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O Poeta Serrano

Prólogo

TENEBRO DOS SANTOS MOURA, no grupo dos poetas 
gauchescos, quer seja pelo vocabulário ou pela temática que 
versejou, é o arquétipo do Poeta Serrano. Mas, apesar desse 
epiteto regional – Serrano – não lhe cabe o rótulo de poeta 
regionalista. E não lhe cabe esse designativo porque, diferen-
te de outros pretensos poetas, não sucumbiu à tentação de, 
ao querer tanto ser regional, o ser falsamente. Tenebro soa 
autenticidade!

Se a condição, para que uma obra seja reconhecida como 
regional, é que seu autor trate de um tema regional; então a 
obra de TENEBRO DOS SANTOS MOURA é regional. Todavia, 
nela, a paisagem serrana não se justifica por si mesma. Ao 
contrário, ao fundir o geográfico e o humano da serra gaú-
cha, o poeta conseguiu expressar, via a sua emotividade cria-
dora, uma nova estética regional, que, por intermédio dos 
seus versos, ganhou ares de universalidade.

O poeta TENEBRO DOS SANTOS MOURA, ao versejar so-
bre a temática serrana gaúcha, não ficou preso ao passado 
e ao tradicionalismo. Não há, nos seus poemas, excessos de 
passado e de tradicionalismo de ocasião. Ele não apenas can-
tou os símbolos e os sentimentos serranos. Ele os vivenciou! 
E assim, com conhecimento de causa e sensibilidade apurada, 
o nosso Poeta Serrano por excelência, por meio de versos re-
finados, pode afrontar o seu presente e vislumbrar futuros.

TENEBRO DOS SANTOS MOURA nasceu em Palmeiras 
das Missões no dia 21 de março de 1906. Por contingências do 
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destino, lutou nas revoluções de 1923, 1930 e 1932. E foi em 
1930, quando em São Paulo, defendendo a posse de Getúlio 
Vargas como Presidente da República, que, tomado pelo sen-
timento de saudade da terra natal, escreveu Palmeira, o seu 
primeiro poema.

Foi militar, professor, alfaiate e funcionário da Prefeitura 
Municipal de Passo Fundo. Casou três vezes. Viúvo em dois 
matrimônios. Pai de 8 filhos: Elmo, Gil, Álvaro Antonio, Maria 
Cândida, Angela Maria, Maria Isabel, Maria Ester e Rosa Ely. E 
autor de um livro: QUERÊNCIA.

Na área cultural, em Passo Fundo, TENEBRO DOS SAN-
TOS MOURA destacou-se como ator de teatro amador, no 
Grupo Delorges Caminha, fundador, em 1952, e membro, em 
muitas gestões, da patronagem do CTG Lalau Miranda, poeta, 
jurado de concursos nativistas e festivais de folclore, funcio-
nário da Biblioteca Pública Municipal e membro da Academia 
Passo-Fundense de Letras.

TENEBRO DOS SANTOS MOURA viveu intensivamente, 
ainda que longe de Porto Alegre, os primeiros momentos do 
que hoje chamamos de Movimento Tradicionalista Gaúcho, 
cujo marco zero, apontado por muitos, foi a criação do Centro 
de Tradição Gaúcha - CTG 35, em 1947, na Capital do Estado. 
O grupo de jovens que criaram o movimento, sob a liderança 
de Barbosa Lessa e Paixão Côrtes, tiveram que inventar quase 
tudo. Desde os CTGs, as comemorações do 20 de Setembro, a 
Semana Farroupilha, a Chama Crioula e até palavras novas, 
como pilchado, para designar o homem urbano quando ves-
tido à gaúcha. Também recolheram e documentaram danças 
e canções e compilaram uma antologia de poesias crioulas, 
para peões e prendas declamarem, durante as tertúlias, nos 
noveis CTGs. Nascia assim, em 1951, a coletânea As Mais Belas 
Poesias Gauchescas. 

Todavia, ainda que, nessa época, TENEBRO DOS SANTOS 
MOURA estivesse envolvido com o movimento tradicionalis-
ta gaúcho em Passo Fundo e fosse reconhecido, localmente, 
como um profícuo poeta gauchesco de veia serrana, nenhum 
poema seu foi incluído na aludida antologia As Mais Belas 
Poesias Gauchescas organizada em Porto Alegre. Merecia es-
tar lá, mas não estava. Nem na primeira e nem em duas ou-
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tras edições que se sucederam. Mas, se isso serve de consolo, 
aqueles jovens, por não conhecerem e não por preconceito, 
literalmente, para estranheza de qualquer pessoa minima-
mente iniciada em poesia gauchesca, também ignoraram Au-
reliano de Figueiredo Pinto.

Foi em Passo Fundo que TENEBRO DOS SANTOS MOURA 
viveu a maior parte da sua vida. Criou os filhos. Exerceu ati-
vidades como funcionário público municipal. Presidiu a Co-
operativa dos Municipalistas de Passo Fundo – CAPASEMU. 
Escreveu poemas e publicou o seu único livro – QUERÊNCIA, 
com edições em 1985 e 1987. Em reconhecimento, foi agracia-
do, pela Câmara Municipal de Vereadores, com o título de Ci-
dadão Passo-fundense. E foi nessa cidade que, praticamente 
cego na fase final da vida, acabaria, vitimado por uma parada 
cardíaca, morrendo em 29 de agosto de 1994.

Tenebro dos Santos Moura: O POETA SERRANO, uma 
inciativa da sua filha dileta Maria Isabel Fernandes Moura, 
abraçada pelos acadêmicos Odilon Garcez Ayres, Paulo Mon-
teiro e Gilberto Cunha, é um tributo da Academia Passo-Fun-
dense de Letras à memoria e à obra daquele que, seguramen-
te, foi, e ainda é, o mais importante poeta gauchesco de Passo 
Fundo.

GILBERTO R. CUNHA
Academia Passo-Fundense de Letras
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Maria Isabel Fernandes Moura

Tenebro, nome mais apropriado não tinha,
Viúvo por duas vezes,
Não é que esse tenebroso, 
Foi se casar com a Negrinha?!

Pois assim quis o destino, 
Que para encontrar sua companheira,
Saiu de sua terra, 
Nesta terra se encontrassem,
Quem diria,
Conterrânea de Palmeira?!

Três Marias somos nós,
Os frutos de um grande amor,
Cândida, Ângela e Isabel,
Presentes vindos do céu,
Foi assim que nos chamou!

Tenebro... poeta, amigo,
Tradicionalista, esposo  e pai,
Citando as suas qualidades,
A tarde inteira se vai!

Como poeta... lendário,
Como amigo, o melhor, 
Como tradicionalista,
Um guerreiro,
Como esposo,
Amante, amigo e parceiro!

Tenebro
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Como pai, outro jamais vai existir,
Só me resta despedir,
Que eu guarde sempre comigo,
Que faça de suas lembranças,
Meu conforto e ombro amigo,
E que eu jamais esqueça,
Sua imagem em nossa sala,
E nos ombros o velho pala,
E no semblante um sorriso, 
Com carinho me pedindo,
Para honrar a tradição,
E apesar de não ter sido,
Criada em galpão,
Sempre carrego comigo
Esse meu pai amado,
E o meu Rio Grande adorado,
Guardados no coração.

Maria Isabel Fernandes Moura é filha do poeta Tenebro dos Santos 
Moura. 
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Paulo Monteiro

Tenebro dos Santos Moura é uma unanimidade. Todos 
o consideram o mais importante poeta gauchesco de Passo 
Fundo, apesar de aqui não ter nascido. Autor de um único 
livro de poemas, Querência, que mereceu duas edições, em 
1985 e 1987 - embora a segunda tenha saído com data da ante-
rior - ambas pela Editora Berthier, de Passo Fundo. Pretendia 
publicar um livro com pequenos contos regionais, muitos 
deles baseados em fatos verídicos, que receberia o título de 
Histórias de Galpão.

Entretanto, o seu centenário de nascimento, 1906-2006, 
passou despercebido. Nada mais injusto, pois ele, durante 
quase meio século, foi a presença viva da poesia gauchesca 
em Passo Fundo. Falar em poesia crioula ou poesia gauchesca 
era falar em Tenebro dos Santos Moura. Esse esquecimento, 
porém, já se processava em vida. Era convidado para recitar 
seus inconfundíveis poemas em reuniões políticas. Mas ne-
nhum desses seus “admiradores”, ao passarem por repartições 
públicas que tinham dinheiro para editar seus poemas, não o 
fizeram. Honra se faça aos bicheiros de Passo Fundo, que pa-
trocinaram e entregaram ao poeta todos os volumes das duas 
edições de seu livro. Isto que Passo Fundo sempre se considerou 
a “Cidade Mais Gaúcha do Estado” e hoje é a “Capital Nacional 
da Literatura”.  

O poeta nasceu em Palmeira das Missões, a 21 de março de 
1906, filho de Vicente Martim de Moura e Maria Cândida dos 
Santos Moura. Em 1924, fez parte das forças que, combatendo 
o Tenentismo, ocuparam a cidade de São Paulo. Pertenceu ao 
Partido Libertador (PL), herdeiro político do velho federa-
lismo de Gaspar da Silveira Martins. Em 1930, participou do 

O maior poeta gauchesco 
de Passo Fundo
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movimento que culminou com a posse de Getúlio Vargas na 
Presidência da República. 

Naquele ano, em São Paulo, nas trincheiras das forças rio-
grandenses-do-sul, escreveu seu primeiro poema, Palmeira. 
Inspirou-lhe a saudade, sentimento que, segundo Napoleão 
Mendes de Almeida, um dos maiores gramáticos brasileiros de 
todos os tempos, apenas pode ser expresso através da palavra 
que é um idiotismo, porque só existe na língua portuguesa. Eis 
os versos escritos sob o fogo das tropas paulistas:

Palmeira

(Para meu velho amigo e conterrâneo Max Teixeira)

A Saudade é o chimarrão
Que hoje longe do pago
Vou sorvendo trago a trago,
Pra aliviar o coração.
Amargo que eu acho doce,
Vício de guasca, distante, 
Que não esquece um instante
O seu amado torrão.

Tenho saudade de tudo
Que lá tão longe deixei,
Das coisas lindas que amei
De tudo o que o pago encerra,
Do grito do quero-quero
Anunciando o viajante
E do gemido da fonte,
Que sai da boca da serra.

Dos campos verdes, amenos,
Sombreados de capões
Onde os pássaros, canções
Alegres vão modulando;
E a gralha o grito estridente
Solta se passa o campeiro,
Algum boizito “matreiro”
Pelo rastro procurando.



17

Do canto da seriema
Profundamente magoado
Que um dia triste, nublado,
Muitas vezes escutei,
Do som dolente da gaita,
Misto de mágoa e alegria,
De prazer, vida e agonia
Que bem definir não sei.

