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Biobibliografia 
 
 

BENEDITO Tavares da CUNHA MELO nasceu no município 
pernambucano de Goiana, a 25 de março de 1911, filho do tabelião e poeta 
Alberto Tavares da Cunha Melo e Virgínia Tavares de Miranda Lins. Pelo seu 
pendor poético sempre ligado à sua região, recebeu o título de Cidadão 
Jaboatonense, através do Projeto de Lei elaborado pela Câmara Municipal de 
Jaboatão. 

Benedito Cunha Melo, além da poesia, cultivava o jornalismo, sendo 
fundador e redator-chefe do Jaboatão Jornal, periódico mensal criado em 1950, 
onde por mais de 20 anos manteve uma coluna de trovas intitulada Trovas e 
Trovoadas, com textos predominantemente satíricos. 

O poeta Benedito Cunha Melo foi o autor do “Hino de Jaboatão”, recebendo 
música de Nina de Oliveira, e autor do “Hino do Padroeiro Santo Amaro”, com 
música do padre Chromácio Leão. No bairro jaboatonense de Barra de Jangada, 
há um colégio estadual com o seu nome, homenagem sugerida por requerimento 
parlamentar do então deputado José Luiz de Almeida Melo. Por se tratar de um 
homem ligado à cultura literária, a Biblioteca Municipal também possui o seu 
nome. Embora nascido fora daquele município, fixou residência em Jaboatão em 
1924, onde conquistou fortes amizades. Teve sete filhos: Alberto, Maria das 
Graças, Margarida Maria, João Bosco, Sebastião Tarcísio, Francisco e Madalena 
Maria. 

Benedito Cunha Melo faleceu em Jaboatão, no dia 6 de outubro de 1981, aos 
70 anos de idade. 

 
OBRAS: 
 
Folhas Secas (trovas), 1939  
Versos Diversos (sonetos e trovas), 1948  
Nuvens de Pó (sonetos e trovas), 1949  

Da Morte, Folhas Secas e Outras Trovas, 1954 
Perfis (trovas satíricas), 1954 
Trovas e Trovoadas (em coautoria), 1962 
Canto de Cisne (trovas), 1980 



 

© Edição especial para Internet: transcrição do volume impresso acrescido de originais digitalizados ao final da 
edição. Cláudia Cordeiro Tavares da Cunha Melo | E-mails: claudia9@trilhasliterarias.com / clau.cord@gmail.com 

 

Nota do Organizador 

 
           Procurei organizar esta antologia da obra de meu pai atendendo a dois 
critérios, um subjetivo e outro objetivo. O primeiro, de natureza absolutamente 
arbitrária, pretendeu satisfazer o meu gosto estético, que decerto não coincidirá com 
o de outros leitores de seus livros. Mas, o que fazer? 

Quanto ao segundo, tentou reunir composições que localizassem a sua poesia 
no quadro histórico das poéticas ainda vigentes no interior do Brasil, na primeira 
metade do século XX. As várias fases do Modernismo, nessa época, atingiam apenas 
áreas culturalmente privilegiadas das metrópoles. 

Meu pai, que fez apenas o 3º ano primário, estudando com sua irmã negra, 
Maria Madalena de Jesus, foi, na verdade, um autodidata e complementava a renda 
familiar preparando os filhos dos operários — Jaboatão era uma cidade 
essencialmente operária — para o teste do “admissão ao ginásio”. Seu prestígio 
como professor de Português chegou a ponto de o seu amigo de juventude, o famoso 
educador Paulo Freire, em suas conferências no Estado, agradecer publicamente o 
que tinha aprendido, sobre o nosso idioma, com ele. Nesse tempo, suas leituras, que 
não eram sistemáticas, restringiam-se aos poetas românticos, parnasianos e 
simbolistas, no campo literário. O Modernismo não havia chegado ao interior de 
Pernambuco. 

Essas três escolas literárias estão presentes em toda a obra de Benedito Cunha 
Melo, sendo que sua experiência parnasiana está livre dos hipérbatos, das mitologias 
greco-latinas e tematicamente não destoa dos poemas influenciados pelo romantismo 
trágico, à maneira de Álvares de Azevedo, como bem observou Luiz Marinho, no 
prefácio ao livro Da Morte, Folhas Secas e Outras Trovas, nem daqueles tocados 
pela musicalidade e sugestibilidade simbolistas de um Cruz e Souza, por exemplo. 
Mas, seja qual for o paradigma escolhido, manteve-se sempre fiel a uma das missões 
multimilenares da Poesia, que é a de en(cantar) e comover. 

Meu pai foi o que se poderia chamar, tecnicamente, um poeta completo, na 
linha de um Horácio, na Antiguidade, e de um Bruno Tolentino, nos tempos atuais, 
isto é, lírico e satírico, ao mesmo tempo. Esta antologia enfeixa, apenas, uma 
amostragem de sua poesia lírica, uma vez que sua poesia satírica só foi publicada no 
Jaboatão Jornal, periódico de que foi um dos fundadores, juntamente com Van-
Hoeven Ferreira Veloso, Elieser Figueirôa, Edu Bezerra de Oliveira e Arnaldo 
Gomes Portela, em 1950. 

 
Já entrei em contato com Gilvan Veloso, filho de Van-Hoeven, que colocou a 

coleção do Jaboatão Jornal à minha disposição, para que seja feita a transcrição da 
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coluna Trovas e Trovoadas, através da qual, durante vários anos, meu pai deu vazão 
à sua veia satírica, para a organização posterior de uma outra antologia desta sua 
face/fase poética. 

A publicação deste livro vem suprir a necessidade de que as novas gerações 
conheçam a poesia de Benedito Cunha Melo, que é o autor do hino do padroeiro da 
cidade, Santo Amaro, e é nome da Biblioteca Municipal e de um colégio estadual 
naquele município. É tempo de justificar todas essas lembranças e homenagens pelo 
valor de permanência de sua poesia. 

 

 

Alberto da Cunha Melo 
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Apresentação 
 
 

Bené de todas as trovas 
 

                                      Reginaldo Veloso 
 
Pelo oitão da casa de meus avós, 
Antônio e Maria, 
no dia da festa de suas Bodas de Ouro, 
lá pelos idos de 1946, 
eu, garoto de quase 9 anos apenas, 
circulava a brincar e correr, 
quando me deparei com uma figura ímpar, 
diferente de todos quantos enchiam a casa e o alpendre, 
no fervilhar da festança: 
ali se recolhia e meditava 
um homem que detinha seus olhos ávidos 
sobre uma folha de papel pautado dobrada na vertical, 
escritas em duas colunas com caracteres generosos e caprichados 
— como quase ninguém mais hoje escreve — 
estrofes, quem sabe, de um poema para a ocasião... 
Era o poeta, o esposo da minha linda tia caçula, 
revelara-me meu pai. 
Suas Folhas Secas, seus Versos Diversos,  
suas Nuvens de Pó, 
lembro quando nos chegavam como gratas surpresas, pelo correio, 
em forma de modestos e despretensiosos opúsculos, 
lá no interior de Alagoas. 
Meu pai, apenas alfabetizado, 
deliciava-se com aquelas singelas trovas, 
entregando-me para que lhas lesse 
e começasse a gostar do que era belo, 
aqueles versos densos de sentimento e vida, 
de lirismo e melancolia, 
de verdade e ironia, 
de fé e sabedoria, 
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cristalinos como água da fonte, 
ora lúcidos e contundentes como o meio-dia, 
ora sutis como a brisa ou o claro da lua, 
em todo caso, sempre, poesia, 
embora apenas amostras de um imenso e precioso acervo. 
Benedito Cunha Melo, 
nosso querido Bené, foi, ao longe, meu primeiro mestre, 
que só vim a conhecer de perto muito mais tarde, 
quando depois de tantas caminhadas, 
no ardor das minhas andanças pastorais, 
esbarrei em sua casa, lá em Santo Aleixo, Jaboatão do Guararapes, 
ao longo dos anos 70, 
e, então, pude apreciar de perto toda a grandeza e profundidade, 
toda a fineza e sensibilidade, 
toda a beleza e humanidade, 
daquela figura diferente que um dia eu vira no oitão da casa de meus avós: 
o Bené de todas as trovas! 
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Ao que na vida tão crua  
jamais faltou a esperança, 
ainda que nada possua 
parece que tudo alcança. 
 
