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CARTA
Do DR. VITORIO TOLOMEI
Advogado militante no Distrito Federal

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1948
Meu prezado colega e amigo Alfredo Milagre
de Oliveira
Saudações
Acabo de ler' os originais do seu belíssimo
livro de poesias intitulado ETERNO PROBLEMA, que
você teve a bondade de pedir a minha opinião.
Quem sou eu, para opinar sobre um assunto tão
delicado, que é da exclusiva competência dos
poetas e dos literatos ? Dizem que a música e a
poesia são as coisas mais belas da vida e esta
é também a minha opinião. Apesar da minha
absoluta falta de competência no assunto, não
deixarei, por isso, de expor o meu pensamento :

A. MILAGRE DE OLIVEIRA

Achei seu livro ótimo e de grande felicidade na
escolha do titulo : ETERNO PROBLEMA. Não há
nada na vida que não seja um eferno problema...
Até mesmo a morte é um eferno problema.
"A Grande Incógnita", uma das suas belíssimas poesias,
"Se em vez da morte se chamasse vida
ninguém teria horror assim da morte
E todos a fugir temendo a vida
se em vez da vida se chamasse morte"
comprova o acerto do título do seu livro, porque
tudo é mesmo um "Eterno Problema". Existe uma
vida depois da morte? Será verdade, como dizem
os entendidos, que "depois da morte é que começa a vida" ? Eis o eferno problema \
As suas poesias são belíssimas. Algumas patrióticas, outras profundamente sentimentais. Mas
eu, que sou leigo, não posso me estender muito
no assunto, porque será também, para mim, um
eferno problema.
Abraços do seu colega e amigo,
(a)
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VITORIO TOLOMEI

O ETERNO PROBLEMA"
Mau grado o sentido prático da vida contemporânea, os poetas, numa resistência, que bem
pode ser um desafio aos que não sentem a Beleza
senão através do luxo e do conforto, — os poetas,
sim, continuam a surgir, espontaneamente, como
as flores de cada nova primavera. Que importa
às flores se não as admirais, homens de senso
comercial, salvo quando vos ensejam — egoístas
e hipócritas que sois ! - - um motivo de galanteria,
ou a aproximação com a criatura amada ?
A filosofia se aplica aos poetas. Em vão, a
máquina domina o século, monopolizando energias, não deixando que sobrem para nada mais...
Em vão, os senhores da alta finança, na vertigem
do ouro, amealham-no febrilmente...
Em vão.
Alfredo Milagre de Oliveira aparece com o
"ETERNO PROBLEMA". Não é um jovem. Não
faz versos por vaidade, e pertence ao gênero dos
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sonhadores de estirpe, dos que "sentem a poesia
sutil das coisas", como a sentia o jardineiro Timóteo, na criação amável de Monteiro Lobato.
Vida que alcançou o outono, não a seduz o
lirismo em que palpita.
No amor que é sempre velho, a emoção sempre
nova /
a frase que renova
Espiritualista, é do seu ânqulo, iluminado de
fé e de humildade, que vê os seus campos, onde
os galhos das árvores velhas, mas sempre produtivas, vergam ao peso dos frutos que lhe servem
a mitigar a sede de verdade, que lhe queima permanentemente a alma e os sentidos.
Mas o espiritualismo do poeta não é dogmático, antes nasce, brota, como o veio dágua, numa
doce modéstia.
Inspira-o o sentimento descritivo e consegue
com encantadora singeleza o seu fito, como em
Canfo Secular, essa poesia original e em que tudo
se casa, imagem e ritmo, inspiração e observação,
estilo e emoção.
Por mim, apesar da diferença de educação
sentimental, que me deveria tornar de difícil compreensão a arte simples de Milagre de Oliveira,
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ao contrário, confesso que achei nela muita sinceridade e muito idealismo.
Este me parece o melhor elogio que lhe posso
fazer. Pois não são, afinal, sinceridade e idealismo a síntese perfeita da Poesia ?
H1GINO BERSANE
Rio, 1948.

MEU PENSAMENTO
Á MINHA MÃE
De sacrossanto amor, em idolatria,
um pensamento a dominar meu s e r , , .
E' a tua vida, a única alegria,
doce motivo para o meu viver.
Quando criança e qualquer dor sentia,
jamais alguém, te viu, esmorecer,
pois teu carinho, os males meus vencia,
para em teus braços, logo adormecer...
E agora, se por vezes sofro ainda,
és sempre tu quem os males meus minora,
com teu afeto de grandeza inunda.
És sempre tu, oh! mãe, quem rememora
o perpassar dos tempos, que não finda,
com teu olhar no qual a luz não mora.
13

TERNURA E AMOR

ALMAS ENTRELAÇADAS
Á MINHA ESPOSA

O teu amor, firmado em pura Essência,
tangendo dores, mágoas suavizando;
faz o batei as vagas ir singrando
do mar da Vida, em franca resistência.
Na trajetória incerta da existência,
de Karma, o mesmo laço, os dois firmando;
o teu carinho, igual a fogo brando,
faz-nos sentir, vivendo, a Paciência.
Alma leal, de minha idolatria,
dando, nas marchas, um ao outro, o ardor,
sigamos firmes, cheios de alegria...
. . . Guiados sendo na Ternura e Amor,
cantemos juntos Magna Sinfonia,
em cumprimento ao Plano do Senhor.
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A MEMÓRIA DE MINHA MÃE
Fio sutil, oculto e delicado
todas as almas prende intensamente
numa união ativa e permanente
na própria essência divinal firmado.
Em constante atração sou arrastado
tendo o retrato teu adido à mente;
porém, um dia, espero, em ânsia ardente
ter da vida o mistério desvendado.
Obedecendo à Lei, queimemos Karma,
entrelaçados, através mil vidas,
em cumprimento ao Grandioso Dharma.
E do alto emane, em nossa alma, a Luz,
gue as dores abrandando, já sofridas,
fará mais fácil a condução da Cruz.
— 15

VIDA GLORIOSA

BENDITA SEJA A DOR

A MEU PAI
Para imitar a pura e sã moral,
de tua vida rememoro a história,
cujos exemplos pairam na memória,
moldando, em mim, a ação do Ser Real.
Os sentimentos, vibração no astral,
aos passos teus, na vida, deram glória;
e aos meus emprestam ânsia de vitória,
em sobrepor o Bem ao próprio Mal.
Do Karma sinto a força requeimante,
neste Sansara, ao ver-me, submerso,
roda da vida, a repetir, constante...
Buscando o Real, que é da Ilusão, inverso,
no imutável Dharma, confiante,
apreciando as dores, no Universo.
16

"L'homme est un apprenti, Ia douleur est
son maitre".

