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Pensar

Querer

Sentir

Rua Prudente de Moraes, 433  —  Centro
www.calabretti.com.br
sac@calabretti.com.br

Abertura de Firmas, Contabilidade
e Assessoria Jurídica

Fone/Fax: 3382-2699 e 3384-1887

Assine O Boêmio por um ano.

Ideias transformam o planeta!

Aveline Kushi Waldo Vieira Gilberto Freyre Albert Einstein

Zumbi dos Palmares Franz KafkaAllen GinsbergNoel Rosa

AS DORES DO MUNDO
Aprendi com o tempo: se você não vê, você não sente. A fome

das crianças na Somália, a cruel violência das guerras, as carnificinas
dos rincões distantes (que todavia estão perto de algum lugar) da
América Latina ou no Oriente Médio, nada disso importa. O medo do
menino quando cai a noite e não há cama para esconder-se embaixo,
e os fantasmas gritam madrugada afora, apavoram pai, mãe, avô e
avó... O que importa é manter-se incólume neste cotidiano urgente,
onde o preço do feijão faz soar os alarmes da inflação, e a refeição
está pela hora da morte, minguado alimento que já não sustenta toda
a família. As dores do mundo batem à sua porta, entram sem ser
convidadas, saltam da televisão e nos sufocam num abraço apertado.
Vamos ao banheiro e lá estão elas, a nos espiar no vaso sanitário;
damos a descarga e elas gargalham, não somem, tomam conta de
tudo e aí percebemos que estamos podres, doentes, invalidados por
nossa própria falta de amor, que nos torna seres mesquinhos e
rabugentos, maldosos, perversos. Dia a dia mais frios e calculistas,
embriagados pelo poder, observando corruptos controlarem este país,
assaltarem escolas e hospitais, na sanha medonha de lucrar sempre
mais, viver sob negociatas, roubando dos pobres para dar aos ricos,
entregando as riquezas nacionais por um punhado de dólares furados.
Para cada mendigo nas ruas um magnata celebra sua ascensão social!
Para cada tiro de canhão, gota de petróleo, remédio falsificado, uma
porção de títulos bancários que já nada representam. O pior bandido
é o bandido político. Miserável é nossa cara assustada refletida no
espelho da vida. Desilusão... Escravos modernos sacrificados na
fogueira da exclusão racial. O caos toma conta da sociedade, e somos
os responsáveis por ele. Traição é a nossa marca. Choremos por nossa
falta de afeto e humildade, que para os subnutridos da periferia uma
lágrima só não basta. Abram os seus olhos enquanto resta uma
chance. Enquanto os urubus não os arrancarem sem dó. Choremos,
mas por nós mesmos. Que na peleja do bem contra o mal, somos
soldadinhos de papel marchando sem direção.

Av. Tiradentes, 376 — Nova Matão
Fone 3232-1373

www.opnbrand.com.br

DISK PizzaDISK PizzaDISK PizzaDISK PizzaDISK Pizza

e Macarrãoe Macarrãoe Macarrãoe Macarrãoe Macarrão
Atendimento

à partir

das 18h00,

de terça a domingo.

3382-7996  3382-6861

Produtos para sorveteria, confeitaria,
embalagens e doces em geral.

Artigos para festas e descartáveis.

Rua São Lourenço, 475
Centro  �  Fone 3382-3976

Eduardo Pontes

Av. Padre Nelson, 445 / Centro

Fones 3382-1930 e 99741-1982

ARQUITETO
eduarqpontes@gmail.com



Av. Tiradentes, 440 � Nova Matão

Fones 3382-5074 / 3382-4667

Fone 3382-4337

DA ORIGEM

Vimos para observar o caos
Que nos fincou no mundo.

Vimos para erigir a Poesia
Que nos mantém vivos.

Vimos para dar um viva
À desordem que nos contém
E nos edifica.

Não temamos o pó:
Suas partículas forjam a pedra.
E a vida.