Benedito Cunha Melo 
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MAIO 

 

 

Numa clara visão de céus escampos, 

Voltas, enfim, mais pródigo em carinhos: 

Ouço mais vozes, Maio, pelos ninhos, 

Vejo mais flores, Maio, pelos campos... 

 

Mais insetos reluzem como lampos, 

Ao teu sol matinal pelos caminhos, 

Que os dias vão encher de passarinhos 

E as noites vão cobrir de pirilampos. 

 

Ouve, Maio feliz, quando te fores, 

Tu que és o mês dos noivos e das flores 

E todo o coração da terra invades, 

 

Abre-me o seio, as tuas mãos piedosas, 

E deixa um pouco dessas tuas rosas, 

Para a minha alma que só tem saudades. 

 

(Dos arquivos Aziz Elihimas) 
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DE PROFUNDIS 

 

I 

 

... E nunca mais, em doida correria. 

Há de vir-me ao encontro, como outrora, 

Com aquele beijo, puro, como a aurora, 

E aquele riso, claro como o dia. 

 

Filho! Meu filho! Que razão havia, 

Para que fosses tão depressa embora, 

Da vida ainda na manhã sonora, 

Límpida, azul, dourando a serrania?!... 

 

Não sei dizer, na angústia da saudade, 

Quem te levou! — se a mão do Onipotente, 

Ou a fria e cruel fatalidade! 

 

Sei que morreste! Que te vi tombado, 

Aos meus olhos lembrando tristemente, 

Um pequenino lírio ensanguentado! 
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II 

 

Envolto em gaze, a cabecinha... flores... 

Túnica azul, como a dos anjos — lindo! 

No teu caixão, em cravos reflorido; 

Lembras o mais feliz dos sonhadores! 

 

— A velar-te — o mais santo dos amores 

A tua mãe! — não vês? (que sono infindo) 

Presa da angústia que lhe está ferindo, 

É a dolorosa mãe das sete Dores! 

 

E não se cansa de chorar, velando... 

De pranto — as flores já estão molhadas 

De pranto — as flores, já estão chorando! 

 

Benditas sejais vós, ó flores ternas! 

Que partis para o além, santificadas 

Pelo orvalho das lágrimas maternas. 
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III 

 

Meu filho, hoje é natal. Estão ausentes, 

A tua mãe e os teus irmãos, com que ânsia, 

Mergulho além os olhos na distância 

Tristes assim, como dois sóis poentes. 

 

E enquanto os sinos vibram de contentes, 

Em mistura com os risos bons da infância, 

Chega até mim a doce ressonância 

De outros natais em que te dei presentes. 

 

E hoje é natal! O mesmo céu de estrelas! 

Como eu gosto de vê-las e revê-las, 

Apesar da tristeza que me invade. 

 

É que, na angústia da saudade minha, 

Penso ver-te na luz de uma estrelinha, 

A procurar-te, cheio de saudade. 
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IV 

 

Naquela noite trágica, sombria, 

Noite de dor, de angústia, de incerteza, 

Cada estrela no céu, qual círio aceso 

Parecia velar minha agonia. 

 

No entanto filho! Que cruel surpresa! 

A mais alegre música se ouvia, 

Era a tristeza perto da alegria, 

Era a alegria perto da tristeza... 

 

Ainda escuto pela noite incalma, 

O som da orquestra como gargalhada, 

Ao golpe imenso que feriu minha alma... 

 

— Que importa, a dor funda, a dor tão nobre, 

A Morte horrenda, triste inesperada, 

De um pobre filho de um poeta pobre!? 
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V 

 

Ouço morrer os últimos rumores 

Da noite longa que passei velando... 

Agora é o sol que vem, com seus fulgores, 

Em cascatas de luz se derramando... 

 

Nunca vi mais azul o céu, nem quando, 

Vieste a luz, inocente, como as flores, 

— Como recordo! — Era setembro, em bando 

Já cantavam cigarras — sem amores! 

 

À luz flava do sol, cantam os ninhos... 

(E eras alegre, como os passarinhos 

Pelas manhãs de límpidos cristais) 

 

E tudo, na mais louca sinfonia, 

Desperta, acorda para um novo dia, 

Só tu, meu filho, não despertas mais. 
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VI 

 

Ah! Ver-te assim, como o dia que amanhece, 

Beijar-te a face e achá-la hirta e tão fria, 

Frias as mãos — que tua mãe um dia 

Uniu feliz para a primeira prece! 

 

Saber que, pouco a pouco, a hora já desce, 

Do teu adeus, que a casa se esvazia, 

Como de uma alma, um resto de alegria 

O último riso desaparece... 

 

Ver-te enfim, nesse extremo da partida, 

Que tanto sentem, mas ninguém descobre 

Toda a amargura dessa despedida... 

 

Tudo me dói nos transes derradeiros 

Desde a nudez da terra que te cobre, 

À indiferença fria dos coveiros. 
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SUPREMO DESEJO 

 

Quando eu morrer, não quero a ostentação 

De um mausoléu, em minha sepultura 

Detesto o falso, odeio a exibição, 

Prefiro a terra dura. 

 

Não lhe quero por cima a menor coisa 

Que desperte a atenção do potentado; 

Nem o meu nome escrito numa lousa 

De mármore lavrado. 

 

O meu sono final, quero dormi-lo, 

Em tumba rasa, em tumba bem vulgar, 

Onde o goivo viceje e eu, bem tranquilo, 

Possa, enfim, repousar. 

 

Que importa ao morto, ao náufrago da sorte, 

Tanto realce, tanto brilho, tanto? 

— Somente a cruz que simboliza a morte, 

E a paz do campo santo. 

 

 

MORTA 
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Ela morreu. Era tão moça, 

Menina e moça, ela morreu. 

Foi um suspiro a sua morte, 

Nem padeceu. Nem padeceu. 

 

Flores, às mil, em seu esquife 

— Um cisne branco a florescer — 

E, olhos azuis, olhando longe 

O azul de um céu de entardecer... 

 

Um sino tange. Há pranto e prece, 

Voz esvaída, numa oração. 

E ela de véu e de capela, 

Toda primeira comunhão. 

 

Pela janela e porta abertas, 

Uma “esperança” penetrou. 

Buscou um cantinho e, entre as flores 

Do alvo caixão, ali pousou. 

 

Lá vai, agora, em romaria 

(Que seu caixão já se fechou). 

Do mundo, enfim, da vida, ao menos, 

Uma “esperança” ela levou. 
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                                   MILAGRE 

 

Beijei a fímbria do manto 

Da Virgem da Conceição, 

Que encontrei pela cidade, 

Passeando em procissão. 

 

E deu-se, então, o milagre 

(Não ilusão dos sentidos): 

Os meus sonhos — tão nuzinhos — 

Ficaram todos vestidos. 

 

E faz gosto, agora, vê-los, 

Tão vestidinhos estão. 

Azuizinhos, como o manto 

Da Virgem da Conceição. 

 

Toma-os, Senhora, recolhe-os, 

Em teu regaço os deponho... 

E guarda-os, bem guardadinhos, 

Para o meu sono sem sonho. 
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A ESTRELA 

 

A estrela, que eu vi menino, 

Toda tarde lá está. 