A. DE MUSSET. — La nuít à"ocíofore.
Na agitação constante e trabalhosa
da nossa vida, todo o bem se esquece;
mas, qualquer dor, é certo, permanece,
tornando esta existência graciosa.
Do homem, a Dor é nobre companheira,
da Ignorância, varre a escuridão,
e da Verdade anima a floração
trazendo ao ser a Paz alviçareira.
Ao ser ferida a alma, se redime
com os sofrimentos duros que lhe impões,
da vida iliminando as ilusões...
Oh! Dor amiga, em teu poder sublime
existe o Bem, envolto em amargura;
— Sabedoria plena — Amor - - Ventura.

INSENSATEZ HUMANA
ESPERANÇA... DOCE ESPERANÇA
Esperança, esperança !... aonde vais ?
Não me íujas assim tal qual gazela...
Por que corres aos planos siderais
e me roubas a crença tão singela ? . . .
Por que me foges, apressada, assim ?
Por que me deixas só, nessa tristeza ? . . .
Nesse sofrer vivíssimo e sem fim,
carpindo a dor profunda da incerteza?
'";"*;• •

Volta. Ansioso, em lágrimas, te espero l . .
Desejo-te bem junto ao pensamento;
anseio por teus doces reverberos...
E dá-me agora teu sutil alento !...
Volta, minha gentil, boa esperança,
para trazer-me paz, grata bonança.

Indecisa caminha a criatura
na escura senda, sempre tropeçando;
procurando os segredos da Natura,
seus profundos mistérios vai sondando.
Ferindo-se à jornada, a todo instante,
tropeçando na estrada a cada passo.
Sem ter um ideal dignificante
do "Sansara" ominoso cai no laço !...
E no plano ilusório s'estarrece
atraída afinal pela vaidade,
abandonando o Bem e a Caridade.
Sequer não reza uma pequena prece;
esquece Deus, e assirn esquece tudo...
De vero Amor e Fé fica desnudo.

19
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RESTOS DA GUERRA

SONHO DA ALMA
Na minha estrada vejo a Luz,
na vida sinto bem o Amor;
em minh'alma tenho.Jesus,
Luz Divina do Meu Senhor.
O coração revibra e exulta...
O pensamento segue além...
E a mente ativa, força ausculta,
para propagação do bem.
Tudo se esfuma no ar, - - fenece;
e a vida inteira se redime,
no mago cântico, e na prece.
E para longe o homem vai,
para buscar a Luz Sublime
que arde perpétua em nosso Pai
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Passando a negra e rude guerra
o seu cortejo destruidor plantou !...
Os campos, de cadáveres, juncou,
grande pavor deixando sobre a terra...
Em esgares de bestas e luxúria,
o mundo se abismou em grande orgia;
eu antevejo a próxima agonia,
dessa herança daninha e tão espúria.
Os apóstolos clamam à justiça...
Combatendo em vão contra a ganância,
sem lograrem nenhuma ressonância !...
Então, nas trevas, todo mal se atiça...
Cresce e, com ele, cresce a intolerância,
guiada pela mão da ignorância !...
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MISTÉRIO
DIVAGANDO
Na esteira luminosa do infinito,
contemplo extasiado a Criação...
E quanto mais a vista no alto eu fito,
avulta mais minha veneração.
Alheio a todo mal que me rodeia,
esquecido de tudo que se passa,
sinto o Poder Complexo que volteia,
e só percebo e vejo a Força ern massa.
Amo as estrelas, o clarão da Lua,
o insondável azul do firmamento,
namorado da brisa que flutua...
E assim fico, parado, horas a f i o . . .
— Deixo correr liberto o pensamento,
que desliza ligeiro como um rio.

Na via-látea sideral,
eu vejo de Deus toda a grandeza;
e vivo no épico ideal,
de entender toda a Natureza.
Contemplo o azul do céu imenso,
sondando, pálido, o infinito;
prende-me então ardor intenso,
tornando-me bem esquisito !...
Busco encontrar o Grande Arcano..
Nada, porém, posso saber...
vejo que sou ainda um profano !..
Deus! corno cego sou e inculto,
para as grandezas perceber
desse teu Supremo Mundo Oculto !

23 —
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ESCRAVIDÃO DA ALMA

O QUE EU AMO
Amo o céu, amo a terra e, igual, ao mar,
amo enfim tudo quanto Deus criou.
Amo a vida e também ao doce lar,
amo, assim, tudo que Jesus amou.

Num sensualismo rude e bestial,
os homens e mulheres enxameiam,
entorpecidos num manancial
de vícios que os destinos enlameiam.

Amo o silêncio emocional e a prece,
amo dos Mestres a Sabedoria;
amo a Razão sublime que enobrece,
amo a música suave que extasia !...

Nos vãos prazeres, fúteis alegrias,
os sentidos dos débeis se escravizam,
debatendo-se ern ânsias e agonias
de gozos bestiais que os brutalizam.

Amo o sofrer como também a dor,
amo a Fé, amo a Luz, amo a Verdade,
amo a sombra piedosa e a Caridade !

De queda em queda tombam nesse inferno,
construindo existência dolorosa,
tremendo ao frio rude desse inverno,

Amo o perfume que trescala a flor,
amo a Ciência amiga e prezo a Arte...
Arno o que existe, enfim, em toda parte...

que jamais cessa e tanto os mortifica,
carpindo dor, tragédia pavorosa,
que as almas, no aguilhão, desclassifica !..

24
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FIRMEZA DA VONTADE

OMEGA

Sé firme na tua Fé, oh l Homem !
Não te entregues aos dissabores;
não desanimes tu, com as dores,
e nem com as mágoas que consomem.

Vivemos de mistérios rodeados
sem ver o rumo de nossos destinos.
Se pelo "Karma" somos acossados,
praticamos maiores desatinos.

Mantém-te forte, enfrenta a luta,
e não vaciles ou esmoreças;
na luta nunca te entristeças,
tem a confiança que te exulta.

Na infância sempre despreocupados
na indiferença própria dessa idade,
caminhamos na vida descuidados,
gastando loucamente a mocidade.