Quanta coisa a gente lembra
E o pensamento vagando
Imagens mil vai criando
Do sonho na imensidade;
Num mundo irreal vivemos
E a gente então, por instante,
Vê coisas que estão distantes, 
Com os olhos da saudade.

Pinheiros, taças erguidas
De esmeraldas verdejantes,
Campinas, canhadas, fontes,
Vejo sonhando acordado;
Ipês cobertos de flores,
Umbus que resistem ao “rudo”
Sopro do Minuano, tudo
Que vi e que tenho amado.

Vejo gaúchos que passam
Ao tranco de seus cavalos,
Chamo-os, quero abraçá-los,
Mas a ilusão se desfaz.
Me lembro então do meu pingo,
Do meu lombilho, do laço.
Ah! Patrícios! Eu montado
No meu cavalo picaço,
Vos juro, eu era um pedaço
Do meu Rio Grande do Sul.

O poema segue o padrão tradicional de toda a poesia popu-
lar brasileira e latino-americana, desde o século XIX, profun-
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damente marcada pelo romantismo poético. Nessas primícias 
de Tenebro dos Santos Moura, ecoam A Canção do Exílio, de 
Gonçalves Dias, e os Meus Oito Anos, de Casimiro de Abreu, 
bebidos na velha Seleta em Prosa & Verso. Ali, porém, estão, a 
gralha, o pinheiro, o boizito “matreiro”, marcas serranas que 
farão dele um caso único na poesia gauchesca. 

Mais do que a saudade da “querência”, a saudade da mulher 
amada é que deve ter chamado o poeta de volta ao Rio Grande. 
Pouco tempo depois, mesmo se lhe apresentando promissora 
carreira, deixou a Brigada Militar, e casou-se com Maria José 
de Ávila Machado. Foi ser professor primário em Almirante 
Tamandaré e Igrejinha, localidades então pertencentes a 
Carazinho.

Sua esposa morreu aos 24 anos, em 1941, deixando seis 
filhos pequenos: Elmo, já falecido, Gil, Maria Ester, Rosa Ely, 
Álvaro Antonio, que morreu exatamente seis meses depois da 
mãe. Gil, que é representante comercial em Passo Fundo, conta 
que ele e seus irmãos ficaram sob a guarda dos avós maternos, 
Álvaro Ávila Machado e Orlandina, mas que Tenebro sempre 
foi um excelente pai, apesar de ter enviuvado bastante moço.

Tenebro dos Santos Moura continuou, pelo resto da vida, 
um ativo participante das lutas políticas e sociais. Assim, em 
1952, já em Passo Fundo, participou da fundação do Centro de 
Tradições Gaúchas Lalau Miranda, o primeiro da região, e foi 
ampliando sua produção gauchesca.

Funcionário público municipal. Trabalhou na Biblioteca 
Pública de Passo Fundo, o que lhe permitiu ler os melhores po-
etas da Língua Portuguesa e clássicos universais, consolidando 
sua formação autodidata. De todos os poetas que leu - e não 
foram poucos - sempre confessou admiração pelo português 
Guerra Junqueiro. Quem fizer uma leitura comparada entre o 
poeta de Os Simples e o de Querência, encontrará profundas 
afinidades entre os mesmos. 

Ao longo de sua vida, o poeta recebeu múltiplas influên-
cias, mas a de Guerra Junqueiro foi a mais marcante. Tenebro 
não escreveu apenas poemas gauchescos, como vemos no 
poema Olhos verdes, escrito em 11 de janeiro de 1969. O poe-
ma transpira o lirismo lusitano, transparecendo a influência 
do grande poeta português. O tema é universal, a começar 
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pelo título, mas o poeta imprime o estilo inconfundível da 
nossa poesia regional e das quadras populares, que lhe eram 
familiares, tanto pelas leituras quanto pela convivência com 
a vida campeira.

Olhos verdes

Olho o mar e penso em ti,
A incerteza, o perigo!...
A inconstância das ondas
Tudo o que penso não digo.

No mar a cor dos teus olhos...
E continuo a pensar
Que mora em teus olhos verdes
A inconstância do mar.

Pensando bem não confio
Em ti, mas sou teu amigo.
Sei o que quero dizer,
Mas fico quieto, não digo. 

Tenebro dos Santos Moura exerceu suas funções junto 
ao gabinete do Prefeito e na Secretaria Municipal de Obras e 
Viação, sempre se destacando pela probidade administrativa. 
Contribuiu para a consolidação do atual Sindicato dos Funcio-
nários Públicos Municipais e para a fundação de uma coope-
rativa de consumo, que alguns corruptos, cujos nomes estão 
imortalizados em logradouros públicos, levaram à falência.

O autor de Querência fez parte dos quadros da Academia 
Passo-Fundense de Letras, onde teve intensa atuação. Dotado 
de respeitável memória, a maior parte dos poemas que fazem 
parte do livro, ele os sabia de cor.

Como já expus no prefácio que escrevi para a segunda 
edição, datilografei todos os poemas do livro, sobre originais 
manuscritos pelo Autor. Também lhe emprestei o Vocabulário 
Sul-Rio-Grandense (Editora Globo, 1964), reunindo contribui-
ções de diversos dicionaristas. Tenebro notou as diferenças 
entre as mesmas palavras, quando empregadas na Fronteira e 
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na Serra, elaborando um vocabulário com os termos regionais 
por ele empregados.

Conhecedor profundo dos homens do campo rio-gran-
dense, Tenebro dos Santos Moura era useiro e vezeiro em 
salientar as diferenças entre os fronteiriços e os serranos. 
Essas diferenças foram, posteriormente, comprovadas pelo 
pesquisador passo-fundense Pedro Ari Veríssimo da Fonseca, 
em obras que deveriam constar como leitura obrigatória de 
todos os candidatos a peão farroupilha, primeira prenda, ou 
patrão de centros de tradições gaúchas. E constam em livros 
como Formação do Gaúcho (1982), Gaúcho Serrano, Usos e 
Costumes (1994) e Tropeiros de Mula (2005).

Tenebro dos Santos Moura faleceu em 29 de agosto de 
1994, de parada cardíaca, deixando viúva, Maria de Lourdes 
Moura, com quem era casado em segundas núpcias, e que 
lhe deu as filhas Maria Cândida, Ângela Maria e Maria Isabel. 
Morreu praticamente cego, sem deixar de visitar os amigos e 
participar das reuniões da Academia Passo-Fundense de Letras, 
conduzido pelas mãos generosas de suas filhas mais novas.

O lirismo literário, tipicamente romântico, foi uma das 
marcas de sua obra poética. A mistura dos regionalismos lin-
guísticos (china, teatino, gaudério e pajador), como vemos no 
poema abaixo, é que confere a tonalidade gauchesca dos seus 
poemas. Tire-se-lhes as expressões regionais e o poeta fica 
reduzido a um simples imitador dos clássicos do Romantis-
mo. Ao contrário, porém, da maioria dos poetas gauchescos 
contemporâneos (que são, na verdade, meros cometedores de 
versos), o vocabulário crioulo encaixa-se espontaneamente 
nos poemas de Tenebro dos Santos Moura.

Três são os motivos que tornaram Tenebro dos Santos 
Moura um marco do regionalismo: a sua própria vocação 
poética, pois como já diziam os romanos: “O poeta nasce; o 
orador faz-se”; o domínio da linguagem regional, porque a 
conheceu no dia a dia no meio rural onde nasceu, empregada 
em seu contexto originário mesmo; e, por último, a vivência 
no próprio espaço em que o gaúcho serrano autêntico vivia.

Quando Tenebro dos Santos Moura solicitou que eu escre-
vesse o prefácio para a segunda edição de Querência, procurei, 
por todos os modos, fugir à insistência do poeta, mas curvei-me 
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a ela, ante um argumento que, hoje, sem falsa modéstia, me 
orgulha muito: “O senhor (eu tinha idade para ser seu neto!) 
conhece meus versos palavra por palavra, letra por letra...” 

Exemplo do que escrevi acima é seu poema Última china 
que, gravado com nome de outrem, por conhecido conjunto 
passo-fundense, há vários anos, fez muito sucesso.

Última china

Reuniram-se em ti os encantos
Das chinas todas que tive.
Tua presença revive
O meu mundo de ilusões,
Amores, ciúmes, cuidados
E alguns caprichos tiranos,
Dissabores, desenganos,
Prazeres, desilusões.

Mas não quiseste escolher
Entre o amor e a amizade.
E a mim não basta bondade,
Se me palpita o desejo.
Não quero um gesto de pena
E nem forçar o destino.
Prefiro seguir teatino,
Tão bem solito me vejo.

Este mundo de ternura
Fica no tempo parado
E eu vivendo a teu lado
Como se longe vivesse;
Constante na indiferença
Não quiseste meu afago,
Perdeste tudo que trago,
Como se nada perdesses.
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Serás não sei até quando
A china do meu desejo,
Apenas senti teu beijo
Sem provar o teu amor.
Mas viverás no meu verso
Até que a sorte ferina
Com golpe me corte a sina
De gaudério e pajador.

Repito: Tenebro, como todos os poetas gauchescos autên-
ticos, era um romântico. Mesmo quando cantava a temática 
terrunha, ou mais precisamente por cantá-la, era um românti-
co. Isto não o impedia de escrever poemas satíricos, alguns dos 
quais inéditos. Lembremos um que circulou com o pseudônimo 
de Zé Povoeiro.

Lacerda – 65

Uns guris em vão tentaram
Teimando, sem conseguir,
Pôr no ar uma pandorga
Que não podia subir.

Mas um dos guris falou, 
O mais esperto e sabido:
Esta pandorga não sobe,
O rabo é muito comprido.

Lembrei-me do candidato
Que o povo mais repudia.
Entre a pandorga e o Lacerda
Encontrei analogia.

É por isto que ele grune,
Rosna, late e fica brabo.
Não adianta este pandorga
Não sobe, tem muito rabo...!
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A presença da sátira em sua obra poética é o que torna 
Tenebro dos Santos Moura um autêntico poeta passo-fundense, 
pois a sátira é uma característica de muitos dos nossos poetas 
mais representativos.

A propósito, lembro-me de um episódio ocorrido em fins 
de 1979. O poeta publicou uns versos satirizando a entrevista 
de um conhecido advogado local, onde assegurava que a água 
tratada por uma empresa, acusada de poluir o Rio Passo Fundo, 
era limpa, a ponto de servir para tomar banho. O poeta publi-
cou, no Diário da Manhã, uns versos satirizando a entrevista, 
fazendo um trocadilho entre o sobrenome do bacharel e a 
qualidade da água. O “doutor” procurou outro causídico para 
responsabilizar criminalmente o poeta. O contatado, amigo e 
admirador de Tenebro, após dar belas gargalhadas, conseguiu 
com que o colega desistisse da desforra jurídica. Pelo menos 
foi a história que circulou nos bares e cafés de Passo Fundo, 
naquela época. Mas esta já é outra história...