Todo dia, à mesma hora, 

Eu fico olhando-a de cá. 

 

A estrela, que eu vi menino, 

No mesmo canto inda está. 

Mas o menino que eu fui 

Onde está? Quem sabe lá? 

 

Ah! o menino que fui 

Ninguém não mais o verá. 

Mas a estrela que ele viu 

Toda tarde... lá está... 
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ROMANCE DA JANELA 

 

 

 

Ficou deserta a janela, 

Só, tristemente a lembrar 

As últimas confidências 

Do teu romance com o mar. 

 

Esse romance não pode 

Sabê-lo o mundo vulgar. 

Sabe-o somente a janela 

Que se abria para o mar. 

 

Quantas vezes, não disseste 

À voz do vento a passar, 

Vendo, longe, a silhueta 

De uma vela a te acenar: 

 

“Vela do mar do meu pranto, 

Quando foras para além, 

Eu não padecera tanto 

Se me levaras também.”* 

 

                                                
* Sabino de Campos 
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Eu, que sou teu velho amigo, 

E te conheço tão bem, 

Sei que uma alma, como a tua, 

Dá alma às coisas também. 

 

Por isso aquela janela 

Tem, hoje, uma alma a sonhar. 

Só ela sabe o segredo 

Do teu romance com o mar. 
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TROVAS 

 

À Sempre-Viva, em verdade, 

Não deu perfume o Senhor, 

Para não ser a vaidade 

Sempre viva numa flor. 

 

*** 

Quando eu morrer, trovadores, 

Se me tendes, como irmão, 

Enchei, enchei, como flores, 

De trovas o meu caixão. 

 

*** 

Senhor: tranquilas e mansas, 

As últimas tardes minhas, 

Vendo, no pátio, crianças, 

Vendo, no azul, andorinhas... 

 

*** 

A escuridão da descrença 

A que destino te leva? 

E basta um pingo de Fé 

Para espantar toda a treva. 

 

*** 
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                                 A vida de São Francisco 

Foi um poema à pobreza: 

Trocou os bens pelo Bem, 

Sua única riqueza. 

 

*** 

 

Venho de um mundo distante, 

Venho de um mundo acabado, 

Onde deixei, soluçante, 

O último sonho enterrado. 

 

*** 

 

Fez lembrar-me a voz do grilo, 

Noite a dentro; aqui, ali, 

A paz de um mundo tranqüilo, 

Em que já cri... cri... cri... cri... 
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VELHAS CARTAS 

 

Tuas cartas de amor, tenho-as guardadas; 

Guardei-as, sempre, pelo tempo afora... 

Ei-las aqui, febris e apaixonadas, 

É a mesma letra que eu beijava outrora. 

 

Como folhas de outono, amareladas, 

Uma por uma vou abrindo, agora; 

Quanta mentira, em frases perfumadas, 

Neste papel que já se descolora. 

 

Mentira as juras e promessas, tudo. 

Quanto mentiste ao meu amor... Contudo, 

Eu que não pude ainda te esquecer 

 

E nem mentir ao meu amor sincero, 

Em lugar de queimá-las como quero, 

Vou relendo e beijando-as, sem querer... 
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TROVAS DE NATAL 

 

1 

Que vos tenho para dar 

Leitor amigo e fiel? 

Há muito que a minha ceia 

De Natal só sabe a fel. 

 

Nem para o Menino-Deus 

Encontro no coração 

O aroma da mesma fé 

Na mirra da inspiração. 

 

O “Glória a Deus” para mim 

Já não tem finalidade: 

É inútil paz entre os homens 

São todos de má vontade. 
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2 

 

Vê, como os grandes, Senhor, 

Num luxo que até faz mal 

Para humilhar os pequenos 

Celebram o teu Natal! 

 

Só na choupana mais pobre, 

Onde um conforto não há, 

Tua pureza inda existe, 

Tua humildade inda está. 

 

Teus sinos que outrora ouviram 

Meus ouvidos enlevados 

Hoje me chegam tão tristes, 

Como sinos a finados. 
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3 

 

Há sapatinhos vazios 

Numa tristeza cruel 

À espera de um velho besta 

Chamado Papai-Noel. 

 

E há coisa ainda mais triste 

Que o Noel nem ousa olhar: 

Pezinhos que adormeceram 

Sem sapatos pra botar. 

 

Natal do: “Feliz Natal!” 

Que de feliz não tem nada 

Para os meninos sem pais, 

Para a infância abandonada. 
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4 

 

Natal do farto burguês 

Que deu ao filho mais novo 

Um carro, pra ele levar 

À lama as filhas do povo. 

 

Natal dos tristes — perdido — 

Nos ermos sem outra luz 

Senão a daquela estrela, 

A tua estrela, Jesus! 

 

Natal de fome e fartura, 

Natal de rei e jogral, 

Natal de todos os modos, 

Menos, Jesus, teu Natal! 
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5 

 

Escuta, Menino Deus, 

A meia-noite já deu, 

Tem pena de minha pena 

Que tais coisas escreveu! 

 

E vós, leitor, perdoai 

Esta mensagem tão triste 

De um homem que quer pra todos 

Um Natal que não existe! 
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CANTO DO CISNE 

 

(1980) 
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Quando me alegro um momento, 

me apronto para sofrer; 

sou como o cisne da lenda, 

que canta para morrer. 

 

 

Benedito Cunha Melo 
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TERRA JABOATONENSE 

 

Qual pequenino arbusto transplantado 

para outro chão que, amigo, o recebeu 

que ainda traz nas radículas pregado 

um pouquinho da terra em que nasceu, 

 

assim cheguei; e aqui cresci, voltado 

para o esplendor de tudo quanto é teu: 

desde o verde das matas, derramado, 

a esse azul das manhãs que o céu te deu. 

 

És, para mim, um lírico universo 

onde brotou o meu primeiro verso, 

como nascente azul de um sonho em flor. 

 

Hoje já velho, a lira já cansada, 

inda tanjo por ti, numa florada, 

como um poeta ao seu primeiro amor. 
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EVOCAÇÃO 

 

Céu azul, campo verde, minha infância. 

Goiana do meu tempo: a marezinha, 

as palmeiras da rua da baixinha, 

do amigo Lázaro a saudosa estância... 

 

Do sino da matriz a ressonância 

ficou vibrando na lembrança minha; 

a casa, a sala, o “velho”, a escrivaninha... 

E o meu olhar se molha na distância... 

 

Rua das Quintas, longa, quase infinda. 

O cemitério onde meu pai descansa 

a uma irmã que se foi menina ainda. 

 

Fecha esse quadro, minha mãe de luto, 

a rezar, a chorar e, na lembrança, 

a voz do sino que só eu escuto. 
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PAPAI NOEL 

 

Ah! os natais de minha infância, ingratos 

natais de angústias e melancolias; 

o alvoroço de pôr os meus sapatos 

para ver-me, depois, de mãos vazias. 

 

Um dia, entre os brinquedos mais baratos, 

sonho um barco de velas alvadias; 

e lá fui pôr, de novo, os meus sapatos 

para vê-me, outra vez, de mãos vazias... 

 

E, desde então, a minha fé finou-se 

no tal velhinho de olhos muito vivos, 

de barbas longas e sorriso doce... 

 

Papai Noel, por que não te descobres, 

mentira linda dos meninos ricos, 

tristeza amarga dos meninos pobres? 
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ALMA SELETA 

 

Ouve aqui: sê feliz, alma seleta, 

feita de todos os encantos. Alma, 

diante da qual me curvo, como o esteta, 

à luz do sol que a natureza ensalma. 

 

És, para mim, como uma fonte quieta 

de mata virgem, de floresta calma 

que guarda a visão clara, mas, secreta, 

da Beleza intocável de outra alma. 