Esquece o mal do que há passado;
concentra em ti toda energia
fugindo da vã nostalgia...

Mais tarde o tempo, a compreensão desperta.
O juízo surgindo se aprimora,
e um único desejo nos devora...

No teu poder sé bem ousado;
sé firme na tua vontade,
para vencer toda maldade.

Descobrir onde está a trilha certa,
que conduz o homem ao desconhecido,
e onde tudo se mostra definido !.

— 26
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MOCIDADE

IMPREVIDÊNCIA

... Quantos sonhos sutis — verdes - - azuis
Na vida, palpitando, te apresentas,
com as visões encantadas que acalentas!
Juventude ! Oh ! botão de linda flor !
És a música de um perfeito amor.
Juventude ! Perfume de uma vida !
Dona de toda graça incompreendida....
Sorri bem, sorri sempre, oh ! Mocidade !
Não te deixes prender pela agonia;
Sé muito alegre em tua suavidade...
Não macules teus puros pensamentos;
jamais sintas o horror da nostalgia,
dominando cruéis constrangimentos.

— 28

Ziguezagueando está u'a mariposa
em torno à lâmpada que lhe seduz;
de mal eu antevejo qualquer coisa...
Ela, - - é fatal! - - vai se queimar na luz.
Vai e vem, num volteio alucinante;
num rodopiar estúpido se esgota...
Louca ! A voar desesperadamente,
terminar, não consegue, sua rota.
Incauta mariposa, imprevidente,
com a luz alucinante deslumbrada...
Esquecendo, em su'ânsia impenitente,
que no calor poderá ser queimada.
Ignorante do próximo perigo,
não se apercebe que vai, louca, ao fim.
Coitada !... A procurar no fogo abrigo,
quando a morte terá, em breve, assim.
— 29 —
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A mariposa faz lembrar-me alguém
que quer saber das coisas o mistério,
o profundo seqrêdo que há no Além,
sem se isolar do meio deletério.

LUZ DO CONHECIMENTO
Na vida, em muitas passagens,
colhemos experiências;
gravamos várias imagens,
que nos deixam conseqüências.
Grandes lições se repetem;
saber que vem, e se firma...
Luzes que, ao tempo, refletem,
e a força que se confirma.
Viver — diz velho rifão :
E' mui fácil e sabido.
Duro, é partir o grilhão,
que nos envolve e escraviza,
ficando nele j ungido,
— e a dor que não martiriza.
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FELIZ DESTINO
VAGALÜMES
Ao amigo WALTER DOERDERLEIN
Pirilampos rodopiando pelo espaço,
luzernas irrequietas saltitantes...
vagabundos que zombam do cansaço,
são vagalumes belos, rutilantes.
Fulgem aqui, brilham ali, travessos,
correndo sem cessar na escuridão;
como luzes febris, em arremessos,
mexem-se lestos em sofreguidão.
E' um espetáculo, por si, grandioso :
vão as lindas luzinhas pelas trevas,
num movimento intenso e gracioso...
Cena sutil da vida universal;
cântico eterno de impressões primevas;
hino silencioso, áureo, imortal.

Adeus Hamburgo, adeus Alemanha vetusta,
para bem longe vou, e do destino em busca.

Um jovem louro, audaz e varonil,
segue o destino pela vez primeira..
Leva na mente pura, juvenil,
grata lembrança da familia inteira !
Sobre a. crista das ondas rumorosas,
um lençol de espumas,
formando brumas,
se estende para muito longe...
E o olhar do menino, parado,
perde-se no além, extasiado !
Silencioso, parece um monge,
— 33 —
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meditando calmamente,
solitário, profundo,
com alma penitente,
sonhando o novo mundo
cheio de graças maravilhosas.
Os dias, calmos, se escoam;
a tristeza vai morrendo...
A paisagem do mar encanta a vista;
sua beleza a alma gentil conquista,
quando aos ouvidos soam
os marulhos das ondas,.
que sonoras reboam
como rondas,
que o mar povoam.
O menino não sente mais tristeza...
A esperança acordou-lhe novo anseio.
Sua crença se firma na certeza
que lhe afastou todo receio,
extático a fitar a Natureza.
As ondas do oceano singrando,
segue o barco seu destino.
Os dias vão se passando,
reanimando o menino...
34
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Na beleza da paisagem,
que está no mar e no céu,
torna-se amena a viagem,
do temor rompendo o véu...
Muitos dias e noites se passaram;
bem longa foi a travessia...
As ânsias todas cessaram
na tarde de um belo dia.
A terra, enfim, já se avistava
numa curva do horizonte...
E o jovem não despregava
a vista,
do pontinho daquele monte...
E nova paisagem foi chegando,
foi surgindo;
em redor tudo foi mudando...
E sorrindo,
vendo seu sonho realidade,
o menino pensando,
já não sentia saudade.
Tudo foi devagar aparecendo...
As árvores, a terra, o céu de anil;
e em redor a vista percorrendo,
nascendo
o amor pelo Brasil.
35
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Eis o porto, a cidade em sua frente :
berço de heróis, terra pernambucana,
e delirante, trêmulo, contente,
pisa a velha Veneza Americana l
Seus parentes e amigos o esperavam,
alegres e felizes de abraçá-lo;
e todos ansiosos indagavam
se a viagem lhe dera algum abalo.
Calmo, o menino a todos atendia,
com o semblante sereno admirava,
a terra em flor que o seio lhe entreabria,
como se fora igual a terra eslava.
No Recife, os parentes seus, moravam,
e a hospedagem arniga então lhe derarn.
Da juventude, os anos se passaram — e as mudanças aos poucos lhe vieram.
Aos costumes afez-se facilmente,
qual bandeirante forte, destemido;
e na labuta, firme, impenitente,
por nenhum empecilho foi vencido.
Os anos lentamente se passaram;
contraiu matrimônio, fez um lar,
amando as coisas todas que o cercaram,
prosseguiu seu destino a trabalhar.
— 36 --
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Não se detém o tempo,... vai seguindo,
e aquele adolescente, homem agora
nas lutas cotidianas insistindo,
caminha, então, pelo Brasil afora.
Vencendo mágoa, indiferente à dor,
enfrenta a luta corajosamente;
tendo noção do bem, tem destemor,
segue na senda conscientemente.
Atraiu-o a Metrópole afinal,
edifica seu lar, aumenta a prole,
intensifica seu sublime ideal
de dar à vida, em perfeição, controle.
E os tempos sem cessar se sucedem,
e sua vida toma um novo curso...
Ocultas vibrações nalma acenderam,
e na ciência oculta acha recurso
de aprimorar sua íntima tendência,
e estuda com paciência
do iniciado no mistério,
toda sua devoção
ria Verdade e no Critério...

