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Permitam-me, Senhores leitores, expressar a 
minha alegria e meu agradecimento, pelo 
convite. Pertencer ao Instituto Histórico e 
Geográfico do Espírito Santo, participar de tão 
seleto grupo de intelectuais me enche de 
orgulho. Sinto-me envaidecida. Tenho a certeza 
de que muito aprenderei com todos os 
eminentes mestres que frequentam e 
enobrecem o Instituto Histórico e Geográfico do 
Espírito Santo – IHGES. 
Para Aristóteles, ser feliz é usar a razão com 
propriedade e fazer de tal modo que isso se 
torne uma virtude, e como a virtude só 
adquirimos pelo exercício, tal como acontece 
com as artes, aqui venho aprender, exercitar as 
coisas que preciso assimilar para ser melhor, me 
comunicar com justiça e precisão. 
Ao Professor Américo Menezes, grande mestre 
e incentivador, meus sinceros agradecimentos. 
Ele me fez acreditar merecedora de tão 
importante  conquista e me ajudou a chegar até 
aqui. 
Como reflexão, permitam-me, transcrevo trecho 
do discurso de posse do Sr. Presidente do 
IHGES, Dr.Getúlio Marcos Pereira Neves:  
“Daqui desta Casa saiu a Academia Espírito-
santense de Letras; da Academia Espírito-
santense de Letras, mas com associados do 
IHGES, saiu o Centro Espírito-santense de 
Folclore, capitaneada por Guilherme Santos 

Neves e embrião da atual Comissão Espírito-
santense de Folclore; nesta Casa se reuniu o 
Clan dos Estudantes de Direito, que com o 
concurso sine qua non do nosso fundador, 
Carlos Xavier Paes Barreto, fundaram a 
Faculdade de Direito do Espírito Santo, o 
primeiro curso superior deste Estado. Toda a 
vida cultural do Espírito Santo no século XX tem 
a participação, de alguma maneira, do Instituto 
Histórico e Geográfico do Espírito Santo”  
Então, compreendo qual minha 
responsabilidade. Pesa sobre nossos ombros o 
imperativo dos exemplos e a força da palavra 
porque ela será dita agora mas refletirá no 
Amanhã que nunca deixa segredos no livro da 
eternidade. 
Acredito que a história do mundo deve ser 
reescrita de tempos em tempos. Novas 
descobertas proporcionadas pelo 
desenvolvimento tecnológico nos dá ciência de 
numerosos fatos do passado, até então 
desconhecidos. Opiniões conflitantes de 
eminentes estudiosos nos impulsionam à 
pesquisa em busca da verdade.  
Devo me esforçar para enaltecer esta herança: 
transmiti-la é nosso dever. Se o Senhor nos deu 
inteligência e conhecimentos é nossa obrigação 
iluminar o caminho da humanidade. 

Regina Menezes Loureiro 

 
CHORANDO NA CHUVA 

Querida eu te amei 
Por ciúmes... 
Te magoei. 
Me desprezaste. 
Chore, 
Pedi perdão. 
Não me perdoaste. 
Chorei, 
Chorei na chuva 
E as águas que caíam 
Não eram da chuva. 
Eram as minhas lágrimas 
Que chorei por você. 
Antônio Pereira Mello- Itararé – Santa Maria – RS 

Chega de tanto lamento 
Por um sonho quee morreu... 

Basta de tanto lamento... 
Foi um sonho, feneceu. 

Deixe-me, deixe-me esperança 
O sonho azul ancorar, 

Preciso desta lembrança 
Pra minha dor naufragar. 

Henny Kropf-Cantagalo-RJ 

CRESCIMENTO 

Jamais deixarei o tempo levar 

as lembranças 

da minha terra natal. 

O cheiro do mato, 

o canto da passarada 

as águas cantantes 

do ribeirinho. 

As manhãs radiosas 

a brisa refrescante 

que vinha dos laranjais. 

Relíquias valiosas 

são lembranças recheados 

de muito amor e carinho. 

Sem adulterar estes sentimentos 

dobro a esquina 

acompanhando os novos acontecimentos, 

processos rápidos de evolução. 

Valorizo o tempo, a vida. 

Em termos pessoais. 