 

O mundo é isto que nós vemos: lodo; 

a vida é isto que nós vemos: lama; 

mas tudo, enfim, não se acabou de todo. 

 

Salva-se em ti, como nas almas puras, 

a grandeza imortal de quem só ama 

esse Amor infinito das alturas. 
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TROVAS 

 

Neste mundo, nesta vida, 

Pior, talvez, que os ateus, 

Há gente tão convencida 

Que não quer Deus, quer ser Deus. 

 

*** 

Esta manhã que transborda 

De sol, de azul, de andorinhas, 

Nem mesmo, de leve, acorda 

Uma esperança das minhas. 

 

*** 

Amo a trova sem nuança, 

Bem simples, tão simplezinha, 

Qual flor que planta a criança 

Na cova de uma andorinha. 

 

*** 

Eu aprendi com Prudhome 

(E passo de mão em mão) 

Que vale mais a preguiça 

Do que a tolice em ação. 
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*** 

 

Decerto o que vale mais 

Da vida, no vai e vem, 

Não é o bem que se faz, 

Porém os bens que se tem. 

 

*** 

Embora perto da cova, 

Se já não danço nem farro, 

Ainda faço uma trova, 

Ainda fumo um cigarro. 

 

*** 

 

Pediu um velho avarento, 

No momento derradeiro: 

“Joguem-me o corpo no relento, 

Mas enterrem meu dinheiro”. 

 

*** 

 

Fechar para sempre os olhos 

Às grandes angústias minhas, 

É partir por uma tarde 

De sinos, sóis e andorinhas. 
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*** 

 

Num tronco de jasmineiro 

Teu lindo nome escrevi, 

Para que ele, o tempo inteiro, 

Dê flores, pensando em ti. 

 

*** 

 

Se vais dar para humilhar, 

Não dês, nem mesmo, um milhão! 

Que o maior valor de dar 

É dar sem humilhação. 

 

*** 

 

— Lampião de luz apagada 

Que vento mau te soprou? 

— Não foi vento, não foi nada, 

Meu tempo é que se apagou. 

 

*** 

Eu te ergui alto, tão alto, 

No meu sonho e amor de Jó, 

Que te vejo, como estrela, 

E tu me vês, como pó. 
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*** 

Quero bem ao meu cigarro, 

Companheiro dos meus dias: 

Enche, ao menos, de fumaça 

As minhas horas vazias. 

 

*** 

Velho portão, já sem tranca, 

Resto do que foi solar, 

Somente o vento ficou 

Para te abrir e fechar. 

 

*** 

Que a trova nasceu do povo 

Tenho disso a maior prova, 

Pois foi no meio do povo 

Que aprendi a fazer trova. 

 

*** 

 

Procissão. É a do Senhor, 

De Nosso Senhor dos Passos, 

Todo mundo segue o andor, 

Mas ninguém lhe segue os passos. 
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*** 

 

Jardineiro — amava as flores —, 

Adoeceu do pulmão... 

Hoje planta, quando tosse, 

Rosas rubras pelo chão. 
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DA MORTE, FOLHAS 
SECAS E OUTRAS 

TROVAS 

 

(1954) 
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DA MORTE 

I 

 

Pega da lira, Poeta, 

Não tenhas medo, sê forte. 

A vida é louca, inquieta, 

Vamos, pois, cantar a Morte. 

 

Temem o vulto funéreo 

Dessa Madona do Além... 

Ninguém lhe sabe o mistério, 

Nem ela o diz a ninguém. 

 

Quanto a mim, tenho, de certo, 

Que adormecer numa cova. 

Conheço a Vida de perto: 

Não vale mesmo uma trova. 

 

Cantei-a com todo o encanto 

Dos meus vintes anos em flor. 

Dei-lhe risos, deu-me pranto, 

Dei-lhe versos, deu-me a Dor. 

 

A vida não vale nada. 

A Morte, enfim, não me aterra, 

Dá-nos sempre u’a morada 

E sete palmos de terra... 
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Quando se nasce é penando... 

Quanto pranto, quantos ais. 

Quem nasce, nasce chorando, 

Quem morre não chora mais. 

 

E para que, lá na cova, 

Eu mesmo morto pareça, 

Quero e peço, nesta trova, 

Que todo mundo me esqueça. 

 

II 

 

Vem cá, Poeta, busquemos, 

Por um momento, se tanto, 

A paz dos mortos... Entremos, 

Entremos. É um campo-santo. 

 

Debaixo, aqui, desta terra, 

Debaixo, aqui, deste chão, 

Não há luta, não há guerra, 

E nem vaidade, ambição. 

 

— Estou ouvindo um lamento, 

Será uma alma penada? 

— É nada, Poeta, é o vento 

De um cipreste, na ramada. 
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— Que mausoléu! Que riqueza! 

— Orgulho, vaidade só, 

Que serve tanta grandeza 

Para guardar tanto pó? 

 

— E aquela cova tão pobre 

Ao lado do mausoléu? 

— Tão perto o plebeu do nobre. 

Quem sabe o que está no céu? 

 

Jesus pregou a humildade, 

A renúncia aos bens terrenos. 

Era o Caminho... A Verdade... 

E amava tanto os pequenos... 

 

Vale a Vida convencida 

Para quem não a conhece, 

E o que mais sobe, na vida, 

Lá, um dia, à cova desce... 

 

Deixa tudo, de repente, 

Todo luxo em que viveu; 

E o que se diz? Simplesmente, 

Esta Verdade: morreu. 

 

— Sem provação, sem mais lida, 

Já não maldiz sua sorte. 
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Ri do que foi nesta vida 

E do que é hoje na Morte. 

 

Suas órbitas, coitadas, 

Que o verme já devorou, 

Lembram dois zeros, dois nadas, 

Que a Morte rindo traçou. 

 

— É isso mesmo. Emitiste 

Verdade bem verdadeira. 

Que verdade descobriste, 

Poeta, numa caveira. 

 

Feia, suja, abandonada... 

Pobre caveira. Contudo, 

És a síntese do nada, 

A zombar, a rir de tudo. 

 

Não se diga a um potentado 

Que ele vai ficar assim. 

Não acredita, coitado, 

Não sabe qual é seu fim. 

 

Lá vem um dia, no entanto, 

E esse dia tem que vir. 

Mais um neste campo-santo, 

Mais uma caveira a rir. 
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A Morte é um juiz profundo 

Que todo contraste espanca: 

Há branco e preto no mundo, 

Mas toda caveira é branca. 

 

III 

 

Ali está o Simão, 

Velho coveiro, na lida. 

A Morte lhe dá o pão, 

Com a Morte é que ganha a Vida. 

 

De dois filhinhos aponta 

As covas que já cavou. 

Também não sabe da conta 

Dos doutores que enterrou. 

 

Quer seja inverno ou verão, 

Ora em silêncio ou cantando, 

Está na enxada o Simão, 

Cavando, sempre cavando. 

 

“Isto aqui é minha roça”, 

Diz ele, numa ironia, 

“Todo dia a luta é grossa, 

Planto gente todo dia. 
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Mas a semente que planto, 

Nesta terra, é uma só: 

Revolvo o campo, que é santo, 

Só dá cinza, só dá pó. 

 

Covas? — cavo diariamente...” 

E dando uma risadinha: 

“Já cavei pra muita gente, 

Quem quiser que cave a minha.” 

 

Na sua idade avançada, 

Parece ainda bem forte. 

Lá está ele, na enxada, 

“Cavando” a Vida na Morte. 

 

Cava, cava, meu coveiro, 

Revolve a terra a cantar. 

Vivesses o tempo inteiro 

Não cessaras de cavar. 

 

IV 

 

Dobra um sino, tristemente... 

— Quem morreu? — “Um coletor!” 