A. MILAGRE DE OLIVEIRA

Os corpos se atraem,
e também os sentimentos;
os contrários se retraem,
aproximam-se os pensamentos.
A corrente se estabelece
num laço de simpatia,
e o imprevisto acontece
quando ela se irradia.

ETERNO PROBLEMA

O mesmo com ele se passa :
minha linguagem
compreende,
repetindo com graça
toda imagem
do que eu disse,
como se sentisse
e comigo pensasse,
na magia branca de um passe.

Foi por isto que nos encontramos;
eis a razão de nossa amizade.
À procura um do outro andamos,
caminheiros da grande eternidade.
Seu pensamento é meu,
é seu meu pensamento...
À mesma pira que acendeu
também ergue um monumento.
O que eu digo ele entende
e quando seus defeitos
expende,
não encontro defeitos.
— 38 —

- 39

CACHOEIRA

ASTRO REI
No infinito, dinâmico, fulgindo,
ao cortejo dos astros presidindo,
vejo o Sol majestoso, soberano,
vassalo milenar do Grande Arcano.

Numa caudal imensa cai no espaço
a água trêfega e branca da cachoeira;
e leva tudo além num grande abraço,
e cai no abismo em queda bem certeira.

Quando surges na aurora fulgurante,
a terra te sorri, alegre, estuante...
Quando no ocaso tua luz se apaga,
toma a terra uma angústia imensa e vaga,

Segue assim uma longa travessia,
em busca do infinito sem cessar;
a terra sulca em louca fantasia
e abre caminho em direção ao mar.

Magnificente luz, rainha eternal,
respeitar tua f orça, é meu f anal l
Sei bem que brilhas sobre a terra inteira,
mas suplantas, na terra brasileira.

Em longa caminhada serpenteia
e o leito, assim, de um rio vai formando,
e força alguma seu correr cerceia.

Nenhum verso traduz teu esplendor,
nem palavras dirão o teu valor...
Mas sinto tua força magnética
emanação real, forte, energética.

40 --

Segue o caminho impetuosamente,
e de todo impecilho vai zombando,
para no oceano entrar galhardamente!
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Senda de lantejoulas prateadas
estendendo-se longe no horizonte...
Parecem figurinhas desenhadas
tantas estrelas, que não há quem as conte !

NOITE DE LUAR
No espaço azul imenso do infinito,
a Natureza em festa engalanada,
de luz um manto diáfano, bonito,
estende sobre a terra sossegada.

Beija o céu com ternura o grande mar
plasmando a luz do luar, maravilhosa;
contemplo a cena e fico-me a cismar
na paisagem tão bela e grandiosa !...

Encanta o pensamento, alegra a vista,
ver-se da Lua o aura misterioso,
e cuja sensação jamais prevista,
o homem eleva ao Plano Glorioso.

E o céu de um forte azul, assim tão claro,
como prata polida, mui brilhante,
desperta sensações de um rnodo raro,
num sonhar de beleza inebriante.

Qual se fosse uma festa sideral,
a luz se espraia numa grande orgia,
refletindo a beleza universal
na grande unção de esplêndida magia

E eis! - - O espírito humano se embevece,
esquecido de tudo que o rodeia,
imerso nesse encanto que entristece
e conduzindo a alma à tudo alheia...

Radiante projeção no além perdida
como rajada proteiforme em luz;
numa atração veloz, preconcebida,
o pensamento a meditar conduz ! (

Aos velhos - - faz surgir recordações;
nos jovens — faz nascer mil esperanças...
Semeia força, enlevos, sensações,
magnetizando a alma das crianças.
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E a Divina Presença então avulta
nessa paisagem luminosa e bela,
de Deus, o movimento que se exulta
na Natureza, a eterna sentinela.

ENCANTO DA FLORESTA

Oh! meu Bom Deus, meu Pai, meu Criador
Em tudo vejo Tua Inteligência !...
Sinto bem que do mundo E's o Senhor,
pois em tudo descubro Tua Ciência.
Quanta beleza esparsa-na floresta
que me encanta, deslumbra e magnetiza.
esta paisagem sedutora em festa,
que a Tua Graça realça e simboliza.
Eu me fico em silêncio, admirando
o colorido da vegetação;
e estático me quedo meditando
na opulência sem par da região.
Que variado matiz, tão belo e rico,
nesta arborização leda e formosa...
E mais enamorado então eu fico,
da Natureza linda, grandiosa.
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Como vicejam belas as palmeiras !...
Que belo jatobá forte e imponente !...
Como são lindas essas aroeiras,
e a sucupira dura, resistente !...
E' tão bom o sossego aqui na mata
onde esquecemos velhas amarguras...
Seu silêncio eternal nos arrebata,
para fruirmos todas as ternuras...

Oh! Bandeira auri-verde majestosa,
heróico goníalão do meu Brasil;
vejo-te eternamente gloriosa,
neste imponente céu de puro anil.

E meu olhar bem longe então se espraia,
e minh'alrna se sente então liberta...
Por muito mais que a mente se retraia,
cresce tua atração, mata deserta!

Fiz do meu coração como um sacrário
para conter-te a graça original;
representas o rútilo sudário,
em que te espelhas, épica é imortal.
Em ti, vejo valor, soberania;
e recordo o valor dos teus soldados,
quando ondeias ao sol com galhardia,
nos mastros de antiquíssimos sobrados.
E simbolizas virginal pureza
desta terra sagrada e hospitaleira
Ao te fitar, júbilo da certeza
do heroísmo da gente brasileira.
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Quando te vejo, sinto tua glória,
orgulho de um passado edificante;
e creio numa esplêndida vitória,
da sábia Natureza triunfante.

VITÓRIA DA CIVILIZAÇÃO

Nas tuas cores tão originais,
admiro-te as graças e a imponência...
Escuto ao longe, os hinos triunfais
que fizeram a tua independência.

Finda a terrível e medonha guerra
que o mundo, qual um furacão varreu,
haja enfim liberdade e paz na terra
que em sangue de inocentes se embebeu...

