
Nas sagradas terras Tupinambás,10
Deslize tuas igaras nas monções,11
À boca da noite nas asas guarás,
Aportando em meus mil corações.
Acredito que, certamente, virás!
Vocabulário
1-Singelo: Simples.
2-Coisinha: Tratamento carinhoso dado a alguém que se quer bem,
muito usado no Norte.
3-Fagueiro: Agradável; Aprazível.
4 Tapajós: Região que compreende o Baixo Amazonas, e engloba
cidades como Santarém-PA.
5-Xingú: Região que engloba partes do Pará, Mato Grosso e
Amazonas.
6-Tucujú: Relativo ao Amapá.
7-Marabaixo: Ritmo folclórico do Amapá.
8-Carajás: Região que compreende a Serra dos Carajás, no sul do
Pará.
9-Perene: Perpétuo; Contínuo.
10-Tupinambás: Nação indígena que habitou praticamente todo o
Brasil na época do Descobrimento. Atualmente restringe-se a poucos
indivíduos, em alguns pontos do País.
11-Monções: Época ou vento favorável à navegação.
LFL
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Um Dia...
Em que tanta luz havia,
No peito uma dor ardia,
Saudade imensa sentia,
Por algo que não podia:
Ter você perto eu queria.
Um dia...
Em que tanta chuva caía,
Lá fora tanto frio fazia.
O ser no abismo pendia,
Pois algo aqui me dizia:
Você comigo jamais teria.
Um dia...
Desprezado do meu guia,
Afogado às águas da baía,
A loucura à porta batia...
Da vida o desejo morria.
A alma ao inferno corria.
Um dia...
Ouvir dizer que você viria!
Que presente isso seria!
Viver novamente valeria!
Você chegando eu veria!
À dor, carta de alforria!
Um dia...
Não era verdade o que ouvia...
Então meu ouvir me traia?
A verdade: Você de mim fugia...
Amar realmente trás alegria?
Por amar quem me mentia...
Esse fim de dor eu merecia?
LFL
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Velho Trapiche
Cheguei a ver muitos que,
Por essas horas de luar,
Desciam o rio, com sonhos diversos...
Outros vi que, ao contrário,
Subiam o rio, levando esperanças em sacolas e paneiros,
E também no peito.
Quantos gaiolas1 me cumprimentaram,
Após viagens de tantos longes,
Com seus bailados de redes e gente?
Uns tantos, que ora perco a conta!
Nos meus tempos de moço, como eram lindos os domingos!
Toda aquela gente a embarcar, arrumada de festa e sonhos,
A rir um riso de sol-nascente...
Na época do defeso,2
Os peixes vinham em profusão,
Se aninhar por entre meus pés!
Haviam bagres, arraias, jejus e
Pirarucus, piramutabas, tucunarés,
E até a temível pirarara se achegava, para pedir conselhos.
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Continuação de “Velho Trapiche”.........................................................................................................
Todos se aquietavam, fascinados, quando,
Incentivado pelas fragorosas3 águas de março,
Eu iniciava meu concerto em dó maior,
Entitulado “Estalos e Rangências”,4
Em meio a forte correnteza do Rio-Mar!
Quanta saudade da Morena-Açaí,
Que desfilava em meus tablados seus encantos de sereia...
E do curumim Tupinambá,
Que pulava serelepe dos meus braços para a água,
Executando magistrais acrobacias...
Este, nunca mais voltou.
Dizem que, agora homem feito,
Decidiu conhecer as terras dos brancos...
Alguns „inda lembram deste trapiche velho e,
De quando em vez, retornam para uma prosa:
A Iara, que me visita geralmente
Nos soturnos das noites de luar,
Buscando a quem encandiar...
Água Barrenta passa por aqui sempre:
– Quantos recitais entoei contigo, hein !?
Bons tempos aqueles...
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Continuação de “Velho Trapiche”.........................................................................................................
Nestas horas noturnas de nostalgia,
Tantas coisas5 de tempos idos afloram
À memória deste velho trapiche,
Perdido n‟um dos tantos afluentes do Rio-Colosso...
Vocabulário
1-Gaiola: Nome dados a maioria dos barcos que trafegam pela
regi- ão amazônica.
2-Defeso: Época de reprodução dos peixes, na qual é proibida a
pesca; Piracema.
3-Fragor: Corredeira muito forte; Estrondo.
4-Estalos e Rangências: Expressão fictícia, na qual o autor
compara a forte correnteza do maior rio do mundo com um concerto
musical.
5-Coisa: Algo; Fato.
LFL