Diz o Simão sorridente, 

Parente aí de um doutor. 
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Era tão besta o homenzinho, 

Há bem pouco, há quase um mês, 

Mas parecia um cãozinho, 

Quando chegava um burguês. 

 

A Morte é assim, não tem rabo 

De palha, não, meu senhor. 

Tanto leva um pobre diabo, 

Quanto leva um coletor.” 

 

Simão tem, na realidade, 

Entre túmulos e lousas, 

Da Morte, na intimidade, 

Aprendido muitas cousas. 

 

Gosto de vê-lo na luta, 

No seu ofício funéreo, 

Nesta modesta labuta, 

Na ampla paz do cemitério. 

 

Da morte não tem temor... 

É baixo, forte, trigueiro, 

Dez anos foi lavrador 

E há vinte e dois é coveiro. 

 

Lindo dia! Céus escampos... 



 

© Edição especial para Internet: transcrição do volume impresso acrescido de originais digitalizados ao final da 
edição. Cláudia Cordeiro Tavares da Cunha Melo | E-mails: claudia9@trilhasliterarias.com / clau.cord@gmail.com 

Vôos e revôos de asas, 

Alegres como nos campos, 

Por cima das covas rasas. 

 

Chega de longe até esta 

Mansão de que a Morte é dona, 

A voz lamentosa e lesta, 

O choro de uma sanfona. 

 

E do prosaico instrumento 

Vem até mim a sonância, 

Como um sentido lamento 

De alguém que morre a distância... 

 

De alguém, na eterna partida, 

Alguém que está moribundo, 

E tem saudades da Vida, 

E tem saudades do mundo. 

 

V 

 

E Simão prossegue a prosa: 

“Venham olhar isto aqui, 

De muita gente vaidosa 

A caveirinha já vi. 

 

São os restos de um ricaço, 
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Que vão para outro jazigo. 

Nos ossos não se vê traço 

De fidalgo ou de mendigo. 

 

O dono desse despojo, 

Ouvi falar — diz Simão, 

Parece que tinha nojo, 

Quando pisava no chão.” 

 

E dizer que isso foi gente! 

— Exclama o Vate sorrindo, 

Que viveu luxuosamente 

Prazeres e honras fruindo. 

 

Repara! — é um verme — que resta 

Da pompa dos funerais, 

Se todo morto é uma festa 

Para os vermes sepulcrais? 

 

Olha-o bem. Vê, finalmente, 

Com que malícia atrevida, 

“Passeia”, ironicamente, 

Por esses restos de vida. 

 

Tão rico! E agora? Uma ossada 

Num ossuário, bem fria... 

E sempre a forma de um nada, 
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Em cada órbita vazia. 

 

Vaidade! Pobre vaidade, 

Vem olhar teu fim aqui. 

Dominas a humanidade 

E um verme zomba de ti. 

 

VI 

 

O sol vai alto no espaço... 

Calou-se o Poeta e, inerme, 

Ri, de si mesmo, o ricaço, 

Mostrando os dentes ao verme. 

 

VII 

 

Em monte se erguem uns ossos 

Unidos, juntos, a um canto... 

Como são iguais os nossos 

Destinos no campo-santo... 

 

Tíbias, perônios, costelas, 

Rádios, cúbitos, caveiras 

— Que é de tantas formas belas, 

De linhas tão feiticeiras?... 

 

Olha que cova! Parece 
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Que todo vivo a esqueceu; 

Nem mesmo o nome aparece. 

Até o nome morreu. 

 

Falo ao Poeta, que fica 

A olhar, a olhar, para mim... 

“Também, na vida, — replica, 

Há muitas vidas assim!” 

 

VIII 

 

Vem de um cipreste frondoso 

A voz de um pitiguari. 

Diz Simão, malicioso, 

“É gente que vem aí. 

 

A voz desse passarinho 

Não mente, não. Creia, é certo. 

Pode olhar para o caminho. 

— Parece que já vem perto!” 

 

Conclui o velho, altaneiro. 

Fitando, grave, o Poeta, 

Funéreo, como um coveiro, 

Solene, como um profeta. 

 

Range, roufenho, o portão 
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Que de se abrir não se cansa, 

Canta, cavando, o Simão, 

A cova de uma criança. 

 

Escuto passos... O ouvido 

Apresto. Em dado momento 

Entra um caixão, vem seguido 

De grande acompanhamento. 

 

Simão nos fita e, baixinho, 

Num sorriso triunfador: 

“Não mentiu o passarinho. 

— O enterro do coletor! 

 

A cova já está prontinha. 

Agora, toca pro chão 

Mais essa sementezinha 

De gente. Vamos, Simão.” 

 

E parte. O poeta sorri 

À luz do sol clara e linda. 

E a voz do pitiguari 

No cipreste se ouve ainda. 

 

Lá está o fosso aberto; 

Sete palmos sob o céu. 

Onde a família, de certo, 
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Vai erguer um mausoléu. 

 

O esquife já vai descer, 

Já vai à cova baixar... 

“Senhores!” — ouço dizer... 

— Parece que vão falar! 

 

“Discursos! Ah! isso não. 

Deixemos as discurseiras 

À malícia do Simão 

E o riso alvar das caveiras.” 

 

Exclama o Vate, e acrescenta: 

“Coisinhas convencionais, 

Mentiras que a vida inventa 

E um morto não ouve mais.” 

 

IX 

 

Foi-se o cortejo. Entardece... 

Ficou só o Coletor, 

A sua cova parece 

Um jardim — de tanta flor. 

 

Que é de Simão? — O céu muda 

De cor. Pela tarde inteira, 

Cai uma chuva miúda... 
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Ri à chuva uma caveira... 

 

E eu vejo, em ânsia incontida, 

Nisso um símbolo bem forte: 

O pranto, mesmo, da Vida, 

E a gargalhada da Morte. 
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ÚLTIMA PÁGINA 

 

Cheguei ao fim. Terei sorte? 

Que espero após tanta lida? 

— Sei que falando da Morte 

Falei bastante da Vida. 
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OUTRAS TROVAS 
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Quero-te bem, trova amiga, 

Ó poema pequenino! 

És a mais doce cantiga 

Que escuto desde menino! 

 

*** 

 

Vai, quando eu morto, a um cantinho 

De terra, é aí minha cova. 

Dize o meu nome, baixinho, 

Reza, baixinho, uma trova! 

 

*** 

 

Já viste o que faz o orvalho, 

À noite — no Campo Santo? 

Chega às cruzes, como orvalho, 

Cai das cruzes, como pranto. 
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ÚLTIMA PÁGINA 

 

Cheguei ao fim. Terei sorte? 

Que espero após tanta lida? 

— Sei que falando da Morte 

Falei bastante da Vida. 
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O MORTO 

 

O quadro ficou gravado 

Na minha imaginação: 

A vela, o morto deitado, 

As mão em cruz, no caixão. 

 

Sobre u’a mesa pequena, 

À chama de uma arandela, 

Um Cristo, que dava pena, 

Morria fitando a vela. 

 

Fora, a noite quase morta... 

Ninguém na deserta rua. 

Um homem, em pé, à porta, 

Fumava fitando a lua. 

 

Soluços de quando em quando, 

Na casa triste... Um rumor 

De passos... Alguém entrando 

Num comprido corredor... 

 

Noite remota, que trago, 

Para sempre, hoje... amanhã... 

Como uma sombra de Iago... 

Noite eterna, sem manhã... 
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E não esqueço a arandela, 

O morto... A deserta rua... 

O Cristo fitando a vela 

E o homem fitando a lua! 
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JOÃO BOSCO 

 

À memória de meu filho João Bosco, nascido às 5 horas da manhã de 11-V-
1949 e falecido às 12 horas do mesmo dia. 