És a relíquia dos varões notáveis,
a lutar e a vencer torpes labéus;
relembras as passagens memoráveis,
nas lindas cores destes grandes céus.

E deixem as Nações a vã vaidade,
esqueçam-se rancores e ganâncias;
procurem-se razão, fraternidade,
firmadas na justiça e tolerância.

Que o teu futuro, berço de ouro embale,
honrando tuas nobres tradições;
e a Natureza em sedução se cale,
a ouvir bater os nossos corações.
Palio bendito, senhoril bandeira;
tremula forte no teu pedestal...
Sentinela da Pátria és, altaneira,
o emblema ideal da Paz Continental.
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Que a humanidade enfim possa entender
que o progresso é impossível sem a paz.
Jamais queiram conflitos acender
pois só males, miséria, a guerra traz.
Já Europa há interesse inflexível,
por isso que, as Nações já não se entendem;
cada qual mais egoísta e irredutível
pois que em princípios rígidos se prendem
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Que as Américas dêem o bom exemplo
no convênio da Paz Continental,
erguendo à Liberdade vero templo
e à Verdade um soberbo pedestal.

A quadra dolorosa já passou,
e agora o Mundo quer paz e harmonia...
Que seja duradouro o que chegou
j ungindo a eterno Amor, Soberania.

Das Américas surja um brado de ordem,
a Justiça se imponha imponente,
e mantenha-se a Paz contra a desordem,
nesse conclave de homens, eloqüente.

Que a aliança em Quitandinha confirmada,
seja o clarim de uma era duradoura
e, sincera expressão representada,
seja do Bem suprema defensora.

E queira Deus que os povos soberanos,
nesse pacto solene que firmaram,
derrubem a maldade dos tiranos
que a discórdia e a desgraça semearam.
Não importa se alguns venham mentindo,
pois se a consagração é bem patente,
visto que Deus está em tudo influindo,
criando a Paz geral do Continente.
Se houve homens que implantaram o terror
perdidos na volúpia da grandeza,
que outros condenem esse grande horror
de espalhar sobre a Terra essa tristeza.
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TEIA DE ARANHA
De uma janela contemplo,
o labor lento, constante,
erguendo suave seu templo
à Natureza triuníante,
luminosa e resplendente.
Há no intricado tecido
que a aranha segue tecendo,
incomparável sentido;
- e o trabalho vai crescendo.
No fio que vai deixando,
há um pensamento falando...
Há no abrigo delicado
onde o animal permanece,
ficando ao centro colado
num sonho que o desvanece.

E no centro deposita,
cia espécie, novo rebento,
que para a luta exercita
a vontade e o pensamento.
Esse rebento é um pontinho,
devagarinho crescendo...
Nunca sai de seu cantinho,
assim se desenvolvendo !...
Aquecido ao Sol ardente
banhado no orvalho suave,
como se nutre ? - - Não sei...
Toma corpo lentamente,
e sem nada que lhe entrave
vai cumprindo a grande Lei...
Como se fora um encanto,
cresce a teia de repente;
hoje, está maior seu manto,
mais belo e mais resplendente.

Aspira da flor o aroma,
recebe do Sol calor,
e faz da teia redoma
berço de seu grande amor.
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Alguns dias depois, tive,
vindo à janela, à manhã,
uma surpresa indizível!...
Na teia nova, quem vive,
é uma outra aranha louça...
Já não é jovem, é adulta;
faz diligente outro lar;
Seu esforço cresce e avulta
numa paciência sem par !..
E a teia esplende ao luar !..

CULTO SECULAR
Em manhã de sol magnífica e sorridente
com alegria a festa do Santo vai começar.
No "terreiro" há flores e também muita gente
bem animada no desejo da crença exaltar.
Ouvem-se então os cânticos, dolentes, habituais,
batendo palmas, todos num ritmo sapateiam,
entoando corn estética os versos mais originais,
todos os médiuns ao som do tamborim serpenteiam
Harmonioso, o "ponto" do Chefe é entoado,
e o médium do Guia principal se contorce
e a influência do canto o põe retezado,
e o espírito, de seu corpo, fica de posse.
Encorporado, o Chefe sorri com amizade,
saúda Zambi, Yemanjar, todos os presentes;
pede máxima concentração e seriedade
e recomenda amor e elevação das mentes.
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Com voz suave, ele mesmo, novos cantos inicia
exaltando o culto aos Orixás, respeitosamente,
pede forças a Deus, implora à Virgem Maria
entoando cânticos místicos, maviosamente.

Numa festa de Santo, isto, pouco acontece,
prosseguindo a reunião seu curso natural,
porque entoando o cântico d'um ponto de prece,
os Guias levam o turbulento ao Plano Astral.

A música típica penetra os sentimentos
e o fundo oculto das palavras, magnetiza;
e se descobre toda alma dos acontecimentos,
na metafísica misteriosa que eletriza.

Se no grupo há criteriosa sinceridade,
aprecia-se um espetáculo bem notável;
pois anulam na festa toda e qualquer maldade
da Magia Negra a injunção tão deplorável.

Os "Búzios", "Taquaras" e as "cabaças" ressoam;
estrugem palmas, ecoam vozes e o sapateado,
os "Cotecás", "Curuquis", "Maracás" lúgubres
soam,
bamboleando todos em ritmo bem modulado.
A festa alegre se prolonga pelo dia inteiro,
reinando ali perfeita calma e simpatia,
e grande animação se espalha no "terreiro";
palpita no ambiente uma bela harmonia.

E o1 dia afinal, no ocaso, vai morrendo !...
E os cânticos, suavemente, se entristecem !..
E a noite, seu véu misterioso vai estendendo,
e os maviosos sons das vozes se amortecem.

Acontecem, por vezes, coisas bem maravilhosas,
num "terreiro" honesto de um culto de Umbanda;
o ritual impressiona, e há cenas espantosas,
quando com os maus espíritos surge demanda.
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A GRANDE INCÓGNITA

LUZ NO CAMINHO

Se em vez de Morte se chamasse Vida,
ninguém teria horror assim da Morte.
E todos a fugir temendo a Vida,
se em vez de Vida se chamasse Morte.

Caminheiro que buscas a Luz,
peregrino que buscas a Fé,
tua marcha apressada reduz,
pára, e aguarda o que esperas, de pé...