Paulo Monteiro, membro da Academia Passo-Fundense de Letras, foi amigo, 
colaborador e responsável pela preservação dos originais de poemas de 
Tenebro dos Santos Moura. 
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Tenebro dos Santos Moura

Naquele tempo, para a maioria dos rio-grandenses, era 
Deus no céu e o Dr. Borges na terra. Deus no céu, porque o 
povo tinha diversão; todos aprendiam que foi Deus que fez esse 
mundo velho e continua a mandar em tudo. O Dr. Borges na 
terra, porque os cidadãos eram habituados a respeitar autori-
dades e estavam cansados de saber que o Dr. Antônio Augusto 
Borges de Medeiros não tinha feito o Rio Grande do Sul, mas 
era governo em nosso Estado a..., nem sei quantos anos. Eu 
era piá e vinha regressando dumas férias em casa de parentes 
que moravam na boca da Picada da Fortaleza. Quando descia 
para o Passo Grande, reparei que o sol estava só a umas duas 
braças acima do alto da coxilha. Pensei: vou chegar em casa 
já de noite. Bati na marca do Rosilho e dali a um pouco estava 
descendo pelo caminho fundo e barrento do Passo. Meu cavalo 
foi entrando e foi indo água acima. Só parou no lugar mais 
fundo. Eu estava descalço. Desestrivei e estiquei as pernas para 
refrescar os pés na água corrente. Meu cavalo bebeu, bebeu, 
levantou a cabeça e enxaguou a boca e deu de rédea por si.

Quando surgi de entre os barrancos, do outro lado do ar-
roio, vi, na várzea verde, pastando, encilhado com o freio no 
pescoço, o lubuno velho do seu Nequinho Curandor. Parei para 
verificar o que estava acontecendo. Em seguida enxerguei seu 
Nequinho, logo acima do Passo. Estava saindo de trás das tou-
ceiras espinhentas de branquilho que margeavam a restinga. 
Aproximou-se. Trazia, pendurado na mão, segura pelo meio, 
uma mala de pano encardido. Verifiquei, depois, que estava to-
poetada de raízes, cipós, cascas e folhas de plantas medicinais, 
tudo bem acondicionado em manojos amarrados com fiapos 
de fibra tirados da casca de imbira. Eu sabia que ele gostava 

Seu Nequinho Curandor



26

muito que chamassem de Doutor. Cumprimentei lisonjeiro:
- Boa tarde, seu Nequinho!
Respondeu afável:
- Boa tarde, moço! Vai indo pra Vila?
Sem me dar tempo de prosseguir, respondeu:
- Bueno, então bamos batendo estrivo, pra bem de encurtar 

o caminho!
Largou a mala de remédios, junto a uma moita de carqueja, 

arrancou um galho da planta e mostrou-me, explicando:
- Carqueja, da miudinha, é um santo remédio pra os esto-

mego, e pros figo é um porrete!

Do livro inédito: Histórias de Galpão, com data de “Passo Fundo, 15 de maio 
de 1989”. Texto recolhido por Paulo D. S. Monteiro.
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Odilon Garcez Ayres
 
Confesso, sinceramente, que quando o recebi por patrono, 

o ex-detentor da cadeira 38 da Academia Passo-Fundense de 
Letras, o ilustre cidadão passo-fundense, natural da lendária 
Palmeira das Missões, Tenebro dos Santos Moura, fiquei meio 
decepcionado, pois me parecia que, um poeta, e dos grandes, 
não se coadunava, com o meu perfil literário, mas, aos poucos, 
fui aceitando-o em meu íntimo, até porque, tínhamos convi-
vido profissionalmente em muitos momentos de nossas vidas, 
e este meu patrono não era um ilustre desconhecido entre os 
imortais que fazem o rol deste sodalício.

Ouvi-o muitas vezes declamando nos programas, nas tertú-
lias e nas semanas cívicas gaúchas, antológicas poesias de sua 
distinta marca, como “ O facão do Primitivo”, “Agradecendo a 
faca prateada”, “Cerejinha” e tantas outras, não só no Centro 
de Tradições Gaúchas Lalau Miranda, mas nas campereadas 
Brasil afora, ainda na década de 1950, no Rio de Janeiro, São 
Paulo, Volta Redonda e nos rodeios e festas gaúchas do Rio 
Grande do Sul.

Mas, como diz o gaúcho: roçava em qualquer roçado! 
Terciava suas poesias como quem vai ao bolicho comprar 
uma caixa de fósforos, sem alarde, sem rompante, mas é no 
homem calmo, comedido, mais ouvinte do que falastrão, que 
mora o perigo, como bem se vê, quando suas poesias brotam 
sem retovo, sem sofrenaços calculados, como um caudal de 
água límpida, eivada do nosso palavreado serrano, mais do 
que fronteirista, dando uma beleza sem par, junto com uma 
lição dialética e de história da nossa estirpe.

O convite era recebido com carinho e estava sempre 
pronto, só tinha uma condição, não precisava pagamento, 

O meu patrono 
Tenebro dos Santos Moura
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nem refeição, me busquem e me tragam, por favor, que não 
tenho condução.

E assim, foi nosso relacionamento mais amiúde quando 
da realização de quatro Festivais de Folclore das Escolas de 1º 
grau da grande Passo Fundo, nos anos 1970, cuja franqueza e 
camaradagem se consolidou, atuando como jurado, desde o 1º 
Rodeio Nacional de Integração Gaúcha até o lendário  3° Rodeio 
Internacional de Passo Fundo, quando logo após fez sua última 
tropeada para a “Querência” do céu, cujo título aformoseia o 
seu legado poético.

Legado que soube cultivar desde que aqui chegou, oriun-
do da maẽzeira  dos ervais, fazendo de Passo Fundo sua nova 
querência. Primeiro amealhou amigos, com seu jeito calmo 
e buenacho, entreverou-se com a gauchada, calou fundo no 
imaginário serrano, de quem era o poeta maior destas bandas e 
se fez respeitar aos pouquitos no mais, ouvido com excelência 
e admiração, pois até os grandes calavam-se para ouvir sua 
oratória rimada. Dava gosto ouvi-lo declamando o “ O facão 
do Primitivo”, depositário fiel dos seus avoengos, que não 
mandava dizer, tinham cepa e raça para falar dos de bem e 
dos malacaras.

O seu primeiro, e único livro, intitulado “Querência”, 
editado em 1985, pela Gráfica Berthier, e com segunda edição 
editada em 1987, estava à disposição na Secretaria de Turis-
mo, Desporto e Cultura – Passotur , para  regalo aos visitantes 
ilustres, e um exemplar me foi presenteado, dia 16 de abril de 
1987, pelo então Secretário, Dr. Flávio Benvegnú.

Li-o muitas vezes, faz parte do meu acervo, mas, agora, re-
leio com mais atenção, com mais carinho e com mais respeito, 
pois se trata do meu patrono, do meu fiador, e honrá-lo, não 
só com palavras é minha obrigação, mas maior ainda, é con-
duzir-me nesta Academia, como se ele fosse, com humildade, 
com respeito junto aos meus pares, sem esquecer da altivez 
com que usava suas pilchas, sem ostentação, adornada por um 
lenço branco dos chimangos, temido dos maragatos.

O seu livro, com “estórias de galpão” e “versos do meu 
baú”, foi idealizado com esmero e acabado com maestria, 
desde a capa e ilustrações realizadas pelo grande desenhista 
santiaguense, Otelo Ribeiro, em 1983, quando aqui trabalhava 
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na EBCT, cuja pena, mostra um gaúcho em seu cavalo, ambos 
bem aperados, e seu cusco amigo, que abrem a porteira da 
querência, encimada por altaneiro pinheiro serrano e quero-
queros esvoaçando, e nos entrega suas imortais poesias para 
nosso deleite e recordação.

A orelha, prefaciada pelo Sr. Fausto J. L. Domingues, culto 
literato, conterrâneo do desenhista e ilustrador, na qual nos 
apresenta o meu Patrono Tenebro dos Santos Moura, dispen-
saria todo o meu palavrório, pois é perfeita ao traçar o perfil 
do nosso homenageado.

Na segunda página o autor reconhece e cita o seu dese-
nhista e ilustrador, e dá seu endereço, na qual homenageia 
alguém vindo de São Sepé, Rua Padre Guedes, 74, no bairro 
Lucas Araújo, recanto mais conhecido por Vila Schell, onde 
muitas e muitas vezes, fui buscá-lo e devolvê-lo, são e salvo, 
ao convívio de seus familiares, com meu cavalo baio moderno.

Abre assim a porteira do seu manancial poético:

 Ao meu Passo Fundo “tchê”
 Gauchíssima cidade
 Onde a hospitalidade
 Chegou e fez paradeiro!
 A capital do planalto
 E do tradicionalismo
 Manancial de nativismo
 Do gaúcho brasileiro.

É ao entronizar que homenageia confrades, amigos e cola-
boradores, cita os que já se foram, Dyógenes Ahuildo Martins 
Pinto, Hélio Gonçalves Dias e Jorge Edeth Cafruni, e os que 
ainda estavam conosco na ocasião, os acadêmicos e ex-pre-
sidentes, Paulo Domingos da Silva Monteiro e Dr. Pedro Ari 
Veríssimo da Fonseca, a quem coube, a honra do prefácio da 1ª 
edição, depois que o autor cita sua esposa Sra. Maria de Lour-
des Moura, suas filhas, Maria Cândida Moura, Angela Maria de 
Moura; Maria Isabel de Moura; Maria Esther e Rosa Ely; seus 
filhos Elmo Moura e Gil Moura, os quais conheci pessoalmente, 
em memória de seu filho Álvaro Antonio Moura, e ao seu neto, 
Álvaro Moura, um guri muito levado, que estudou no Colégio 
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Estadual Antonino Xavier e Oliveira.  
O prefácio, elaborado pelo nosso confrade Dr. Pedro Ari 

Veríssimo da Fonseca, ex-presidente do Instituto Histórico 
de Passo Fundo, é de uma beleza sem igual, ao traçar o perfil 
do nosso poeta, desde quando o mesmo andava peleando em 
São Paulo nos anos 1930, em favor de Getúlio Vargas, como 
suboficial do 8ºRI do Exército Brasileiro; seu resgate das poesias 
quase que a força, o seu pioneirismo junto aos grandes, muito 
antes de Aureliano de Figueiredo Pinto, Juca Ruivo e Jayme 
Caetano Braun, analisa varias manifestações e, sutilmente, 
antecipa o desfecho final de uma das poesias de Tenebro dos 
Santos Moura, e nos sutila de antemão o nosso prazer, ao nos 
contar o fim da estória da “Vaca Osca-Bragada”.