 

Nasceste, filho, mas ah! 

Nem os teus olhos abriste 

Para esta vida tão má, 

Para este mundo tão triste. 

 

Tamanho o teu sofrimento, 

Pena, talvez, de viver, 

Que não calaste um momento, 

Que gemeste até morrer... 

 

Agora estás satisfeito. 

Ninguém te acorda, ninguém. 

Em teu pequenino leito, 

Como dormes, dormes bem. 

 

Trouxe, eu mesmo, quase em pranto, 

O teu pequeno caixão. 

Tão leve, leve. Mas, quanto 

Pesava em meu coração. 

 

Tua mãe te quer olhar. 

Levo-te em teu caixãozinho, 
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Que parece agasalhar 

O corpo de um passarinho... 

 

Fita-te o rosto miúdo 

Que a mão da morte gelou... 

Não diz palavras... e é tudo 

A mudez com que te olhou. 

 

Vêm alegres as crianças... 

Levar-te (já não és meu!) 

Como um bando de esperanças 

A uma ilusão que morreu. 

 

Dou-te meu último beijo, 

Também meu último adeus... 

Está feito o teu desejo. 

Voltas ao seio de Deus. 

 

Mais feliz que tu não há, 

Tu, que nem sequer me viste, 

Por esta vida tão má, 

Por este mundo tão triste. 
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NUVENS DE PÓ 
 

(1949) 
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PERPETUAMENTE VIRGEM 

 

 

 

Negue-se a luz, em pleno sol ardente, 

Negue-se a treva, em plena noite escura; 

O som, a cor, o orvalho transparente, 

Da neve, em suma, a transparente alvura; 

 

Negue-se o mar, o vasto mar potente, 

O adejo da ave, o vento pela altura; 

Negue-se a Dante o gênio altiloqüente, 

Até a estrela que no céu fulgura... 

 

Negue-se, enfim, a própria natureza 

Criada, assim, num Fiat supremo... 

Mas, em nome de Deus — essa Grandeza, 

 

Por amor à verdade que radia, 

Jamais se negue, ante o poder do Eterno, 

A Virgindade eterna de Maria. 

 

(1942) 



 

© Edição especial para Internet: transcrição do volume impresso acrescido de originais digitalizados ao final da 
edição. Cláudia Cordeiro Tavares da Cunha Melo | E-mails: claudia9@trilhasliterarias.com / clau.cord@gmail.com 

PONTAS DE PEDRA 

 

Uma velinha a se afastar ligeira, 

Mar em fora se some, num momento. 

Outra vem e, na praia, branca esteira, 

Uma vaga a morrer como um lamento. 

 

Redes ao sol. Distante, uma caieira... 

Verde o mar. Muito azul o firmamento. 

E a encher-me o ouvido a música praieira 

Dos coqueirais batidos pelo vento. 

 

Depois, a noite. A lua enorme, cheia, 

A praia linda (como a vejo ainda!) 

E um menino a fazer torres de areia. 

 

Tudo me passa vivo na lembrança: 

O menino sou eu, e a praia linda 

Pontas de Pedras que deixei criança. 
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A espera sempre de um bem, 

Já de o esperar desespero... 

Se espero o que nunca vem, 

Vem sempre o que nunca espero... 
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CASA VAZIA 

 

A Zezé, Alberto e Gracinha, minha esposa 
e filhos distantes. 

 

Entro. Ninguém... (Perto, o rio... 

Cantigas d’água, à tardinha...) 

Como tudo está sombrio, 

Sem vocês, nesta casinha. 

 

Aquele berço vazio 

Recorda a minha Gracinha. 

(Como já tardas, estio, 

A trazer-me essa andorinha.) 

 

E Alberto?! Céus! Como uma asa, 

Tua lembrança vagueia, 

Meu filho, por toda casa... 

 

E toda minha alma invade. 

Essa casinha tão cheia, 

Que está — “assim!” de saudade. 
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Quando eu morrer, sem tardança 

Escrevam na minha cova, 

Em lugar do “aqui descansa”, 

Minha derradeira trova... 
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VERSOS DIVERSOS 

(1948) 
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MEU VERSO 

 

Na minha pobreza, 

Na minha tristeza, 

Me fiz trovador. 

Por isso é tão triste 

Meu verso. Já ouviste 

Um grito de dor? 

 

Meu verso é um suspiro 

Que às vezes eu tiro 

Do meu coração; 

É folha caída, 

Sem rumo, perdida 

Na poeira do chão! 

 

Meu verso é uma queixa, 

Tristíssima endecha 

Perdida no ar; 

É como um gemido 

Profundo, saído 

Do peito do mar. 

 

Há verso que é ouro, 

Que vale um tesouro, 

O meu... que será? 
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Meu verso é tão pobre, 

De nada se cobre, 

Mais triste não há. 

 

Portanto, prezado 

Leitor, enganado 

Por mim não serás. 

Na minha pobreza, 

Na minha tristeza, 

Sou franco demais. 
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CATULO 

 

Esse troveiro, que morreu velhinho, 

Trazia n’alma a luz da madrugada, 

Cantava ainda, como um passarinho, 

No coração da “Mata Iluminada”. 

 

Fez da vida uma noite enluarada, 

Para as cordas caboclas do seu pinho; 

E expirou, como expira uma toada 

Do seu “Sertão em Flor”, pelo caminho... 

 

Morreu Catulo, vosso Rei, cantores. 

Ó menestréis, violeiros, cantadores 

Do “Meu Brasil”, da “Noite de São João”, 

 

Cantai baixinho. O poeta está dormindo... 

O pranto do luar está caindo... 

Não perturbeis a dor do “Meu Sertão”. 
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A QUE SE FOI 

 

A alma da que se foi, tão linda, envolta 

De tanta prece e queixa dolorida, 

Tombada em flor, qual pétala caída 

Que o vento leva, como folha solta... 

 

A alma da que se foi e não mais volta; 

Da que vi, como bela adormecida... 

Onde estará nas plagas da outra vida? 

Dos anjos entre a rutilante escolta? 

 

Só sei que o corpo, de beleza rara, 

Baixou à cova, numa tarde clara, 

Tarde de céu azul e luz dourada... 

 

Que seu corpo, de neve e de veludo, 

Achou, na Vida, a glória de ser tudo, 

E hoje, na Morte, a angústia de ser nada. 
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NOITE 

 

Noite de treva densa e céu profundo, 

Que as almas tíbias apavora, aterra; 

De estranhos ruídos que não são da terra, 

De estranhas vozes que não são do mundo. 

 

Noite para um poeta impressionista, 

Como Augusto dos Anjos, Cruz e Souza... 

Noite tumbal e fria como a lousa 

Onde descansa o negro simbolista... 

 

Ó noite, para as almas desviadas, 

Em silêncio, chorar, arrependidas, 

O caminho infeliz de suas vidas 

Onde há restos de flores desfolhadas. 

 

Dá, ó noite feral, noite das noites, 

Em teu mundo de treva, uma pousada 

À alma que vem do mundo carregada 

De maldições, de escarros e de açoites. 

 

Chama, evoca os espíritos perfeitos 

Já libertos da carne, desse lodo, 

Para que encham teu seio todo, todo, 

Da eterna paz de que hoje são eleitos. 
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Noite para o destino tão tristonho 

Dos que agonizam, réprobos da sorte. 

Dos moribundos que só têm a Morte, 

Dos infelizes que só têm o Sonho. 

 

Noite, enfim, para o meu supremo encanto, 

De ver transpor os longes do Infinito, 

Da minha angústia o derradeiro grito, 

Da minha lira o derradeiro canto. 
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TROVAS MARINHAS 

 

Há queixas angustiosas 

De quem se vai afogar, 

Nas vozes misteriosas 

Dos velhos búzios do mar. 