117

Imagem: Jair Penafort

118

Veneza Marajoara
Um dia de luz no meu viver,
Por algumas vezes aflorou:
Uns desejos do teu querer,
Tuas ruas-rio despertou!
Uma noite de lua mágica, prateada,
Recendida1 de paixões, desenfreada,
Meu ser em ti aportou, candiado,
Cismado de amor, apaixonado...
Sonhos sonhei por tantos dias,
E muitas noites no rio sintilante!
Caminhante em tuas ruas-vias,
Mil vezes me perdi, exultante!
Sonhos realizei tantos por lá,
Na veneza-nortente, filha do amor,
Do rio-maior com a vivaz terra-pará!
Lá Pavulagem2 faz festa de calor,
E quem vai Convencido2 a ficar será.
Esta é a veneza-amazônida: É Afuá!3
Vocabulário
1-Recender: Exalar cheiro agradável e intenso; Emanar.
2-Pavulagem e Convecido: Camarões de cores vermelha (Pavulagem), e verde (Convencido), que fazem parte do Festival do
Camarão de Afuá-PA. Esse festival é um dos maiores eventos
culturais do Norte Brasileiro.
3-Afuá: Cidade paraense localizada na Ilha de Marajó. É conhecida
como Veneza-Marajoara, por ter suas ruas construídas, de
madeira ou cimento armado, por cima do curso d’água dos rios.
LFL
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Ver de Mato
Verde é minha pele e minha alma!
Verde é a cor de minha querência,
É a cor do meu ser, da minha aura,
Decerto é a cor da minha essência.
É cor que me traz a paz, me acalma.
Meu ver em par é verde nascência!
Enxerga em paixão flora e fauna.
Que vê até com certa inocência,
Um clarão de verdade na alva...
O homem despertando da indolência.
Verde é meu sangue, seiva1 malva,2
Pitiú3 de patchuli na adolescência.
Meu verde é de Hiléia sã e salva,
Tremeluzindo veraz florescência.
Meu verde é de pupunha4 a palma,
É cuia5 e açaizeira, por excelência.
Meu verde é jandaia6 jovem, nauta.7
É o belo cocar que enfeita Terência!
Verde de Karipuna8 tocando flauta,
E Saterê9 com mãos na dormência.
É do rir da cunhantã10 do Sal,11 a falta.
Meu verde é do pajé tanta paciência,
Implorando à Mãe-Gaia a clemência,
Pelos desmandos do bicho-ganância,
Que no mato nunca foi. Sem infância.
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Continuação de “Ver de Mato”..............................................................................................................
Meu verde é guariba,12 que galhos salta;
O rio mais porrudo,13 na maré mais alta;
O legado de Chico,14 que não sai da pauta;
O sangue índio na terra, em porção lauta.15
Meu verde é Hiléia pura resplendência.
É o fim do desmatamento indecência.
Meu verde mato cura a dor violência.
No verde mato está de tudo a ciência.
Vocabulário
1-Seiva: Líquido complexo que circula o organismo vegetal. É o
sangue da planta.
2-Malva: Planta fibrosa herbácea que adaptou-se muito bem na
Amazônia, nativa do Velho Mundo.
3-Pitiú: Cheiro forte, característico de peixes, plantas e animais;
Cheiro de maresia.
4-Pupunha: Fruto de certa palmeira nativa da Amazônia.
5-Cuia: Fruto de certa árvore do qual, beneficiado e tralhado
artesanalmente, faz-se vasilhas para uso de beberagens e mingaus.
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Continuação de “Ver de Mato”..............................................................................................................
6-Jandaia: Ave psitaciforme, (A. jantaya) de coloração amarela,
dorso verde, asas azuladas, cauda do verde ao azul, com ponta
escura. Vive em bandos e se adapta bem ao cativeiro. Os jovens são
quase totalmente verdes.
7-Nauta: Navegante; Astronauta.
8-Karipuna: Povo indígena, da família lingüística pano, que habita Guajará-Mirim e Porto Velho-RO.
9-Saterê-Mawé: Povo indígena do tronco lingüístico tupi, da
região de Maués, Barreirinha, Parintins e Novo Airão-AM. A
citação do texto refere-se a certo rito de iniciação à maioridade dos
jovens Sa- terês, que inclui prender as mãos do iniciado em cestos
de palha re- pletos de formigas vorazes, chamadas Tucandeiras.
10-Cunhantã: Moça índia; Donzela.
11-Sal: Relativo à região de Salinópolis, no Salgado Paraense.
12-Guariba: Designação comum dada aos símios platirrinos, cebídeos, do gênero Alouata, da América Central e do Sul, de coloração
escura, caracterizados pela maxila inferior barbada e, sobretudo,
pelo grito peculiar.
13-Porrudo: Expressão nortista, que significa: Grande, Descomunal, Imenso.
14-Chico: Referente a Chico Mendes.
15-Lauta: Grande Quantidade; Abundância.
LFL
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Vila Progresso
Um marulhar de correnteza,
Me trás mais uma vez a ti,
Ao teu jardim de certeza,
Uma flor que só vejo aqui.
Teu dia tão iluminado,
De sol, brisa e maresia,