Maria José Menezes-Vitória-ES 



 
EVOLUÇÃO OU INVOLUÇÃO 

 Os médicos, hoje, transplantam todos os órgãos com 
sucesso surpreendente. Os contadores não mais necessitam somar, 
de cabeça, enormes parcelas lançadas a débito e a crédito em seus 
livros contábeis, graças ao advento da máquina de calcular. 
Aposentaram-se as máquinas datilográficas (embora eu não 
dispense minha surrada “Underwood 298”), à vista das inúmeras 
vantagens dos modernos computadores. 
Houve evolução em todos os setores das mais díspares atividades 
humanas. Parabéns àqueles que têm contribuído para que a vida se 
torne mais fácil! Parabéns mesmo! 
Mas que decepção quando me lembro da involução das máquinas 
fotográficas e dos espelhos! Guardo comigo foto tirada em 1930 
quando ainda era bebê. Estou nuzinho sobre uma toalha estendida 
sob enorme eucalipto. Minha pele é sedosa, bonita e lisinha. A 
câmara (é câmara mesmo e não câmera como se diz erradamente 
hoje) que fora utilizada era aquela antiga dos fotógrafos lambe-
lambe.  Em 1948, por ocasião do término do científico, 
fotografaram-me da cintura para cima, vestido com terno azul-
marinho e gravata borboleta. Sorriso franco e alegre, olhar vivo e 
descompromissado, bem barbeado, cútis lisa e saudável. 
No espelho de vidro comum do guarda-roupa de minha mãe, era 
comum mirar-me nele à procura de eventual cravo ou espinha 
próprios da idade. E nada encontrava, uma pinta sequer, e o 
espelho refletia aquilo que a fotografia mostrava. 
Pois bem, recentemente adquiri uma câmara fotográfica caríssima 
e, concomitantemente, mandei afixar, na parede de meu quarto, um 
espelho de cristal puríssimo, segundo me garantiu o vidraceiro. 
Que frustração! As fotos tiradas apresentaram vários defeitos: 
minha aparência era de pessoa cansada, de olhos tristes, com 
profundos vincos em ambos os lados do nariz; na parte inferior dos 
olhos apareceram duas enormes bolhas, como se houvesse bebido 
uma dez garrafas de vinho; imensa papada ornava meu pescoço. 
Que máquina mais vagabunda devo ter comprado! Para 
tranquilizar-me, pus-me à frente do espelho. A decepção 
continuou. Não é que o danado refletia aqueles mesmos senões das 
fotografias. 
“Mudaria o Natal ou mudei eu?”, como bem disse Bilac. 

Gualberto Bruno de Andrade – Guarapari-ES 
A VOCÊ ECOLOGISTA 

Preservemos a natureza 
Numa batalha renhida 
Senão, como esta beleza 
Perderemos também a vida. 

Se não agirmos urgente 
Acabar-se-á a alegria 
Irá morrer tanta gente! 
Defendamos a Ecologia!... 

O verde firme da terra 
Traz ao mundo a esperança. 
Eliminemos a quem a ele faz guerra, 
Devolvendo o verde à criança!... 

Quem irá sobreviver 
Sem sombra, sem água que é vida? 
Ecologista com você, 
À batalha daremos partida. 

Felicidade Méia-Vitória-ES 
INFINITOS 

Somos bens infinitos 
que se estreitam num abraço 
insano. Os mais bonitos  
sonhos. Entrelaçados na mão. 

Antonio Luiz Lopes – Touché – Guarulhos- SP 

POESIA PARA A MÃE AUSENTE 
 Mãe, 
cadê você? 
estou com frio... 

O que me faz estar assim, 
é a experiência de sentir sua falta...  
Que falta faz o som do seu coração! 

Mãe, 
estou sozinho, 
vem conversar comigo... 

Há um silêncio que me deixa triste... 
a minha voz está sem sombra, 
está sem eco, ao derredor. 

Mãe, 
vem me ver... 
estende a mão!... 

Há uma lágrima sentida em meu olhar 
que um beijo seu, somente seu 
perceberia a dimensão desta saudade... 

Mãe, 
Você se foi.. 

Em tenra idade, 
aprendi por outras mãos 
e hoje estou aqui, 
um tanto acabrunhado, 
porque, severamente, alguém me disse 
que tenho o coração estéril, 
pois nunca tive amor... 

Mãe, 
eu aprendi nos livros de leitura: 
eu sou o seu legado 
e tenho o amor congênito, 
mesmo sem ter recordação  
de suas feições!... 

Mãe, 
por que não vem me ver?! 
Quando estiver dormindo 
faça em mim qualquer carinho!... 
Eu sinto falta, de verdade! 

 Valter Pires Pereira 
FINALMENTE 

A queixa: tivesse 
                no gesto de carinho 
                uma palavra 
                de companhia 
                 
                você me teria 
                 aos seus pés 
                   ao seu lado 
                     sobre você 
(a réplica silenciosa: por isso 
                  não há o gesto 
                             a palavra 
                         e a companhia). 

 Pedro Du Bois, 
 outros poemas: 

http://pedrodubois.blogspot.com 
Nos recônditos da alma 
existe sempre um poema 
flutuando, sem direção. 

Cecília Fidelli-Itanhaém-SP  