TANUSSI CARDOSO
Rio de Janeiro (RJ)

FAMÍLIA
FORA DE FOCO

A menina não para quieta.
Ele se impacienta:
grita e tenta coordenar.
Diante do tripé,
a família se acha toda reunida:
a mulher e os três filhos barulhentos;
a mãe dele, o pai e a sogra.
Também, a irmã, com seus dois rebentos.
E mais o cunhado quarentão
com sua amante adolescente.
Ele não consegue enquadrar,
como gostaria, a multidão rebelde.
Uma das crianças chora, o cachorro late.
— Quem está a fim de cair na folia?
Pergunta, agitando o ambiente, um primo gaiato.
Para desespero do fotógrafo, todos se mexem.
A esposa mal suporta a de colo: — Anda!
Mas a foto perfeita tem seu protocolo.
No céu, o dourado do Sol logo dará lugar
à fria luminosidade da Lua.
E o flash, há muito, não funciona mais.

RICARDO ALFAYA
Rio de Janeiro (RJ)

4 trovas de
HUMBERTO

DEL MAESTRO
 � Se pago por meus pecados,

quem há de me censurar?
Deus vê de todos os lados

e o seu lema é perdoar.

 � Saudade é dor que não morre.
Vez por outra, até se aquieta...

De repente, é um "corre-corre",
na inspiração do poeta.

 � Não seja duro nem rude,
procure sempre sorrir,

que uma simples atitude
pode o mundo redimir.

 � Escuto a voz dos meus mortos,
mesmo depois que se vão.

Ainda que em outros portos
não se esquecem de mim não.

O CARTEIRO E O POETA
a Pablo Neruda

A presença de um poeta em uma vasta ilha afastada
trouxe a um homem de lírica simples novo panorama
A sensibilidade emotiva então viu-se descortinada
ao germinar em seu íntimo suprema e ardente chama

Ao exprimir em versos tudo que internamente vivia
elevou-se o seu sentimento banhado em rara emoção
Jamais antes vivenciado algo assim tão belo havia
e por isso um novo ser resplandeceu-lhe o coração

Sua própria visão da vida renovou-se em seu peito
na consciência da luta que resultasse em mudanças
buscando não só pra si o que para todos é direito

Ali, a presença do poeta fez daquele homem afeito
alargando-lhe a mente qual alvo à poéticas lanças
E o poeta seguiu sereno sem se dar conta do feito

VIEIRA VIVO
Editor da revista "Cabeça Ativa" / São Vicente (SP)
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Eu sou um ser
emprestado a este mundo.

Não sei de onde vim,
tampouco para onde irei.

Cheguei por um buraco
e por outro me ausentarei.
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Av. Saldanha da Gama, 568 / Centro

Fone 3382-5401 � Celular 99627-6934

Inscriçőes abertas para curso de cabeleireiro,

manicure e depilaçăo. Vagas limitadas.

Rua São Lourenço, 1.096
Centro

Siga
esta

estrela!

Fone 3382-3713

Lavagem em geral  �  Polimentos
Rua Sinharinha Frota, 1.011 — Centro

Av. 28 de Agosto, 1.210 Centro Fone 3382-2828

"Bons serviços desde 1968"

3 Dr. Celso Assumpção Neto
Clínico Geral e Ginecologista

3 Drª Sérgia Ribeiro
Fisioterapeuta / Crefito 3/21914-F

Rua Rui Barbosa, 1.088

Centro / Fone 3384-5099

www.jornaloboemio.wordpress.com

Acesse e leia O BoêmioAgora com
muito mais
informação
para você!



Self Service � Quilo � Marmitex
Rua São Lourenço, 616  —  Centro

UNIVERSO
INFORMÁTICA
Fone 3384-5826

AMIGOS DE ONTEM, HOJE & AMANHÃ

Luciana dos Reis e VitóriaMalu Garbim Mário Jorge

Magno e JussaraAline Ramos Magali Cadioli

Fábio Pereira

© Nicholas Roerich

Regis Mallmann

   DEPRECAÇÃO
Tupã, ó Deus grande! cobriste o teu rosto

Com denso velâmen de penas gentis;

E jazem teus filhos clamando vingança

Dos bens que lhes deste da perda infeliz!