“Chimarrão”, a primeira poesia, é dedicada ao seu amigo, 
incentivador  e prefaciador, ao qual, ainda por cima, lhe ensina, 
sem rima, todo o processo de feitura de uma boa erva-mate 
para o chimarrão. “Querência” é dedicada a Gidelci Macedo. 
“Palmeira” é para o conterrâneo, também de Palmeira das 
Missões, Max Teixeira. “Feliz 1985” para Devino Ughini, de 
tradicional família de Tapejara e Passo Fundo. “Peão Velho” foi 
para seu amigo Ulisses Vieira de Camargo, ex-Patrão do CTG 
Osório Porto. “De Noite ao Tranquito” foi para a bacharel em 
turismo, Sra. Jocélia Marinho Severo, filha do nosso ex-pre-
feito Guaracy Barroso Marinho e ex-secretária de Turismo da 
Passotur. “Toada do Tempo Reiúno” demonstra sua amizade e 
admiração pelo poeta de “Sublimes Inspirações”, de nome Dr. 
Werrneldo Hurbe. “Velha História” ficou para a posteridade 
como uma justa homenagem ao seu pai, Vicente Martins de 
Moura. “Santinha” fica para todos nós. “Mãe Joana”, em ho-
menagem a todas as benzedeiras do nosso pago, é um resgate 
de fiapos desta medicina que está além da compreensão de 
nós, simples mortais. “Vida de Um Taura” justíssima homena-
gem para seu particular amigo de todas as horas, o jornalista 
Túlio Fontoura, fundador do Jornal Diário da Manhã, lugar 
do primeiro mate matutino, com a roda de amigos. “Sólito” é 
daqueles poemas  que mostram suas garras para outro poeta 
cupinudo que foi Helio Moro Mariante, um dos paladinos do 
MTG. “Lagoa” foi dedicada a sua amiga, a trovadora mineira 
Eugenia Maria Rodrigues, natural de Rio Novo, campeoníssima 
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de trovas em seu estado natal, que diz, em “Procura”, Prêmio 
Menestrel da Trova 1996 – UBT – Juiz de Fora – Minas Gerais:

Jurei não te procurar,
Jurei, mas quebrei a jura,
Quem ama pode jurar não procurar,
Mas procura....

Meu coração sofre tanto, 
No amor foi tão explorado,
Que há um aviso em cada canto
...Garimpo desativado!...

“Última China”, talvez, em seu íntimo tenha dedicado a 
todos os seus confrades da Academia Passo-Fundense de Le-
tras. “Constância” é uma homenagem ao seu amigo, autor da 
capa e das ilustrações, Otelo Ribeiro. “Saudade”, pela amizade 
que cultuavam judeus e pelo-duros, foi dedicada para Luiz e 
Nahum, antigos proprietários da Casa Rayon, cujo canteiro em 
frente, foi dedicado ao fiel Mnason e amigo comum, Nahum 
Schwartzmann. “Oportunismo” foi dedicado a sua prendada 
esposa Maria de Lourdes Moura e o primeiro verso sintetiza 
como era e como eu vi sua morada, assim:

No ermo, uma casinha pequenina
eu e tu dentro dela.
Um quartinho, uma cama para dois,
trepadeiras e flores na janela.
Duas cadeiras toscas na varanda,
junto a mesa singela.

Em memória de sua mãe, Maria Cândida Santos Moura, o 
poeta revela toda a sua dor por ter perdido sua mãe ainda pe-
queno, o qual, por decerto foi criado pela sua irmã mais velha, 
carinho de mulher, mas não de mãe. Observava todas as mães, 
até ver em uma índia, o protótipo da sua, aborígene também.

O Poeta Chico Gaudério, em retribuição foi homenageado 
com a poesia “Feliz 1980”.

Agradecendo a “Faca Prateada”, ouvi-o declamando em 
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agradecimento, num programa domingueiro do CTG Lalau 
Miranda, e com certeza lá estavam: Dom Antonio Rosado, 
Gonorvan Guedes, Natalício, Moacyr Goelzer, Miguel Bilhar, 
Índio Brasileiro do Amaral, o Faccio, o Crossi, o Ireno Grespan, 
o Henrique Biazus, o Osvaldo Marques, o Jerônimo Savinhone, o 
Adão Lemos, o Enio Cirra, o Samuel Bacaltchuk, o Zoé Franchi-
ni, Theodoro ou o Ruy  Kampitz, o Dr. Martini e o Dr. Jurandir 
Algarve, e, para arrematar, as Sras.  Edila, Maria, Rejane e Nelcy.  

“Solução Amigável”, para seu amigo Serafim Magalhães:

...E moça capitalista,
Não se casa com pelado
só casa com estancieiro,
ou com doutor, estudado...
É bom que ela apague o pito
e largue mão de bobage,
pois não vê que esse bugrinho
de dele só tem arage...

Mas bem, tu campiou por perto;
agora vou dar uma busca,
no matinho do piquete.
Mas se achá esses dois de fiasco,
com perdão da má palavra,
eu cago os dois de porrete...

Estória da “Vaca Osca-Bragada” já foi em memória de seu 
amigo de payadas, o inesquecível trovador, Setembrino Rodri-
gues da Silva, se não me engano, um dos criadores, junto com o 
“Velho Castanho”, da Trova de Martelo no Rio Grande do Sul.

A minha preferida, “O Facão do Primitivo”, joia rara do 
nosso poeta, mereceu como as demais, como uma amostra das 
suas qualidades, dedicatória aos folcloristas e Drs. Edson Otto, 
Antonio Augusto Fagundes e Manoel Pedro Mello.

“A Peleia”, para Wilson Busato. “Estória da Cerejinha” 
continha o miolo do causo, recolhido pelo seu amigo Carlos 
Nino Machado, que serviu de mote, para outra obra prima.

“Conversa de Comadres”, talvez quisera dedicar as suas 
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confreiras da época, mas, para não ferir susceptibilidades, 
não o fez.

João Roman Vieda, jornalista do Diário da Manhã, mereceu 
“Estória do Peão Juca”.

“O Cartão de Natal” é um sonho, inconfessável, vivido 
pelo poeta.

 “Prece de Natal” foi uma homenagem ao católico fervo-
roso,  ilustre e laureado Jornalista, e ex-presidente da Acade-
mia Passo-Fundense de Letras, Dr. Antonio Augusto Meirelles 
Duarte.

“Olhos Verdes”, “Água Caída”, “Quatro Beijos”, “Amigo”, 
“Aquele Beijo”, “Egoismo”, “Três Jornadas”, são expressões 
íntimas ao poeta Tenebro dos Santos Moura, e talvez as tenha 
dedicado a si próprio.

A última poesia, intitulada “Saudade” foi para sua neta, 
Dra. Maria Valderes, filha do seu filho Gil Vicente Moura Ma-
chado, onde retrata todos nós, dizendo:

Fico pensando, pensando,
Quando a saudade vem vindo.
Meus olhos querem chorar
Meu rosto fica sorrindo.

Penso não ser dissabores,
Não tão pouco desenganos.
Essa saudade que vem;
Quem sabe, é o peso dos anos?...

O tempo passou tão leve.
Por que chorar? Foi tão lindo!...
Quero guardar um sorriso,
Pra saudade que vem vindo.

O “vocabulário serrano”, que arremata o seu livro de 
poesias, intitulado “Querência”, de quase vinte páginas, é um 
outro livro de história,  é um depositário de toda uma vida 
campeira, gauchesca, de prosa e versos, que brotaram de sua 
alma, em diferentes momentos, e que são um legado histórico 
e inestimável para a posteridade,  para que nos sirva de orgu-
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lho, para contarmos  e recontarmos paras as futuras gerações, 
quem éramos e quem somos, ontem, hoje e sempre, gaúchos.

Mas, ainda me resta falar, encerrando, sobre a contracapa, 
e aqui arrisco um tapa, de luva, em quem não liga pra cultura, 
seja rico, industrial ou bolicheiro, lá está escrito o epiteto, o 
livro foi pago por três homens de jogo, Pedro Batista Nunes, 
Célio Leitão Leite e Jesus Mendes Castanho Neto.

Não posso calar sobre a minha visão do homem calmo, 
perigoso. Não sabia, agora sei, conto: Tempos de guerra com o 
Eixo, alemães se insurgem contra o professor, avô de Tenebro, 
e o insultam dentro de casa. O neto que tudo acompanha em 
silêncio tenebroso, como seu nome, simplesmente levanta-se 
calmamente, tira da cintura o nosso calibre 38, e desponta 
porta fora com um simples gesto, sem dizer palavra, meia 
dúzia de discípulos nazistas.

Uma foto, guardada com carinho pela sua caçula Maria 
Isabel, me fez pesquisar e revela, que a primeira peça do Teatro 
Delorges Caminha, efetivada no Cine Real, intitulada “Sinhá 
Moça Chorou”, foi estreada pelos atores Ivo Paim, Epaminon-
das Xavier, Ivone Bramatti e Tenebro dos Santos Moura, este, 
um grande ator, no testemunho de Paulo Giongo. Além do 
grande público estavam presentes, Delorges Caminha, com 
sua esposa, a atriz Henriette Morineau, e seu irmão José dos 
Santos Moura, casado com Dylia, cuja filha, Maria Aparecida 
Caminha Moura eram parentes do famoso teatrólogo.

Rememorarmos a vida e a obra de Tenebro dos Santos 
Moura, poeta, nascido em Palmeira das Missões, cidadão 
passo-fundense, por honra e méritos, titular da cadeira 38 da 
Academia Passo-Fundense de Letras, sócio fundador do Centro 
de Tradições Gaúchas Lalau Miranda, assessor do ex-prefeito 
e ex-deputado federal Daniel Dipp, benemérito servidor da 
nossa Biblioteca Pública Municipal, interventor presidente da 
Capasemu, jurado de rodeios e festivais, bem como, guerreiro 
das revoluções de 1930 e 1932. Nestas poucas palavras, procurei 
retratar sua vida e obra, da qual, nos orgulhamos. Descanse 
em paz, pois,na tropeada da vida, logo o alcançaremos. Se 
Deus quiser!

Eis a confirmação do que disse nos primórdios do Brasil, 
o Padre Antônio Vieira: “livro é um mudo que fala, um  surdo 
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que responde, um cego que guia, um morto que vive.”
Hoje, aqui renasceu, por breves instantes, o Poeta Tenebro 

dos Santos Moura.
Muito obrigado!