Me deixa fascinado.
É tudo que eu queria!
Mesmo abandonado,
Teu Hotel2 tem poesia.
À tarde sublime presente:
O vir da noite novidade,
Trazida na brisa quente,
Soprando formosidade3
À minha alma penitente,
No trapiche do Andrade4.
Em ti um Palácio existe,
Protegido da deusa Flora,
Onde o saber não desiste,
De moldar o leigo de agora,
E prepará-lo para o mister,
Do futuro ou de outrora.
O Palácio, não ouviste?
É um Bosque-Escola!5
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Continuação de “Vila Progresso”.........................................................................................................
Torres verdes altaneiras,
Em profusão tem só aqui.
Essas esbeltas palmeiras,
Produzem o néctar açaí!
Um marulhar de maresia,
Leva-me de ti novamente,
Tornando meu riso poente...
Surge segredo latente,
Algo que eu não sabia.
Meu ser diz mormente:6
Viver em ti eu queria!
Vocabulário
1-Vila Progresso: Comunidade pertencente ao Árquipélago do Bailique-AP, localizado na foz do rio Amazonas.
2-Hotel: Referente a um hotel construído em plena floresta, em estilo
rústico, que encontra-se abandonado.
3-Formosidade: Relativo a formosura.
4-Andrade: Comerciante da região.
5-Bosque-Escola: É o mesmo que Escola-Bosque.
6-Mormente: Lentamente; Carinhosamente.
LFL
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Visagens
Um pio estridente troa, apavorante, de dentro do mato...
Canta o Acauã!1
Um berro rouco, de um grave cortante, ecoa pela floresta,
Parecendo febre terçã:
- É o Mapinguari2 exibindo-se, triunfante!
Ao cair da noite, à beira do caminho que leva ao igarapé,
Um par de visão em brasas observam o andante, sozinho...
São olhos do Guaraná,3
Parecendo um coração a pulsar, embriagado de vero vinho!
Um caçador, quando tomado de vil ambição,
Caça além do que necessita.
A Mata protesta.
Um Guardião4 se apresenta,
Das bandas aluvião dos Aymorés.
De pés trocados, observa, à fresta dos rios...
Caçador vil, à luz voltarás mais não.
Uma linda donzela, tão bela como a luz do luar,
Espreita às margens dos igarapés.
Sua voz-canto busca ao longe corações desavisados...
Um pular na água e pronto, a Mãe d‟água,5
Com seu manto de encandiar,
Convida mais um ao leito-rio morar.
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Um silêncio, às primeiras horas do entardecer,
Repentino, impera.
Os súditos, em deferência,
Aguardam Sua Majestade da Mata aparecer...
Sublime, um acorde primoroso por excelência, ecoa!
O Uirapurú canta e encanta, por merecer!
As águas barrentas do Grande Rio são sagradas,
Sangue da floresta.
Escondem segredos diversos em si.
A Cobra-Grande,7 sob touceiras preparadas às margens,
Aguarda...
Uns muiraquitãs, de certos ritos8 antigos,
Nessas horas, salvam vidas desavisadas.
À beira do rio, as moças donzelas, alvoroçadas,
Se deslumbram do homem trajando alvo branco!
À cabeça, um quepe9 alvíssimo...
Enamoradas maninhas, desta feita não é o Boto 10 encanto,
Mas um marujo faceiro, em cintilantes fardas!
Vocabulário
1-Acauã: Ave galiforme de canto exótico, que trás mau-agouro,
segundo a crença dos povos amazônicos.
2-Mapinguari: Ente que, segundo os indígenas amazônicos, habita as florestas, protegendo-as dos desmandos de pessoas ambiciosas. Teria cerca de 3m a 4,5m de altura, totalmente coberto de pêlos e teria a boca no ventre.

133

Imagem: Jair Penafort

134

Continuação de “Visagens”.....................................................................................................................
3-Guaraná: Fruto amazônico usado no preparo de sucos e refrigerantes. À primeira vista, seu fruto parece-se com olhos humanos.
4-Caipora: Ente que, segundo os indígenas, também atua como
benfeitor das matas. Teria os pés voltados para trás e andaria
montado num porco-do-mato ou javali.
5-Mãe d’Água: Ou Mãe do Rio, é a Sereia dos rios amazônicos.
6-Cobra Grande: Possui vários outros nomes, como Anaconda,
Sucuri, Sucurijú. Cobra gigante que ocorre na Região Amazônica,
existindo relatos de espécimes com 30m de comprimento.
7-Rito: Ritual; Iniciação.
8-Quepe: Espécie de chapéu militar.
9-Boto: Espécie de golfinho que, segundo a crendice de algumas
regiões da Amazônia, em épocas propícias, sai dos rios transformado em homem vestido de branco, com chapéu – também branco –
visando seduzir as moças ribeirinhas. Dizem que o encanto é
quebrado quando seu chapéu lhe é tirado.
Dizem...
LFL
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Adquira os Volumes 1 e 2 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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