Tupã, ó Deus grande! teu rosto descobre:

Bastante sofremos com tua vingança!

Já restam bem poucos dos teus, qu'inda possam

Teus filhos que choram tão grande mudança.

Anhangá impiedoso nos trouxe de longe

Os homens que o raio manejam cruentos,

Que vivem sem pátria, que vagam sem tino

Trás do ouro correndo, vorazes, sedentos.

E a terra em que pisam, e os campos e os rios

Que assaltam, são nossos; tu és nosso Deus:

Por que lhes concedes tão alta pujança,

Se os raios da morte, que vibram, são teus?

Tupã, ó Deus grande! cobriste o teu rosto

Com denso velâmen de penas gentis;

E jazem teus filhos clamando vingança

Dos bens que lhes deste da perda infeliz!

Teus filhos valentes, temidos na guerra,

No albor da manhã quão forte que os vi!

A morte pousava nas plumas da flecha

No gume da maça, no arco Tupi!

E hoje em que apenas a enchente do rio

Cem vezes hei visto crescer e baixar...

Já restam bem poucos dos teus, qu'inda possam

Dos seus, que já dormem, os ossos levar.

Teus filhos valentes causavam terror,

Teus filhos enchiam as bordas do mar,

As ondas coalhavam de estreitas igaras

De flechas cobrindo os espaços do ar.

Já hoje não caçam nas matas frondosas

A corça ligeira, o trombudo quati...

A morte pousava nas plumas da flecha,

No gume da maça, no arco Tupi!

O Piaga nos disse que breve seria,

A que nos infliges cruel punição;

E os teus vagam por serras, por vales,

Buscando um asilo por ínvio sertão!

Tupã, ó Deus grande! descobre o teu rosto:

Bastante sofremos com tua vingança!

Já lágrimas tristes choraram teus filhos,

Teus filhos que choram tão grande tardança.

Descobre o teu rosto, ressurjam os bravos,

Que eu vi combatendo no albor da manhã;

Conheçam-te os feros, confessem vencidos

Que és grande e te vingas, qu'és Deus, ó Tupã!

GONÇALVES DIAS
in "Primeiros Cantos", 1846

Lembre-se: ideias são mais forte que homens!

"De sua câmara misteriosa nossa alma age; sua influência faz

pressão sobre o nosso coração e o nosso mental e os impele a

ultrapassar seu ser mortal. Ela procura o Bem e a Beleza,

e Deus. Vemos o nosso Eu sem limites para além das muralhas

do eu, contemplamos, através do espelho do nosso mundo,

as vastidões entrevistas, perseguimos a Verdade através da

aparência das coisas."  —  Sri Aurobindo (1872-1950)

Rua José Bonifácio, 1.348 / Centro
Fone 16 3382-5061
Fone/Fax 3384-4554

Av. 28 de Agosto, 849 / Centro
Fone 3384-6308 e 99782-8877

José Paulo Assumpção

Corretor de Imóveis
CRECI 136231

3506-5027
salão de beleza romerio monteiro

Av. Tiradentes, 638 / Centro

Fones 3384-8410 e 3384-8475

CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Faça seu Imposto de Renda conosco!
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A livraria amiga dos estudantes!
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PERSECUCIONES E INJURIAS

Considerar que primero la hacen a
Dios que a mí; porque cuando llega a mí el
golpe, ya está dado a esta Majestad por el
pecado. Y también, que el verdadero
amador ya ha de tener hecho concierto con
su Esposo de ser del todo suyo, y no querer
nada de sí, pues si El lo sufre, ¿por qué no
lo sufriremos nosotros? El sentimiento había
de ser por la ofensa de Su Majestad, pues a
nosotros no nos toca en el alma, sino en esta
tierra de este cuerpo, que tan merecido tiene
el padecer. Morir y padecer, han de ser
nuestros deseos. No es ninguno tentado más
de lo que puede sufrir. No se hace cosa sin
la voluntad de Dios. Padre mío, carro sois
de Israel, y guía de él, dijo Eliseo a Elías.