Oração proferida pelo escritor e acadêmico Odilon Garcez Ayres, em 10 de 
fevereiro de 2011, na sede da Academia Passo-Fundense de Letras.
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Memórias afetivas do poeta
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Capa  do livro Querência, 1ª edição, 1985, ilustração de Otelo Ribeiro.

Dedicatória de exemplar da 1ª edição de Querência, ao compadre e amigo 
Paulo Monteiro, assinada por Tenebro dos Santos Moura, em reconhecimento 
à colaboração para a feitura do livro.
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Capa da caderneta de manuscritos dos poemas originais do livro Querência, 
do poeta Tenebro dos Santos Moura, que durante muitos anos ficou com o 
jornalista Flávio Damiani

Ao saber que estava sendo organizada uma nova edição, revista e aumentada 
do livro Querência, de Tenebro dos Santos Moura, o jornalista Flávio Damiani 
entregou ao acadêmico Paulo Monteiro uma caderneta com poemas 
autógrafos do poeta. Tenebro emprestou a caderneta ao seu jovem amigo, 
que sempre a conservou cuidadosamente, durante quase quatro décadas, em 
suas constantes mudanças, em função de sua profissão.
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Manuscrito do poema “Trovas do tempo reiúno”, por Tenebro dos Santos 
Moura. 
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Encenação da peça de teatro “Sinhá Moça Chorou”, no Cine Real, em Passo 
Fundo, RS. Na cena: Ivo Paim (E) e Epaminondas Xavier (soldados), Tenebro 
dos Santos Moura (de terno) e Ivone Bramatti. 

Fidêncio Franciosi (E), Elmo Busato, Osvaldo Rodrigues, Antônio Dutra 
Martins, Tenebro dos Santos Moura, Antoninho Serena e Eluyr José Rescke.

Delegação do CTG Lalau Miranda sendo recebida pela direção da Siderúrgica 
Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tenebro, trajado à gaúcha, saúda os 
anfitriões em nome dos visitantes.
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Aniversário de 49 anos do jornal Diário da Manhã, 28/11/1984: Tenebro dos 
Santos Moura (E), José Carlos Nothen, Dyógenes A. Martins Pinto, pessoa 
não identificada e Nelson Serpa.

Tenebro dos Santos Moura (E), Luiz Feldmann e Antônio Dutra Martins e 
esposa.

Posse do poeta Tenebro dos Santos Moura na Academia Passo-Fundense de 
Letras: Celso da Cunha Fiori (E), Tenebro dos Santos Moura e Túlio Fontoura.
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Tenebro dos Santos Moura, nos tempo 
que serviu no 8º Regimento de Infantaria, 
em Passo Fundo, RS.

Tenebro dos Santos Moura 
retratado na galeria dos ex-
presidentes da CAPASEMU.

Espadim usado 
por Tenebro dos 
Santos Moura 
nas revoluções 
de 1930 e 1932.

Tenebro dos Santos Moura com a esposa Maria de Lourdes Fernandes de 
Moura as filhas Maria Cândida (E) e Ângela Maria.
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Maria de Lourdes,Tenebro dos Santos Moura as filhas Ângela Maria (E) e 
Maria Cândida, em Porto Alegre, RS, em 1979.

Lembrança do aniversário 
de três anos de Maria Isabel 
Moura. Em destaque o neto 
Gilberto Moura, Tenebro 
dos Santos Moura, Maria de 
Lourdes, Rosa Ely e Ângela 
Maria.

Tenebro dos Santos 
Moura e a esposa 
Maria de Lourdes.
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Tenebro participando do II Congresso Gaúcho de Municipários, Passo Fundo, 
RS, 23 a 25 de outubro de 1980.
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Com:
Dedicatórias 1ª e 2ª edições

Prefácios 1ª e 2ª edições
Ilustrações de Otelo Ribeiro (1ª e 2ª edições)

Orelhas/abas capas 1ª e 2ª edições
Quarta capa 1ª e 2ª edições

Querência
Estórias de galpão
Versos do meu baú

Tenebro dos Santos 
Moura

3a edição
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Dedicatória 1a edição

Ao meu PASSO FUNDO TCHÉ!
Gauchíssima cidade -
Onde a hospitalidade
Chegou e fez paradeiro!
A capital do Planalto
E do Tradicionalismo,
Manancial de nativismo
Do gaúcho brasileiro.

Em homenagem ao: 
Dr. Pedro Ari Veríssimo da Fonseca
Dr. Dyógenes A. Martins Pinto e
Paulo Monteiro

Em memória dos Jornalistas:
 Jorge Cafruni e
Hélio Gonçalves Dias

Todos contribuíram para a publicação deste livro.
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Dedicatória 2a edição

Em homenagem ao: 
Eng.º Fernando Machado Carrion
Dr. Antônio Lourenço Pires de Oliveira
Célio Leitão Leite

Em memória dos Jornalistas: 
Jorge Cafruni
Hélio Gonçalves Dias
Manoel Portella - companheiro de grandes jornadas 
tradicionalistas.
Maurício Sirotsky Sobrinho
- Que através das programações do CTG Lalau Miranda, 
deu oportunidade ao autor divulgar as poesias constantes 
neste livro.

Todos contribuíram para a publicação deste livro.
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Para minha Esposa:  
Maria de Lurdes Moura

Para minhas Filhas:  
Maria Cândida Moura; Angela Maria de Moura;  
Maria Isabel de Moura; Maria Ester e Rosa Ely.

Para meus Filhos:  
Elmo Moura e Gil Moura

Para meu Neto:  
Álvaro Moura

Em memória de meu Filho:  
Álvaro Antonio Moura
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Pedro Ari Veríssimo da Fonseca

Há anos que eu venho lutando para que o Tenebro reúna 
suas poesias num livro. Após muita relutância concordou.

Algumas foram extraviadas, mas o suficiente para se ter 
uma idéia da importância dessa obra poética, está aí.

Tenebro é um poeta original. Abriu caminho entre 
barbas-de-bode, caragoatás, taquarussús, unhas-de-gato, 
atravessou a coivara “que nem saracura” e surgiu no ho-
rizonte poético serrano como uma água límpida brotando 
da vertente.

Em cada poema nós sentimos a tranquilidade de um ran-
cho a beira de um capão, com o barulho do vento soprando 
as copadas das árvores, o canto dos passarinhos, o murmurar 
das águas na corredeira, o cheiro das flores silvestres e o gosto 
das frutas nativas.

Tenebro é um poeta solitário no regionalismo serrano. 
Fez a sua primeira poesia em 1930 em São Paulo e a dedicou 
à sua terra natal: Palmeira. Antes de Aureliano de Figueiredo 
Pinto, de Juca Ruivo, de Jaime Caetano Braun, Tenebro cantou 
o nativismo.

“ De tudo o que o pago encerra
Do grito do quero-quero
Anunciando o viajante
E do gemido da fonte
Que sai da boca da serra.”

Aí já estava definido o poeta que iria cantar a lagoa, os 
capões de mato, as coxilhas, as canhadas, os ipês cobertos de 
flores, o grito estridente da gralha e o canto sa seriema.

Único poeta gaúcho que ficou preso ao regionalismo 

Prefácio da primeira edição
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serrano sem dele se afastar. Cantou a cultura da sua gente. 
Neste ponto ninguém o precedeu e dificilmente o sucederá. Os 
tempos são outros e a formação do homem serrano de hoje é 
outra. Tenebro é um elo entre as gerações passadas e a atual. É 
poeta para ser estudado nos mínimos detalhes de seus versos.

Toda a cultura serrana está sintetizada nesta bela obra. O 
popular: em Mãe Joana; o pensador: em Solito; o poeta erudito: 
em Lagoa; o amor: em Oportunismo; a família: em Mãe; a ami-
zade: em Feliz 1980 e, finalmente, as nossas Estórias de Galpão.

Nas Estórias de Galpão nós chegamos a um auge da cul-
tura serrana. Usos, costumes, linguajar e, principalmente, a 
gramática folclórica do serrano perfeitamente caracterizada. 
Ninguém antes de Tenebro fez isso. Certamente ninguém o 
fará depois, porque os tempos são outros, e os costumes e o 
linguajar mudaram. “O povo é quem faz a gramática”, ensi-
na-nos o mestre Celso Luft. Ele não estudou, nem pesquisou o 
linguajar, os usos e os costumes serranos: ele os viveu! Tudo 
é autêntico, nada é ajeitado.

Na linguagem folclórica nós encontramos duas gramáticas 
populares: a do analfabeto, isto é, do caipira serrano e a do 
homem mais esclarecido, com o conhecimento das primeiras 
letras, boa posição social, encontrada geralmente entre os pe-
quenos e os grandes fazendeiros, bem como entre os puxadores 
de tropa. É esta a linguagem usada pelo autor porque esta é a 
sua, dele, própria linguagem. O linguajar do matuto serrano, 
analfabeto e ignorante é a mesma captada e magistralmente 
usada por Cornélio Pires em “Conversando ao Pé do Fogo”.

Reparem que nada escapou à àrgúcia do poeta. Em “Solu-
ção Amigável” está toda a manha serrana em ajeitar as coisas 
da melhor maneira possível e sem briga.

“Pensou em livrar o pelego
Sem perder na patacoada’.’

Reparem como a mulher de Quintino percorre a casa, o 
terreiro, a casa do forno. Ela não olha, ela espia, isto é, procura 
ver, sem ser vista.

A estória da vaca osca-bragada caracteriza o jeito manei-
roso e desconfiado do serrano e a maneira como ele evita dizer 
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certas palavras que podem ofender a quem quer que seja.
“Essa vaca... Eu carculo:
Desconfio que essa vaca...
.....................
Prá mim, seu Santo, essa vaca...
Essa vaca... Ói que essa vaca...
Seu Santo! A crise está braba:”

De maneira nenhuma o personagem quer usar a palavra 
“roubada” que é pejorativa. Como o interlocutor não entende 
ele acaba usando de um artifício, a muito custo:

“Essa vaca osca-bragada
Tá visto essa vaca, foi...
Ela foi... foi... “sutilada”.

Em “O facão do Primitivo” está estampado o nosso gaúcho 
que não leva desaforo para casa. A descrição da sesteada do 
carreteiro e os consertos que ele necessita fazer na carreta 
está perfeita.

O livro de poesia de Tenebro dos Santos Moura é uma 
verdadeira antologia do regionalismo serrano.

Que belo presente, TENEBRO!

Passo Fundo, 11 de Junho de 1984
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Paulo Monteiro 

TENEBRO DOS SANTOS MOURA, publica a Segunda Edição 
de seu livro de poemas intitulado “QUERENCIA”, obra que 
se divide em quatro partes, bastante diferenciadas entre si: 
“Querência”, “Estórias de Galpão”, “Versos do Meu Baú” e 
“Vocabulário”.