 

Que esta vida é um mar fremente, 

Quem é que o pode negar, 

Se até o pranto da gente 

Tem gosto d’água do mar? 

 

Vela distante, ao olhar-te 

Da praia, reflito e penso 

No vulto de alguém que parte, 

De longe, agitando um lenço... 

 

E sinto molhar-me o olhar 

Esta lembrança dolorida: 

Tua sorte, pelo mar... 

Meu destino, pela vida. 
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IN EXTREMIS 
 

A Zezé 

 

No dia em que eu morrer, fulja e sorria 

Mais vivo o sol; e a passarada lesta, 

No seio verde e espesso da floresta, 

Entoe mais linda a sua sinfonia. 

 

O céu azul, o prado, a serrania, 

Tudo, esplenda e delire em riso e festa... 

E surdo à dor, à sua dor funesta, 

Descante o mar um hino de alegria. 

 

Mas, tu, que eu amo, e quero, com loucura, 

Como a luz do farol a nau perdida 

Nos confins do oceano, em noite escura, 

 

No dia em que eu morrer, soluce tanto, 

Que tudo seja pouco, — alma querida — 

Para estancar as fontes do teu pranto. 
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MARIA 
 

Ao Eliezer Figueiroa 

 

Deus dissera consigo: “A Natureza 

Há de sentir-se humilde e pequenina, 

Quando lhe vir a edênica beleza 

De mais fulgor que a estrela vespertina; 

 

O próprio lírio — emblema da pureza — 

Do vasto mar a pérola mais fina, 

Tudo se há de render ante a grandeza 

De sua graça excelsa e peregrina...” 

 

E disse mais, em êxtase profundo: 

“Habitarei seu seio imaculado, 

Serei seu Filho, e salvarei o mundo!” 

 

E foi assim que apareceu, um dia, 

Pura, sublime, isenta de pecado, 

A meiga flor de Nazaré: Maria. 
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VELHINHA 

 

Ontem, alguém bateu à minha porta: 

Era uma pobre e trêmula velhinha... 

— Velha, como o cajado que a sustinha, 

— Triste, como o rolar da folha morta. 

 

— Meu nome, disse, em pranto, pouco importa... 

Muito vaguei sem pouso, assim sozinha. 

Vinha cansada e tão cansada vinha, 

Que resolvi bater à tua porta. 

 

Abre! E ouvirás, em lágrimas banhado: 

“Era uma vez” — e soluçando e rindo: 

— Sei de tantas histórias do Passado. 

 

Ah! Percebo, atalhei com ansiedade... 

E comovido, o coração lhe abrindo: 

— Aqui é que é teu pouso. Entra, Saudade. 
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SAUDADE DE VOCÊ 

 

A Zezé 

 

Este poema de dor e de amargura 

Que em meus olhos tristíssimos se lê... 

E esta amarga expressão de desventura, 

Tudo é, apenas, saudade de Você. 

 

Saudade de seus olhos encantados, 

Que parecem falar não sei de que... 

Talvez de estranhos mundos constelados... 

Como é grande a saudade de Você. 

 

Já dizem por aqui que sofro tanto, 

Que ando sempre a ocultar não sei o que... 

— Que será? Ninguém sabe, no entretanto, 

É somente saudade de Você. 

 

Ando, às tontas, buscando a soledade 

E o silêncio dos campos; para quê? 

Para ocultar à gente da cidade 

Esta doida saudade de Você. 
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Meus castelos de sonho, os trocaria, 

Por um simples casebre de sapê. 

Mas não troco por nada esta poesia 

Que nasceu da saudade de Você. 
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À MINHA FILHA GRACINHA 

 

Tua inocência me encanta, 

Vou já de joelhos ficar. 

Que eu vejo em ti uma santa 

E, no teu berço, um altar. 

 

Ah! Quanta meiguice, quanta, 

Em teu riso, em teu olhar. 

Como isso tudo me encanta, 

Vou já de joelhos ficar... 

 

E aqui me tens, enlevado, 

Por tua graça que é tanta... 

Ao pé de ti ajoelhado, 

 

Como se fosse a rezar... 

Que eu vejo em ti uma santa 

E, no teu berço, um altar. 
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ÚNICA CONFIDENTE 

 

Ao Lourival de Barros 

 

A porta de minha alma está fechada 

Para este mundo à dor indiferente; 

Fechada ao mundo, para sempre, e nada 

Há de arrancar o seu pesar latente... 

 

A não ser tu, ó noite abençoada, 

Com o teu burel de treva. Ah! tu somente 

No mistério e silêncio amortalhada, 

Vais ser agora a minha confidente. 

 

Que só tu saibas desses ais doridos 

Que irrompem sempre a cada ideal desfeito, 

Só tu escutes e ouças os gemidos, 

 

Noite amiga, silente, negra e calma, 

Das tristezas que nascem no meu peito 

Pelos sonhos que morrem na minha alma. 
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CANTILENA 
 

Ao amigo Odilon Ribeiro Coutinho 

 

Há sempre um ai disfarçado, 

De dor, na voz de quem canta... 

E ainda diz o ditado: 

“Quem canta os males espanta!” 

 

*** 

 

Vou vivendo, vou vivendo 

A sorte de um trovador 

Que passa a vida fazendo 

Cantigas da própria dor... 

 

*** 

 

Que sonha fazer do pranto 

Lago mágico, profundo, 

Que se suma, por encanto, 

À vista de todo mundo. 

 

*** 
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Que a trova nasceu do povo, 

Tenho disso a maior prova, 

Pois foi no meio do povo 

Que aprendi a fazer trova. 
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A QUE HÁ DE VIR 

 

Ao Edu Bezerra 

 

A que há de vir, sem um rumor, silente, 

Como uma sombra vaporosa e esguia; 

A que há de vir, misteriosamente, 

Branca, velada, fúnebre, sombria... 

 

A que há de vir ao meu encontro um dia, 

A que há de vir, silenciosamente, 

Juntar-me as mãos, talvez, por noite fria, 

E fechar os meus olhos lentamente... 

 

A que há de vir encontrar-me velando, 

De alma acesa, qual lâmpada secreta, 

O perdão sobre tudo derramando... 

 

E nela eu veja, sem temor, risonho, 

Essa visão, em cujo seio, o poeta 

Inclina a fronte para o eterno sonho... 
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MANDACARU 

 

Ao inspirado mestre José Marinho Filho 

 

Vejo-te sempre à margem dos caminhos 

Ou nas caatingas secas; à adustão 

Do sol exposto, exposto aos redemoinhos, 

Mandacaru bravio do sertão. 

 

Em ti não fazem festa os passarinhos... 

Como os teus cardos agressivos são. 

Mandacaru, conheço-te os espinhos, 

Já uma vez tu me feriste a mão. 

 

Ferido, embora, não te amaldiçoo... 

Acostumei-me à dor, e é comovido 

E quase com prazer que te perdoo 

 

Pois, na vida — esse agreste de aflição, 

Quantos mandacarus me têm ferido, 

Mandacaru bravio do sertão? 
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MINHA SOMBRA 

 

Ao Renaud Matoso 

 

Lá vem, lá vem minha sombra 

Atrás de mim, pelo chão! 

Depois, — como isto me assombra — 

Estou só, na escuridão. 

 

E, só, neste ermo silente, 

Falo à própria escuridão: 

“Será que a sombra da gente 

Tem, como nós, coração?” 
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ENTERRO DE UM ANJINHO 
 

À memória de minha filha Benedita 

 

Lá vai! Branquinho, branquinho, 

Como uma nuvem no céu, 

Seu singelo caixãozinho 

Mais leve que um tênue véu. 

 

Anjinhos da cor de arminho, 

Como das noivas o véu, 

Vão levando esse outro anjinho, 

Como uma nuvem do céu. 