Não há razão para temer a Morte,
razão não vejo desse apego à Vida;
se não há dúvida que há paz na Morte,
se todos sentem quão penosa é a Vida.

Viandante que buscas a Paz,
e queres ouvir a voz da Razão,
não vaciles, não olhes atrás,
passa ao largo de toda Ilusão.

Esse pavor que muitos têm da Morte,
não vem, de certo, de perder a Vida.
Vem do segredo, apenas, que há na Morte,
e do dulçor das ilusões da Vida.

Pára, e, calmo e silente, medita;
rompe os rudes grilhões que te prendem,
e do Mestre, na voz, acredita !...

Descobrir o segredo que há na Morte,
entender o mistério que há na Vida,
permitirá saber que a Vida é Morte,
desfazendo, afinal, o apego à Vida.
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Fé e Luz então receberás,
em que as dúvidas logo se rendem,
e no Reino do Pai entrarás.
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O MAL NUNCA APROVEITA

Não posso achar a razão
de alguém praticar o mal;
se ele gera confusão,
e é também tão desigual!

A ilusão lhe dá poder,
com que possa escravisar
o infeliz que, sem saber,
a ele vai se entregar.
Mas o Mal nunca aproveita,
pois que ele nada constrói.
A calma sempre rejeita,
todo o sossego destrói.

O Mal só causa agonia;
das trevas profundas vem;
é reverso da alegria,
muita desgraça contém.
Embora sempre se mostre
agradável ao desejo
de quem a ele se proste,
é fúnebre seu cortejo.
Estimula a vaidade,
como a mentira incentiva,
afasta-se da verdade;
manhosamente cativa.
— 61
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DEUS TUDO VÊ

No mundo Jesus andou
e a mentira profligou.
A maldade combateu
com forças dum Prometeu.
Enfrentou maus sacerdotes
com palavras gual chicotes,
cumprindo sua alta missão
de nos dar a Salvação.
E Jesus, de corpo, à morte
dava-se com ânimo forte,
e pensava unicamente
em servir ao Onipotente.
Não vacilou, nem temeu
o rancor do clero hebreu,
para a verdade mostrar
e a nova crença fundar.

Desmascarou mentirosos,
hipócritas, cavilosos,
mostrando cl/alma a negrura
dessa gente tão perj ura.
E então com sabedoria,
disse com grande energia :
- Tumbas caiadas por fora
vós o sois até agora !...
Em vós só há imundícia,
só tendes dentro malícia,
gue a outros pode escapar,
não de. Deus ao firme olhar !

ETERNO PROBLEMA

PODER DO PENSAMENTO
Num vórtice enorme, genial,
a mente ondulando segue;
no alto plano sideral,
a vibração seu fim consegue.
O homem é do mundo o artista
que com o cérebro constrói;
no éter a perder de vista
ou edifica ou destrói.

Move do mundo o destino,
põe a Lei num pedestal;
e faz do homem um cretino
instilando nele o mal.
,Se é tão forte o pensamento,
pode o bem e o mal plantar,
usemo-lo como instrumento
que alto nos há de levar.
Empreguemos seu poder
nas; obras da Criação,
tenhamos firme querer,
só o Bem pondo em vibração.

Pode construir a grandeza;
também, desgraça causar.,
Exaltar a Natureza,
também, o Mal espalhar!
E, potência imponderável,
projeta-se pelo espaço;
não é vista, nem palpável,
onde passa deixa seu traço.
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VOZ DO SILÊNCIO

IMPLORANDO

No silêncio da noite, em quietaçâo profunda,
revejo o que passou de minha própria vida.
E num aura sublime então meu ser se afunda
revendo na memória a tarefa empreendida.
No sacrário interior de minha consciência
ufano, sinto o altar mor de meu pensamento,
passagens a espelhar de toda esta existência,
no qual ergui com o próprio esforço um monu(mento.
Nessa meditação ern que, ora, me extasio,
esqueço o mundo, a dor, e tudo mais enfim,
ouvindo o Superior que existe dentro em mim.
E de fraquezas tendo o coração vazio
minh'atenção concentro então no Onipotente...
E sua Sabedoria acho em meu eu presente.
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Deus de infinita bondade!
Dá que eu possa Te entender!
Vale-me nesta ansiedade,
de alcançar Teu Grande Ser !..
>e elevo meu pensamento
para Teu Reino alcançar,
a meditar me oriento,
querendo a Ti me elevar!
Mas, tristeza dolorosa !...
Num instante verifico,
de alma triste, pesarosa,
que é pouco o que sacrifico...
Sou de Ti emanação,
poeira da Ti projetada!
Mas, observo com emoção...
Que, afinal, também sou nada!
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Nada, que ainda há de ser tudo,
vencida a longa jornada !...
Imerso no êxtase, mudo,
frente à Luz tão desejada.

EVOLUÇÃO DA FORMA

Ouve-me! Quero avançar
na longa senda a seguir...
Busco o Teu Reino alcançar!
Quero a ilusão extinguir !...

Em momento propício à evolução,
a substância madura se transforma;
e na tarefa da propagação,
então, o protoplasma se forma.

Meu Senhor ! Quanta agonia,
ferindo todo meu ser !...
Quero ouvir a Sinfonia
e Teu Amor, eu quero ter !

A força múltipla da substância,
o que tem vida, gera e multiplica;
uns seres sobrevivem nessa ânsia,
mas, outros de vagar se nulificam.
Convulcionado em fogos e explosões
vai o planeta assim se condensando;
e, gravífica, a onda, em eclosões,
o protoplasma da vida vai criando.
A força sempre mais se desenvolve,
ao sopro do divino e do poético...
E complicado ciclo a Terra envolve
impondo vida ao átomo sintético.
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No impulso de-gradual preparação
o progresso evolui, toma seu rumo,
e nos períodos de maturação
a substância transforma-se, em resumo.

REVELAÇÃO SECBETA

Num despertar de ações firmes, tremendas,
o Supremo dispõe sua criação,
turbilhonando forças em contendas
realiza sua eterna concepção !...

Procuro alguma coisa que não vejo,
algo invisível, mas creio que existe.
E' a gênese da força que eu almejo
conhecer, e em meu íntimo persiste.

A majestosa Lei de Causa e Efeito,
impõe o seu arbítrio e faculdade...
E' a manifestação sem um defeito,
na soberana grandiosidade!

Nesse princípio estático, que é a forma,
agita-se o dinâmico em ação;
na luta ingente o Todo se transforma
na consciência que enfim é a redenção.