Posso afirmar com toda a franqueza que sempre me ca-
racterizou que, afora o próprio Autor, sou a pessoa que mais 
conhece esta obra, pois colaborei com Tenebro dando a pri-
meira versão datilográfica do livro, ordenando o vocabulário 
e, de certa forma, colaborando para a clareza do mesmo. E se 
assim o fiz é porque considero Tenebro dos Santos Moura um 
dos mais representativos e originais poetas gauchescos de 
todos os tempos.

Na primeira parte do livro, o poeta de Palmeira, onde nas-
ceu, fala das coisas telúricas do Rio Grande e do Amor.

“Querência”, poema que abre e dá título ao livro é o me-
lhor exemplo disso. Ali, o Poeta nos mostra que a Querência 
é a soma de todas as coisas dos pagos, sejam naturais, criadas 
pelo homem ou os próprios seres humanos.

Entretanto, como há uma profunda interrelação entre 
todas as coisas, todas elas formando a Querência, acaba ocor-
rendo uma prevalência do fator humano, há uma humanização 
dos elementos naturais e daqueles criados pelo homem, bem 
como da própria natureza.

Esse aspecto pode ser notado em muitos dos melhores 
poemas gauchescos, dos mais diversos autores, mas, aqui, nos 
versos desse passo-fundense de coração, essa característica 

Prefácio da segunda edição
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marcante dos poemas telúricos dos nossos aedos campeiros, 
assume uma face extremamente radical, sem que sobre isso 
influa qualquer elemento de origem ideológica, o que pode-
ria conduzir a uma desvalorização da obra literária. Até pelo 
contrário, essa universalização humanizada do particular, nos 
poemas de Tenebro dos Santos Moura, contribui para uma 
valorização artistica ainda maior, dos mesmos.

Outros poemas, como “Palmeira” e “Lagoa” comprovam 
o que acabei de afirmar.

Há uma canção gaúcha bastante conhecida, em que seu 
autor demonstra até saciar que o gaúcho é profundamente 
lírico, até mesmo na forma com que se expressa com relação 
à mulher amada. Todo o lirismo do homem das coxilhas é 
resumido em dois versos dessa canção Popular:

“. . . e quantas palavras ternas ele diz à gauchinha!
“Minha Jóia!”, “Meu Tesouro!”, se traduz por “Prenda, 

Minha!”
Tenebro dos Santos Moura, em diversos poemas, é der-

ramadamente lírico, de um lirismo doce, mas sem pieguice; 
um lirismo que nasce e cresce sobre as coisas mais queridas 
dos pagos. “O Cusco” e “Oportunismo”, por exemplo, são dois 
poemas que tipificam e comprovam o que estou afirmando.

Muito se tem falado sobre o “machismo gaúcho”, um 
tema que não cabe no pequeno espaço de um Prefácio des-
pretencioso, escrito por alguém sem pretensões à sabedoria, 
mas encontramos suas causas na formação social do Rio 
Grande, especialmente do Planalto, da Serra e das Missões. 
O Rio Grande, que não conheceu os rigores da escravidão 
como houve noutras partes do País, foi colonizado (falo nos 
primeiros tempos, o que continuaria depois), por familias de 
imigrantes (açorianos) e migrantes (paulistas). Todo esse pro-
cesso de ocupacão da terra rio-grandense, em seus aspectos 
físicos, humanos e econômicos, criou um estatus do homem 
no qual ele aparece como o portador da mulher e dos filhos 
- um verdadeiro patriarcado, sob o comando de uma espécie 
de “pater familias”.

Assim, é claramente explicável o lirismo rústico dos poetas 
gauchescos.

Na segunda parte, uma das mais agradáveis do livro, en-



59

contramos uma série de “causos de galpão”. São “estórias”, 
como se diz modernamente, por parte do Uncle Sam.

Nós, os gaúchos, não temos uma literatura de cordel pro-
priamente dita, embora alguns poemas gauchescos, aqui e ali, 
sejam vendidos em pequenos volumes editados sob a forma de 
canoagem, mas temos as décimas, poemas em que são conta-
das histórias reais ou imaginárias, na maioria das vezes reais 
(episódios guerreiros, históricos ou biográficos).

Na verdade as histórias de galpão, escritas por Tenebro 
dos Santos Moura, representam verdadeiras décimas, que, 
como os poemas de cordel, são herdeiros da tradição poética 
medieval, os famosos e já esquecidos romances.

“O Facão do Primitivo” é um bom exemplo do que afirmei 
acima, pois narra um fato que, pela formação dos homens 
do Rio Grande, pode muito bem ter acontecido, se é que não 
ocorreu, porque, em sendo um acontecimento bastante veros-
similhante, jamais me preocupei em perguntar a Tenebro se 
sua história é real ou imaginária.

As “Estórias de Galpão” representam um aspecto impor-
tante da poemática de Tenebro dos Santos Moura, visto que 
os “causos”, contados pelos gaúchos, são pequenos contos 
folclóricos ou produtos da fértil imaginação de engenhosos 
improvisadores em prosa, no que a “literatura oral” do Rio 
Grande do Sul é de uma riqueza excepcional.

A terceira parte, “Versos do Meu Baú”, foge ao gênero 
gauchesco, mostrando a versatilidade do Autor.

Ali, encontramos momentos de inspiração lírica; “Quatro 
Beijos”, “Saudade”, que mesmo muitas vezes melhores do que 
a maioria dos Poemas líricos que andam sendo publicados por 
ai”, não acrescentam grande valor à obras de Tenebro dos 
Santos Moura.

Por fim, encontramos o “Vocabulário Serrano”, um dos 
trabalhos mais importantes que se publicou nos últimos tem-
pos, em termos de regionalismo, porque não se trata da obra de 
um dicionarista, mas de uma coletânea de termos e expressões 
usadas no decorrer do livro, reunidos por um Autor que não 
os foi buscar nos livros, mas sim que os aprendeu no dia a dia, 
seja nos campos do Rio Grande, seja nos campos de batalha, 
pois fez parte das tropas que perseguiram a Coluna Invicta de 
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Luiz Carlos Prestes, em 1924, e andou peleando em Itararé, na 
Revolução de 30.

Quando Tenebro dos Santos Moura passava para o papel 
os poemas deste livro, guardados durante anos e anos, na 
memória prodigiosa desse gaúcho autêntico, apresentei-lhe 
o VOCABULÁRIO SUL-RIO-GRANDENSE, Editado pela Globo. 
Tenebro notou que alguns termos ali reunidos tinham senti-
dos diferentes do que pela “vera experiência”, para usar uma 
expressão camoniana, aprendera no contacto direto com 
a vida rural da Serra Sul-rio-grandense. Quem quiser tirar 
isso a limpo é só confrontar “bolicho” e “reponte”, do verbo 
repontar, reunidos por Tenebro, com o que consta no citado 
VOCABULÁRIO SUL-RIO-GRANDENSE .

Assim, fica bastante claro o valor do Vocabulário Serrano, 
organizado por Tenebro dos Santos Moura, que será, de agora 
em diante, fonte obrigatória de consulta e referência para os 
pesquisadores das expressões lingüísticas do Rio Grande.

No início deste Prefácio salientei a profunda preocupação 
humana do Autor.

Poemas como “A SANTINHA”, onde é retratada toda a 
hipocrisia da religiosidade, enquanto simples costume, sem 
uma vinculação à realidade humana, “ESTÓRIA DO PEÃO JUCA”, 
em que é colocado, com todas as letras que a boa obra literária 
permite, o drama dos nossos trabalhadores rurais, verdadeiros 
párias, sem qualquer tipo de direito previdenciário, que traba-
lham de sol a sol e morrem sob as mesmas condições em que 
os escravos morriam, nos piores dias da escravidão, deixando 
mulher e filhos, à mercê da sorte e dos azares, e “CHININHA”, 
poema em que é desenhada uma realidade que está ocorren-
do todos os dias: a proletarização das massas camponesas e a 
transformação da aristocracia fundiária (estancieiros) do Rio 
Grande numa burguesia urbana, agroindustrial e exportadora, 
que está fornecendo os quadros de profissões liberais e os mais 
destacados elementos da burocracia estatal, seja em termos 
funcionais ou políticos.

“CHININHA” não representa apenas a trabalhadora rural 
que é seduzida e violentada pelo patrão ou seus filhos; “CHI-
NINHA” representa o próprio campesinato (a peonada) rio-
grandense, violentado, como os camponeses têm sido violen-
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tados desde a Antiguidade, pela introdução de novas técnicas 
de produção, por aquilo que os cientistas sociais chamam de 
“desenvolvimento das relações sociais de produção.”

Tenebro é um idealista, no sentido filosófico do termo, a 
exemplo dos demais poetas gauchescos. E para os idealistas 
filosóficos os problemas sociais do presente, ao invés de en-
contrarem uma solução no avanço para o futuro encontram-na 
num retorno ao passado. Diz o Poeta:

E foi assim que um dia a pobre moça 
Para casa voltou desiludida,
Desajeitadadamente carregando,
Num misto de vergonha e maternal carinho, 
Um filho de ninguém, muito parecido
Com o moço doutor, o filho do padrinho.”

Infelizmente, milhares de Chininhas não têm voltado 
para suas casas, no meio rural; têm, isto sim, chafurnado na 
escuridão dos prostíbulos.

Tenebro dos Santos Moura, porém, não é um cientista 
social ou um homem de ação política, alguém que expresse a 
realidade ou linguajar dos simples mortais, com a finalidade 
de incitá-los às transformações sociais, subvertendo a ordem 
social em vigor. Sua linguagem é a linguagem do Poeta e é 
isso que ele nos deixa em seus poemas. O poeta transforma o 
particular no universal.

Tenebro dos Santos Moura é um desses poetas que me-
recem ser lidos com toda a atenção. Seus poemas exigem um 
estudo acurado, pois representam uma obra madura, onde 
encontramos todas as características que marcam a poesia 
gauchesca, menos uma: enquanto a maioria dos poetas gau-
chescos escrevem seus versos em redondilha maior (sete si-
labas métricas) o Autor de “QUERENCIA” escreve os seus com 
a maior liberdade possível, sem se preocupar com o ritmo 
externo (metrificação), produzindo poemas prenhes de um 
ritmo interno marcante.

A presente edição é em homenagem ao Sr. Prefeito Muni-
cipal Eng.° Fernando Machado Carrion e ao Deputado Estadual 
Dr. Antônio Lourenço Pires de Oliveira , que proporcionaram a 
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Segunda Edição deste Livro, e em homenagem ao empresário 
Célio Leitão Leite que proporcionou a Primeira Edição.

Além do mais, cabe uma referência especialíssima ao 
primoroso  trabalho de ilustração da obra, que se deve à arte 
maravilhosa e original Otelo Ribeiro, homem simples e artista 
exemplar.