Santa Teresa de Ávila
(1515-1582), in "Escritos Menores"

A quem pertence o futuro?

Aos homens ou aos deuses? Que

podemos fazer para alterar o destino?

© Trude Fleischmann (1895-1990)

O HOMEM E O DOM
Ao homem foi entregue um dom, o

dom de autoconhecer-se. Porém, esse
dom necessita ser por ele desenvolvido
e dinamizado; necessita ser transmutado
em luz e sabedoria. Se assim for, o seu
ser tornar-se-á expressão cristalina da
Suprema Existência. Seus atos serão
inocentes, mas poderosos; puros, mas
redentores. Ele se converterá em um
verdadeiro servidor, indivíduo que
colabora com o Plano Evolutivo. Seu
olhar dissipará as ilusões que prendem
seus irmãos ao mundo material; suas
palavras acalentarão os que se es-
queceram da própria Origem e os farão
voltarem-se a ela. Essência e forma
estarão nele unificadas. Perceberá o
sentido oculto em cada partícula,
compreenderá o sagrado idioma dos
deuses e, com humildade, penetrará os
templos internos. Não haverá o que
possa impedir seu caminhar. Seus
passos serão firmes, mas não deixarão
marcas no solo. Sua respiração será
profunda, porém inaudível. Seus
movimentos estarão em harmonia com
o cosmos; sua voz levará cura e paz
aonde se fizerem necessárias. Os que
pensarem conhecê-lo nada dele
verdadeiramente saberão; todavia, em
seu coração, ele a todos conhecerá. Para
ele não haverá segredos no mundo dos
homens. Para ele existirá um só
Segredo, ao qual devotará toda a sua
existência.

TRIGUEIRINHO
Palestras do autor poderão ser ouvidas,

gratuitamente, no site www.irdin.org.br

Mirela Gomes, Graça Andrade
e Bruna Santos. Guerreiras

amigas, enfermeiras no Hospital
de Câncer de Barretos.

Meire, Antonio Ribeiro,
Jerônimo Nogueira e Patrícia:

esta é a dinâmica equipe da
Imobiliária Nogueira.

Que tal levar a
pizzaria até sua
festa ou evento?
Em aniversários,
casamentos,
confraternizações,
lembre-se:
Dom Moa

Pizza Buffet.
O

lga e Eliseu Pio
,

casal am
igo e feliz.

A jornalista e editora d'O Capital,
catedrática da Academia de Letras de

Aracaju, Ilma Fontes, recita durante

lançamento do livro "Pra passar o

tempo...", no Espaço Cultural da Assem-

bleia Legislativa de Sergipe. Ao fundo,

poeta Eugenio Ramos, deputada Ana

Lúcia, o Grupo de Teatro da ALESE

e Irineu Fontes, Secretário de Cultura

de Aracaju. Foto Cesar Carvalho.

www.facebook.com/Dom Moa Pizza Buffet

e-mail: contato@dommoa.com.br

Whatsapp (16) 99762-9679 � Fone 3384-1627

Rua Sinharinha Frota, 282 � Centro

Fone 3506-7850

Atendemos

também

com hora

marcada!

Rua Rui Barbosa, 961  /  Centro
Fone 3382-2503

ogaroto@oticaogaroto.com

Desde 1956

R. Sinharinha FR. Sinharinha FR. Sinharinha FR. Sinharinha FR. Sinharinha Frota, 1.700rota, 1.700rota, 1.700rota, 1.700rota, 1.700 / Buscardi
vendas@casadasracoesmatao.com.br

Luiz RossiLuiz RossiLuiz RossiLuiz RossiLuiz Rossi

Cel. 99712-6555

Mestre
Irineu

Volpato,
aclamado
escritor

brasileiro,
residente em Santa Bárbara

d'Oeste (SP), próximo às
barrancas do Rio Piracicaba.