A Natureza, extático, contemplo,
ante a conjugação das leis supernas;
tendo ante os olhos meus o Maior Templo,
ninho de forças lídimas e eternas.

Deixar de procurar na forma, a vida,
buscando-a no principio bom que a rege,
nessa potência que bem dirigida
é consciência ideal que o ser protege.

Percebo minha grande ignorância,
impedindo saber a eternidade !...
E ficarei escravo desta ânsia;
a debater-me na obscuridade ?!.
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Da ameba vem o homem evoluindo,
e é de Deus pela Fé que se aproxima,
na progressão cinética investindo,
na estrutura do impulso é que se anima.
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E a pequena centelha arde e se inflama,
e um cântico parece em seu vagido...
Vai aos poucos compondo-se seu drama
no hálito da energia bem ungido.

APRENDIZAGEM
Inspirado na Grande Síntese

E a dinâmica luta, principia
num evolver que sobe ao infinito,
dista do centro e da periferia
na fusão que domina todo atrito.
A vida, enfim, atinge a grande meta;
o germe do psiquismo aí se revela.
E a centelha divina se projeta,
a gênese mostrando mais singela.
E, a ameba, cintilante, não se cansa,
criando o turbilhão fenomenal...
A vida forma-se, o labor avança,
pela expansão da Causa Sem Igual.

DE PIETRO UBALDI
Aprende, oh! viajante ousado e destemido,
o inconteste valor da Lei Suprema e Una !...
Se há sempre um mal que espera o tolo e o presu(mido,
que o teu Emocional, evita se desuna,
do Mental Superior alerta e prevenido.
Sé previdente, calmo; em suma, sé paciente;
procura a força ideal que tua fé imante;
da Lei e seu poder jamais sejas descrente,luta animado e mais, sempre perseverante,
arrojado na fé, & na vontade ardente.
Pensa quê a Lei Suprema em outras se divide;
busca primeiro, em teus passos firmes, seguros,
duas, das grandes Leis, que o destino decide,
que utilizadas bem, não te causam apuros.
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A primeira, vê bem! E' a Necessidade
que. alimenta e governa tua própria vida,
dando o que te faz falta e com naturalidade
•na verdadeira forma ansiada e requerida.
Tu'alma e coração satura de infinito,
no limite de que todos eles precisam;
concede-lhes, por isso, apenas o irrestrito,
como a boa doutrina e normas preconizam.
Nessa tão sábia Lei uma outra ainda se entroza;
magna e sublime Lei, a Lei da Liberdade;
que de certo seria a mais impiedosa,
sem o princípio bom do justo e da igualdade.
Essa segunda Lei, a Lei da Liberdade,
qual serpente Phyton, pode te ser fatal,
se utilizada for sem a sobriedade,
por sua qualidade alta e excepcional!
Em si mesma traduz o mais belo ideal,
pois resume e contém a beleza de Phaon,
que no olôr de Aphrodite um dia foi banhado,
e um condenado amor a Sapho inspirou,
tendo a insensata, a morte assim precipitado,
na violenta paixão que louca a dominou.
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Liberdade sem freio - - é uma idéia insensata;
como necessidade assim — é pricipício;
numa insânia incontida e má se desbarata,
males a produzir que conduzem ao hospício .•..
Pedem as duas Leis cautela e inteligência,
pois que, da Lei- Suprema, elas são dependentes,
cumprindo usá-las sempre e com maior prudência
para as não transformar em armas contundentes.
Sempre, na vida, ativa está a necessidade,
que é preciso atender e sem vacilações;
imperfeita será, rnas sem a liberdade,
para chegar à Paz, só terá maldições.
tua alma satisfaz '- - veículo Emocional,
dirigida pelo Eu - - teu Superior Mental.
Não consintas que os teus sentidos te embriaguem,
narcóticos maus, loucos, dominadores...
Olha! o réprobo foi tragado na voragem
dos desejos fúteis e mistificadores...
Pára, se teu olhar treva à luz se pareça,
pois estás num abismo, o da infelicidade...
Não deixes que o vigor, se perca e desvaneça
prendendo-te na dor e na brutalidade.
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Cogumelos, não são e nunca foram flores,
pesadelo jamais foi um sonho inocente...
Teus escravos então mudarás em senhores,
e em vez de homem serás um infeliz demente.
Usa a Necessidade, e põe sabedoria;.
respeita a Liberdade, eis que foi Deus quem
(a deu !...
A união dessas Leis dá-nos vida e energia,
tendo o nobre equilíbrio assim do Caduceu,
E no uso dessas Leis, homem, sé precavido;
não te esqueças jamais de que há eternidade...
Procura então a Luz bastante prevenido,
pois seníirás decerto a imortalidade.

ENTENDIMENTO ESPIRITUAL
Ah ! Bernaventurado o homem que despertou
do pesadelo e horror brutal da ignorância;
feliz; d'aquele que, finalmente alcançou
na grandeza de sua imortal importância
o excelso Panteon da magna sabedoria
sacrário de mais fino ouro já depurado,
alia expressão da força e da supremacia,
conjugação final do áureo Verbo Sagrado.
Bernaventurado o rico de entendimento
-pois no caminho já encontrou ele a Paz;
o círculo rompeu de todo sofrimento,
e na Graça Suprema enfim já se compraz.
Vibram em,torno desse homern puras delicias,
e quanto avança mais, mais sente a luz da glória
nessa revelação de todas as carícias
pela consumação de sua maior Vitória.
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Aquele que o saber fez enfim liberado
rompendo-lhe os grilhões da prisão no irreal,
compreendendo Deus em seu eu revelado,
surgindo à inteligência eterna e universal,
eis a revelação da Verdade à consciência,
que ao espírito traz o alto conhecimento,
apagando-se enfim a dura divergência
na serena visão que dá o entendimento.