Passo Fundo, 21 de Março de 1987
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Primeira parte

Querência
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Erva para o chimarrão
Como gaúcho requer: 

“Vassunce”, quando escolher, 
Não compare com mulher; 
Erva quanto mais bonita, 
Mais mansa, gostosa e boa. 
Quanto mais feia mais ruim;

Porque foi mal sapecada
Descuidada no Carijo, 

Mal cancheada, mal socada; 
Caúna mofada, à-toa...

A mulher, pode ser feia
E ser até muito boa.

Vassuncê
Na campanha é usada como abreviatura de Vossa Senhoria. 

Sapecada
Sapeco, primeiro processo pelo qual passa a erva logo 

após o corte; o sapeco deve ser feito à noite. Com lenha boa 
que não faça fumaça,de preferência de árvores frutíferas como 
pitangueira, guaviroveira, cerejeira e outras. Faz-se ao longo 
de um tronco deitado, fogo com labaredas altas; o sapecador, 
protegido do calor, pelo tronco, irá passando os galhos con-
forme foram cortados, por cima das labaredas cujas folhas 

Chimarrão

Dedicado ao Dr. Pedro Ari Veríssimo da Fonseca
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estalam chamuscadas pelo fogo. Erva mal sapecada não dá boa.

Carijo
Rancho aberto e tosco, feito no mato, próximo de uma 

vertente. A uns dois metros e meio de altura é feito uma es-
pécie de girau de varas bem finas; os macacos de ervas são 
emprensados em cima da esteira de varas com os pés para 
baixo; as folhas não devem encostar na coberta do rancho 
para não prejudicar a evaporizacão da umidade da erva pro-
vocada pelo calor do fogo feito em baixo e ao longo do girau; 
a Ienha,como para o sapeco, deve ser de boa qualidade; o 
fogo deverá ser feito durante várias noites consecutivas, até 
os pauzinhos e folhas da erva ficarem bem secos. O carijador 
deverá passar a noite acordado, atento, com um balde de 
água e um caneco para apagar imediatamente o fogo caso 
alguma faísca atinja os macacos de erva. Obs.: As gentes das 
regiões ervateiras de Palmeira das Missões, costumam dizer 
que estão de carijo os namorados que ficam de serão até altas 
horas da noite, fazendo alusão ao perigo que existe do carijo 
pegar fogo.

Macacos
São os feixes de ervas feitos de galhos menores, retirados 

depois do sapeco dos galhos derrubados no corte; os macacos 
deverão ter cerca de sessenta centímetros de comprimento; 
são amarrados com cipó ou taquara lascada, com cerca de 
quarenta centímetros de diâmetro no pé.

Cancheada
Depois de retirados do carijo os macacos são desamarrados 

e estendidos em couros de boi e quebrados com facões pesados, 
de madeira, até ficarem bem quebrados; daí está pronto para 
o soque. (É usado também estivas de varas).

Soque
Do rudimentar manjolo ao moderno engenho de erva há 

vários tipos de soques, onde a erva é socada. As folhas ficam 
pulverizadas e os pauzinhos, até a grossura de um lápis, de-
verão ficar quebrados, descascados e brancos; pois entre a 
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madeira dos pauzinhos da erva e a casca é que está a substância 
que dá o mate gordo e espumoso.

Caúna
Erva de má qualidade, talo roxo, mesmo sendo bem tra-

balhada fica amarga. Acrescentei estas notas explicativas 
porque algumas destas palavras empregadas pelos ervateiros 
não constam nos dicionários.
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Querência é o céu, o Cruzeiro, 
A coxilha e a canhada,
A várzea verde orvalhada 
Nas manhãs cheias de luz.
Plantados junto aos caminhos, 
Velhos abrigos campeiros, 
Sesteada de tropeiros
Largos, frondosos umbus.

A água fresca da cacimba
O cinamomo, a ramada,
O bolicho à beira-estrada,
O banco e a prosa comprida, 
A caninha de Nonoai,
Erva boa da Palmeira,
Café quente de chaleira
Depois da bóia servida.

O sabiá na restinga
Cantando de manhã cedo,
A remexer no segredo
De uma lembrança escondida.
A “cordeona”, o fandango,
A china linda, um afago,
A trova exaltando o pago
Numa toada repetida.

Querência

Para o Poeta amigo Gidelci Macedo
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O quero-quero atrevido,
O barreiro diligente
Floreando um canto, contente,
Junto ao ranchito de chão.
A campereada festiva,
O guasca de mango e espora
Gineteando campo-fora
No lombo de um redomão.

A geada branqueando inverno
O minuano, a garoa
Dando “templa” à raça boa
Da gaúcha tradição,
A fartura campesina,
As lavouras se expandindo,
Os trigais louros cobrindo
Léguas e léguas de chão.

A tropa gorda, o churrasco,
O gado manso, a coalhada,
O apojo com pessegada
Na campeira sobremesa.
A energia, o progresso,
As represas transbordando,
Usinas grandes domando
A força da natureza.

É a Província de São Pedro
Da madrugada da História,
Que o guasca cobriu de glória
na mais guapa intransigência,
Quando ‘a pata de cavalo,
A lança e à boleadeiras
Andou marcando fronteiras
Na formação da querência.
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A Saudade é o chimarrão
Que hoje longe do pago
Vou sorvendo trago a trago,
Pra aliviar o coração.
Amargo que eu acho doce,
Vício de guasca, distante
Que não esquece um instante
O seu amado torrão.

Tenho saudade de tudo
Que lá tão longe deixei,
Das coisas lindas que amei
De tudo que o pago encerra,
Do grito do quero-quero
Anunciando o viajante
E do gemido da fonte,
Que sai da boca da serra.

Dos campos verdes, amenos
Sombreados de capões
Onde os pássaros, canções
Alegres vão modulando;
E a gralha o grito estridente
Solta se passa o campeiro,
Algum boizito “matreiro”
Pelo rasto procurando.

Palmeira 

Esta poesia, a primeira que escrevi, na revolução de 1930, em São Paulo, 
descreve a paisagem e a topografia de Palmeira.

Para meu velho amigo e conterrâneo Max Teixeira
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Do canto da seriema
Profundamente magoado
Que um dia triste, nublado,
Muitas vezes escutei,
Do som dolente da gaita,
Misto de mágoa e alegria,
De prazer, vida e agonia
Que, bem definir, não sei.

Quanta coisa a gente lembra
E o pensamento vagando,
Imagens mil vai criando,
Do sonho na imensidade;
Num mundo irreal vivemos
E a gente então por instantes
Vê coisas que estão distantes,
Com os olhos da saudade.

Pinheiros, taças erguidas
De esmeralda, verdejantes
Campinas, canhadas, fontes,
Vejo sonhando, acordado,
Ipês cobertos de flores,
Umbus que resistem o “rudo”
Sopro do Minuano, tudo
Que vi e que tenho amado.

Vejo gaúchos que passam
Ao tranco de seus cavalos,
Chamo-os, quero abraçá-los
Mas a ilusão se desfaz.
Me lembro então do meu pingo,
Do meu lombilho, do laço.
Ah! meu cavalo picaço
Que é feito de ti? Onde estás?
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Meu nobre pingo altaneiro
Se orgulhoso eu te montava
Bem pertinho me julgava
Daquele céu sempre azul.
Ah Patrícios! Eu montado
No meu cavalo picaço,
Vos juro eu era um pedaço
Do meu Rio Grande do Sul.
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“Andei em tropeadas lindas, já repontei desenganos.”
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Peão velho do Rio Grande,
Hoje aqui nesta Querência, 
Na fidalga convivência
Tradicional no galpão,
Evoco antigas lembranças
Das quais sou marco e “testigo”,
De culto ao meu berço amigo
Exaltando a tradição.

Desde piazito na lida
E na vivência campesina,
Boleando o osso da sina,
Alguns culos botei;
Paguei sem reclamar
Mas trago muito guardado
O prazer acumulado
Dumas sortes que “clavei”.

Andei em tropeadas lindas,
Já repontei desenganos.
No tranco largo dos anos,
Fui aprendendo a viver.
E sei que a vida consiste 
Neste constante esperar,
Na ânsia de conquistar
E no temor de perder.

Peão velho

Para o amigo Ulisses Camargo
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Pajador, meio gaudério,
Só tenho os filhos e a china,
Mas carreguei sempre a sina
De expressar-me no verso.
E sendo duplo na essência,
Vivo aqui em baixo e, lá em cima,
Quando engasto numa rima 
Meu pago, meu universo.

Por isso patrício amigo
Vim apear nesta estância,
Trazendo na alma constância 
Na expressão da amizade.
E talvez neste rincão,
Manancial de bonança,
Ainda cante esperança
Quem vem cantando saudade.

Neste rincão tão florido
Perfumando esta querência, 
Onde as prendas são a essência 
De toda a arte divina,
Que eu possa sempre cantar
Em versos cheios de afago,
Toda a beleza do pago
Na exaltação da minha china.
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De noite ao tranquito

Para Jocelia Marinho Severo

A noite é cinzenta e morna
Longe do pago, solito
Meu pingo vence distâncias,
Pra qualquer rumo: O infinito.

Só tenho, longe as estrelas
A lua, um pouco mais perto.
Meu pingo pisando o Pampa,
Tranqueando no campo aberto.

Eu penso na noite quieta
Vendo as estrelas lá em cima:
São os versos que ficaram
 Presos na mente, sem rima.
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“O tempo é sanga que corre para o rio da eternidade.”
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Toada do tempo reiúno

Para o inspirado Poeta de “Sublimes Inspirações” – Dr. Werneldo Hürbe

Venho do tempo reiúno
meio perdido, teatino
desde piá procurando
o rumo do meu destino.

E assim, franqueando no tempo,
sem desalento nem queixa,
eu trago em tudo que sou
as marcas que o tempo deixa.

Do tempo dos sonhos lindos
do “mal-me-quer, bem-me-quer”, 
um rancho muito pequeno,
amor, ternura, mulher.

Depois o tempo... Depois
sem afagar esperanças,
o tempo das noites grandes
cheias de estrelas, lembranças.

O tempo é sanga que corre
para o rio da eternidade.
Amor perdido no tempo,
mar de suspiros. Saudades.
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Feliz 1985

Para Devino Ughini

Aqui de baixo mandei 
Para o alto uma oração,
Pedindo a Deus ano bom 
Meio folgado e feliz.
E que eu mais solidário,
Sem o meu tempo perder,
Ainda possa fazer
O bem que aos outros não fiz.

Também não quero esquecer
Que é melhor dar que pedir.
Que eu possa ao menos sorrir,
Se faltar a palavra amiga,
Sem julgar nem ofender
E sem rigor ao pensar,
Mas não podendo evitar
Que eu pense só, mas não diga.