 

A tarde já se avizinha... 

E eu vejo, no azul, bonita, 

Sumir-se uma nuvenzinha. 

 

Ah! decerto o céu se abriu. 

Foi  a alma de Benedita 

A nuvem que se sumiu. 
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A MEU FILHO ALBERTO 

 

Deus te abençoe, ó filho pequenino, 

E guie teus passos pelo mundo em fora. 

— Flor de inocência, ó lírio peregrino, 

Que em meu deserto despontaste agora. 

 

Deus te abençoe, e espalhe em teu destino 

A luz do Bem, como perpétua aurora. 

Ele, que é Pai, e ao seu amor me inclino, 

Ele, que é Deus, e o mundo inteiro O adora. 

 

Corra-te a vida sempre em calmaria, 

Porém seguindo o luminoso trilho, 

Que nos deixou o Filho de Maria. 

 

E, quando, um dia, Alberto, eu me findar, 

Ama por mim a tua Mãe, meu filho, 

Beija por mim o chão que ela pisar. 
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MINHA FOGUEIRA 

 

Ao Júlio Francisco de Aguiar 

 

Vou fazer minha fogueira 

De uns restos cá de ilusão... 

Vai ser a maior fogueira 

Desta noite de São João. 

 

Ei-la acesa, crepitando 

Ao vento, à rija nortada... 

Quantos sonhos se queimando 

Dentro da noite estrelada. 

 

Que fogo vivo, medonho, 

Quantos estalos! Que alarde! 

A lenha verde do sonho 

Quanto mais verde, mais arde... 

 

A noite avança, tão bela! 

Longe a toada de um “coco”... 

Minha fogueira, que é dela? 

Apagou-se, pouco a pouco. 
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Daquele rumor de festa, 

De todo aquele clarão, 

Que resta agora? Que resta? 

Cinzas apenas pelo chão... 

 

Como são as ilusões 

Que eu teço, tão passageiras! 

Se sobem como os balões, 

Acabam como as fogueiras. 
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MANHÃ NO CAMPO 
 

Ao Pedro Costa 

 

— Trovador das manhãs de minha terra, 

O galo alvissareiro a voz desata. 

E ao seu clarim de mágica volata, 

A cortina do dia se descerra... 

 

Vem rompendo a manhã. Rola, em cascata, 

A matutina luz por sobre a serra... 

E um perfume sutil, selvagem, erra 

Na brisa matinal que invade a mata. 

 

Tudo acorda no campo, alegremente: 

Os roceiros, o gado, a cotovia, 

Ao sol que assoma à porta do oriente. 

 

E, em meio a tantas vozes e algazarras, 

Vai celebrando o prólogo do dia 

O concerto vibrante das cigarras. 
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FOLHAS SECAS 
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Passa uma folha levada 

Do rio pela corrente... 

Sua sorte é ignorada 

Como o destino da gente. 

 

§ 

Da glória, aos grandes planaltos, 

Eu não desejo subir... 

Quem busca lugares altos 

Está sujeito a cair. 

 

§ 

Uma só de minhas penas 

Que sofro sem teus carinhos 

Pesa mais que as penas todas 

De todos os passarinhos. 
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§ 

 

Subindo a escada da Vida, 

Não me incomoda a ascensão. 

Penso muito é na descida, 

Já vendo tantos no chão. 

 

§ 

 

 

Minha mãe, quando expirava, 

Deus, contente, o céu lhe abria. 

Eu, de saudades, chorava... 

Deus, de alegria, sorria... 

 

§ 

 

 

Quantos pássaros voando! 

Quantas flores no jardim! 

Quantas cigarras cantando! 

Quantas saudades de mim! 
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§ 

 

“Do nada fez Deus o mundo”... 

Afirma a História Sagrada. 

É por isso que, no fundo, 

O mundo não vale nada. 

 

§ 

A Morte gosta bastante 

De fazer surpresa ao mundo: 

Leva um chefe de família, 

Deixa em paz um vagabundo. 

 

§ 

 

Quanto amargor, quanto pranto, 

(Dizê-lo se fez preciso) 

Que a voz encobre num canto 

E o lábio oculta num riso. 
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§ 

 

Minh’alma, aos poucos, morria 

Para o amor, para a ilusão. 

Vieste de longe e, num dia, 

Lhe deste a ressurreição. 

 

 

§ 

Condor, o vôo te abrasas... 

Mas não te invejo um momento: 

— Vais longe com as tuas asas, 

— Vou longe com o pensamento. 

 

§ 

Velho mar, guarda em teu seio 

Sincero, imenso, profundo, 

Este pesar que, receio, 

Chegue aos ouvidos do mundo. 
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§ 

 

Quisera poder subir 

Às regiões estelares; 

E, ali, sem que ninguém visse, 

Chorar meus fundos pesares. 

 

§ 

 

Raramente, a cotovia 

Pousa em árvores sem franças. 

Assim também é a alegria, 

Nas almas sem esperanças. 

 

 

§ 

Não deixes, quando eu morrer, 

Esquecida a minha cova. 

Vai sempre lá me dizer 

Uma oração e uma trova. 
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HINOS 
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Hino de Jaboatão 

Letra de Benedito Cunha Melo 
Música de Nina de Oliveira 
 

I 

Jaboatão, 

nos verdes vivos 

dos teus altivos 

canaviais. 

Há sempre rindo 

uma esperança 

até na dança 

dos matagais. 

É uma esperança 

que nunca finda 

e que se alinda 

de inspiração, 

ver-te sem guerra 

terra dos altos 

a linda terra 

da promissão. 

 

II 

Eu amo 

o teu cruzeiro, 

teu sol 

que é mais brasileiro; 
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teus altos 

que a gente vence 

até sem ser jaboatonense. 

Eu amo 

teu céu profundo, 

maior 

que já vi no mundo, 

e no meu sonho ideal, 

quero mais a ti, 

oh! Terra Natal! 
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HINO A SANTO AMARO 

 

Letra de Benedito Cunha Melo 

Música de Padre Chromácio Leão 

 

 

Lá de um cimo velando a cidade, 

Tua velha matriz sempre em pé 

Conta mais de cem anos de idade, 

Vive mais de cem anos de fé. 

 

Santo Amaro, que és meu Padroeiro 

— fale aos Céus Jaboatão — a clamar — 

Faze d’alma da gente um braseiro 

Mas, de amor, para Deus mais amar! (bis) 

 

Ao mar bravo estuante, fremente, 

Uma vida correste a salvar 

Foste o Santo que, a Deus obediente, 

Pés enxutos, andou sobre o mar. 

 

Ei-la ao mastro, subindo de novo, 

Entre palmas e vivas — ardor! 

É a tua bandeira, é teu povo 

Que te vem tributar mais amor. 
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Abençoa esta terra, que é tua, 

Desde os altos às várzeas, além... 

Quer no morro, no campo ou na rua 

Uma só fé em todos. Amém! 
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REGISTROS DIGITALIZADOS 

 
 
 

Poema “Voz da Morte” – cópia de original datilografado com 
assinatura de Benedito Cunha Melo 

 
“Apresentação” de Alberto da Cunha Melo – cópia de 

original manuscrito pelo organizador 
 

Foto: Benedito Cunha Melo com o filho Alberto da Cunha 
Melo 
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Poema “Voz da Morte” – cópia de original datilografado com 
assinatura de Benedito Cunha Melo 
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Poema “Voz da Morte” – cópia de original datilografado com assinatura 
de Benedito Cunha Melo 
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Foto: Benedito Cunha Melo com o filho Alberto da Cunha Melo, 1980 

 
 

Ao lado da esposa Maria José Veloso de Melo, no fundo entre eles, a 
filha, Maria Madalena, s.d. 

 

 