HOMEM — SÍNTESE DIVINA !
Da Criação, tu és toda síntese potencial,
por que és um elemento iníínitesimal!...
Em teus fundamentais princípios reintegrado,
do mais baixo ao mais alto plano és elevado,
ncí trajetória dia a dia percorrida,
na experiência tenaz e constante exercida...
Terás, 'homem, assim a espiritual vitória,
vencendo a material força - - a força ilusória.
Para a vida chegar proteiforme de Luz - do poder abandona a ambição que seduz.
Se queres alcançar Revelação Perfeita - mata a vaidade estulta, a que hoje te deleita.
Se buscas te integrar deveras em ti mesmo - domina teu egoismo, e não o deixes a esmo.
Então, despertarás dos sonhos ilusórios,
d'um mundo enganador de gozos transitórios.
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Não uses do poder que a outros maltrate e oprima,
esquece o mal, procura o Bem que te redima,
Não olvides jamais a Lei de Causa e Efeito,
pois em sua lembrança, acharás teu proveito.
Sentirás o calor da chama divinal,
sem as imperfeições do corpo emocional.
Recolhe as impressões vividas, com justeza,
nelas a fonte está de futuras grandezas.
Afasta o véu que os teus sentidos obscurece;
rompe a cadeia, sai do círculo; anda i - - cresce..!
Prepara íu'alma, busca a solidão,
banhe-te a água lustrai da perfeição.
Condena a desordem, e doma qualquer dor,
que és síntese afinal da Luz e do Amor.
Protoplasma constrói de urna sublime estética,
pois que és, do Criador, emanação sintética.

PODER DO SILÊNCIO
Silêncio! — Como ninfas encantadas,
trocas a mágoa em sonho fraternal.
Alívio de almas sempre atribuladas,
és refrigério, tônico ideal!
Amparo dos que sofrem mudamente,
conselheiro das almas que te imploram!
Agindo na penunbra, alto e eloqüente,
mitígas a aflição dos que te adoram.
Que envolvas meus sentidos plenamente,
e eu ouça a voz do mundo celestial,
entoando o hino mais vivido e imponente
refulgindo entre o mundo Sideral.
Extasiado procuro a eterna essência,
esqueço o objetivismo que me rodeia,
procurando encontrar o umbral da ciência,
e matar a hidra - - a Maldade que campeia.
Quando recorro ao teu misterioso auxílio,
sutil doçura envolve então minh'alma,
transportando-a às planuras de um idílio
entre a consciência e a fé, criando calma..
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Ao sair do silêncio confortante,
voltando ao realismo absorvente,
encho-me de coragem, e vou confiante,
os entraves vencer da luta ingente!
Indizível saber, silêncio encerra...
Nele se acha o segredo dos mistérios,
que transforma em prazer a dor que aterra,
e as mágoas torna em suaves refrigérios!
Que seria da vida material,
sem o silêncio, mudo protetor ?
Como n'alma extinguir a dor crucial,
sem o amparo de tão nobre mentor ?
Por isto eu te procuro com ternura,
porque só na qúiétude existe paz.
Extingues a tristeza que tortura,
e o espírito em teu seio se refaz.
E's o amigo fiel : todos ajudas,
a fim de conduzir a rude cruz;
qual mágico, tristeza em riso mudas,
quebrando a treva que nos rouba a Luz.
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SINFONIA DA CBIAÇÃO
A Terra toda em massa incandescente,
na luta decisiva se transforma.
Está o Planeta em viva convulsão,
no turbilhão de fogo, permanente,
lançando lava viva que contorna
o bojo do Satélite - - embrião...
O egoísmo, expandindo-se, domina,
coordena, e logo se enche e se esvazia.
Há progressiva harmonização,
no mundo que sua vida principia
objetivando a Lei da Criação !...
E' toda aspiração particular,
exteriorizando sua agitação
num trabalho sem pausa, equilibrado.,
.... E a Verdade divina tutelar
dirige a colossal revolução
no avanço do progresso calculado.
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ETERNO PROBLEMA

,;

E' a forma toda que por fim se eleva
num derrame total de qualidades,
e num congraçamento de energias;
é a expansão da vital força primeva,
revibrando o poder das potestades,
e compondo as mais puras sinfonias..,

... E' a Vontade que, assim, se manifesta;
é a Energia vibrante que se expande...
As Sublimes Potências criadoras...
A Majestade Divina se atesta
na trajetória firme, bela e grande
de gravíficas forças propulsoras !...

O eqüilibrio sustem a convulsão
entre a força da estática e a dinâmica,
num movimento ideal bem congregadas.
Conexa se apresenta a grande ação
da proliferação suprema, adâmica,
de forças estupendas congraçadas !

E quando a forma em desenvolvimento
chega a atingir o ponto culminante,
o homem primitivo se apresenta
no conjunto do ideal desdobramento,
seleção milenar, viva, estuante,
do Lógos que, a existência sua, alenta.

Nesse trabalho firme, duro e intenso,
todo ser ao Sublime se dirige
,
numa descomunal ansiedade,
vendo-se enfim nesse contraste imenso
esse ajuste real que não transige,
com perfeita e completa propriedade.
Todos os seres, em geral, avançam,
e o homem, também, corno os demais, prossegue
no indomável afã da evolução...
Impetuosos, na luta, então se lançam,
outras vezes, com calma, o fim conseguem
projetando-se enfim no turbilhão...

E querendo elevar-se, evoluir,
vibra forte e sutil no intuitivo,
visando o real trono do progresso;
começa os seus grilhões logo a partir,
num trabalho imponente, muito ativo,
reunindo energias no processo.
No ciclo onde se agita a ignorância
etapas faz surgir dominadoras,
e os obstáculos segue destruindo...
Entra e sai desses vórtices, em ânsia,
desfazendo emoções enganadoras
que o progresso do ser vinha impedindo...
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Destrói o condenável egoísmo,
e liquida o poder da força bruta,
seguindo a trilha ideal, maravilhosa.
E rompe a densidade com heroísmo,
vencendo satisfeita a grande luta
para atingir a meta mais gloriosa.
E sua mente prende-se ao delírio
de saber sua Fonte, sua Origem,
pórtico de ouro da Sabedoria,..
Recomeça na luta, no martirio,
engolfado absorto na vertigem
para entoar a Magna Sinfonia.

A RECOMPENSA DESEJADA
Sirva o ideal que esses versos inspirou,
de suave toada aos duros corações;
que as dúvidas e dores que afastou,
em Fé transforme em novas emoções.
Compreendida a intenção que me inspirou,
que de mais puro Amor são sensações,
saibam que no meu estro gravitou,
novo mundo de velhas vibrações.
Ser compreendido é o prêmio desejado,
para este que só. pensa em bem servir...
E se êxito, afinal, for alcançado,
graças rendo, curvado, ao Criador,
pois nada ambicionei senão sentir
o mistério da vida em seu fulgor.
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