Maria e Jesus: Roguei-vos
Me guie em cada jornada,
Colorindo a madrugada,
No dia a dia da vida,
Sem mágoas nem solidão
Conjugando o verbo amar 
Nos seja dado encontrar
Toda a esperança perdida.
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Meu pai estava assim, à porta do galpão,
entre uns chupões de amargo
escondendo a emoção.
Bem meiroso, assim foi me falando:
“- Quando eu tinha a sua idade,
já estava tropeando...
Agora é você quem vai sair...
Nós vamos ter saudades, já se vê!
Escreva seguido ou mande algum recado;
sua mãe fica rezando por você.
É meu dever lhe dar alguns conselhos
para você, é preciso...
Quem para a estrada do mundo vai tambeiro,
faz das coisas da vida, errôneo Juízo;
quero que seja bom e leal amigo,
mas traga à rédea curta o coração.
Um coração que muito pinoteia,
esfogueteia o tranco da razão...
Cuidado com mulher: é que nem mango
a china muito solta no fandango,
um quase nada é fiel e o resto é mango”
Sua adaga me deu recomendando:
“- Para a sua defesa, pode ser preciso,
mas não esqueça: um guasca, no perigo
é que deve mostrar mais calma e juízo...”
Eu encilhava o pingo e escutava,
e quando estava pronto para viajar,
com sua bênção, meu pai me deu uns cobres
 para levar em viagem, para gastar.
Minha mãe me deu um breve muito bom,

Velha estória

Em memória de meu pai Vicente Martins de Moura
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contra tudo o que viesse de mau jeito...
Conservo ainda esta relíquia santa
que trago sempre aqui sobre meu peito.
Pus o ponche à garupa, enfiei o pala...
Montei, e então saí.
Ao cruzar a porteira, revolvi
para o rancho paterno, ainda um olhar:
minha Mãe rezava junto ao parapeito
e fazia com a mão cruzes no ar...
Quem poderá, patrícios, definir
o que uma mãe em prece pensa e diz?
Na certa, me entregava a Jesus Cristo
e pedia que os Santos me ajudassem
e Nossa Senhora me inspirasse
e para eu ser sempre bom e voltar bem feliz.
Eu quase não senti a angústia do momento,
mil projetos me vinham à lembrança...
Fui seguindo altaneiro e de alma forte,
porque eu ia estribado na esperança...
Fui tranqueando, tranqueando,...O sol nascia... 
Minha sombra na estrada se estendia
como se levasse pressa de viajar...
Mas, à tarde, minha sombra como um ponche,
da luz do sol manchando a claridade
pela garupa foi escorregando...
Talvez, meu pensamento adivinhando,
quizesse regressar,
misturada com a sombra da saudade.
Mas eu saí para enfrentar o destino.
E fui seguindo assim meio teatino,
mala nos tentos, cruzando alheios pagos...
Nos bochinchos marcando a chimarrita,
apeando nos bolichos à beira estrada,
para prosear no mais, tomando uns tragos...
Com o tempo rolei, fui peão de estância,
depois fui carreteiro...
Mas, cansado de andar sempre ao tranquito,
deixei da lida para ser tropeiro.
Foi assim que o Rio Grande conheci...
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Tropeando, fui da Serra ao Litoral
e das nascentes do Uruguai ao Chuí.
Nem sempre segui os conselhos paternos,
mas, regressei um dia...
Bem feliz, porque os Santos me ajudaram
só porque minha mãe sempre pedia.
Os velhos já se foram para a grande tropeada...
Do rancho não resta quase nada,
do fogo do galpão só ficaram sinais...
Uns carvões extraviados, uma lembrança morta,
um punhado de cinzas, nada mais...
O tempo passou, mas a Querência ainda guarda
aquela feição antiga...
Ainda chora uma gaita no fandango,
acompanhando o guasca na cantiga... 
E o quero-quero, sentinela xucra,
atrevido esvoaça,
sempre guardando o pago com seu grito,
arreliando se um estranho passa...
O umbu, à beira do caminho,
que a mão de Deus plantou junto a uma aguada
é ainda, como dantes, o abrigo reiúno
de quem teatino, anda cortando a estrada...
E o sabiá, cantando na restinga,
no lusco-fusco do amanhecer,
vem acordar uma saudade quieta
de alguém que está distante... um bem-querer.
Eu, agora, patrícios, não tropeio,
e vivo arrinconado na cidade...
Às vezes, chimarreando puxo uns “causos”
do tempo bom da minha mocidade,
como quem tira tentos da lembrança,
para trançar um laço de saudade.
E relembrando uma peleia bruta
ou duma “china” linda, o quente afago...
vou seguindo, estribado na esperança,
cultuando as velhas tradições do pago.
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Visiita: cinquenta “mangos”,
Uma indulgência pequena.
Pouso: cem. Uma indulgência.
Três pernoites: “Grátis plena”.

A Santinha era levada
Em visita ao vizindário
Angariando donativos
Para as obras do vigário.

Dona Sunta, a “guardiã”,
Dona Linda a fabriqueira,
Agenciavam as graças
Da Santinha Milagreira.

Dona Mery, fino trato
E esmerada educação,
Veio encontrar a Santinha,
Radiante, no portão.

E as três senhoras ficaram
Proseando, junto a um canteiro,
Sob as vistas do Seu Chico,
Um chirú velho, campeiro . .

Siá Chica falou ao seu Chico
Lhe entregando um chimarrão:
- Nossa, aquelas continuam
De seca, lá no portão!? .

- Pois é. Principiaram cedo...
Pelo sol, são dez e meia:
“Tão ensinando a Santinha
A falá da vida alheia”.

A santinha



85

O ar está carregado.
A gente suando “de valde”
Reparando o tempo feio.
Lá pra diante do horizonte
Espantadas pelo vento,
As nuvens se misturaram
Escramuçando assustadas
No campo aberto do céu.
Vai se formando uma barra
Azul-escuro e cinzento
Que se alarga e vem subindo
Como uma maré revolta,
Ameaçando a calmaria.
Daí um relâmpago estoura:
Santa Bárbara! Caiu!
Foi longe, graças a Deus!
Onde teria caído?
Minha velha chame as crianças,
Veja, o tempo escureceu
Está se armando um temporal.
Maria Cândida, minha filha,
A Isabel está no berço?
Traga a Ângela Maria,
Que tem medo de trovão.
Ande, Piá! Recolha a lenha,
Feche a porta do galpão...
Guarde, esconda esse machado!
Não vê que está fuzilando?!...
E o aço chama “mandado”. 
Mas e a comadre Mãe Joana,

Mãe Joana

Em homenagem a todas as benzedeiras do meu pago
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Onde é que ela se meteu
Que não vem “benzê” a tormenta?
Ah! Tá bem; já está benzendo
Ali do canto da casa.
E eu fico vendo a Mãe Joana
Confiante, rosto sereno,
Em frente do temporal,
Resmungando umas palavras
Fazendo cruzes no ar.
Negra velha sem idade,
Como parteira, - entendida,
As suas mãos já trouxeram
Mil crianças do “banhado”.
Depois, benzeram de bichas,
De mau-olhado e “quebrante”
De “terícia” e de tersol,
De míngua e dor de barriga
De sapinho e de “grossor”...
Também, benzendo três vezes,
Com responso a São Bertoldo,
Costuraram rendiduras:
“- Em nome de “São Vertoso”
Arrepita: o que é que eu coso?
“Cose de carne esgaçada,
Benze de osso quebrado,
Destorce nervo torcido”.
Madrinha de todo mundo,
Das prendas desta querência,
Da moçada do rincão,
Todos pedem sua “Bênça”,
Pois nasceram em suas mãos...
Mas, e a tormenta? Sumiu!
Ouvi Mãe Joana rezar:
“Que se espaie, que se vá
Pros ermo do mar salgado,
Que não ofenda ninguém!...”
E a tormenta se espalhou.
Quando ela estava rezando,
Tenho certeza que vi,
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O seu rosto ficou claro,
Acho que tinha uma luz.
Quando Mãe Joana rezou
O tempo ruim se acalmou.
Mas quem lhe deu essa força?
Quem lhe emprestou aquela luz? 
Seria Deus, nosso Pai?
Maria, Nossa Senhora?
Talvez, quem sabe... Jesus!
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Fico em silêncio na sala...
A cadeira está vazia.
Não sinto a franca alegria Do Cacique Lutador.
Nem visitas de importância,
Com gente humilde do povo,
Ali buscando retovo, 
Num gesto de Protetor.

Revejo cenas guardadas
No arquivo da memória.
Cada qual conta a sua história,
Justificando o pedido:
Vaga para filho na escola,
Transferência inesperada,
A promoção retardada,
Na escola foi preterido.

A viúva que vem pedir
A transferência do filho,
Se não houver empecilho...
E mais uma carta vai...
Quer ter seu menino perto,
Um brigadiano garboso,
Do uniforme, orgulhoso:
O mesmo que usava o pai...

Um simples telefonema
Recomendando fulano.
Bolsa de estudo prá um ano,
Num chasque para um deputado.

Vida de um taura

A homenagem à memória do Jornalista Túlio Fontoura
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A carta para um amigo,
Que faz parte do governo,
A internação de um enfermo,
De instituição carenciado.

Foi assim Túlio Fontoura,
Hora a hora, dia a dia... 
Nas pausas, ele escrevia
O seu artigo de fundo:
A Liberdade, o Direito,
Justiça, Fraternidade, 
O propresso da cidade,
Concórdia e paz para o mundo...

Agora na Estância Grande,
Feliz, mas não descansado
Pois sempre há algum desgarrado,
Penando pelos umbrais...
(“Uns foram grandes na terra,
Mas esqueceram a bondade,
O amor, a caridade;”
Por isso lá não são mais).

Estimado por São Pedro,
Nossa Senhora e Jesus,
Vive a arranjar guia e luz
Para os perdidos no além,
Pois há céu em qualquer parte,
Para quem tem Deus na consciência,
Paz de espírito e permanência
Abnegada no bem.

Assim, no tranco do tempo,
Sempre atento e solidário,
Vai seguindo o itinerário
Radioso, da redenção.
A existência continua,
A vida é rio que não para,
Fertilizando a seara
Divina da evolução.
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Ah! Formiga danada, então de novo
Cortaste as folhas do meu pessegueiro,
Este que além de ser o meu pomar,
Serve às galinhas de poleiro... 
Também danificaste o “cinamão”,
A verde fronde, amiga hospitaleira,
Sob a qual, sesteando no verão,
Eu devaneio e sonho a tarde inteira.
Tem paciência formiga, vou comprar
Um veneno que seja mesmo bom,
Que judie e que mate, e vou te dar... 
Veneno bom?... No humano conceito
Arma boa é a que mata... É por isso
Que a humanidade vive deste jeito.
Sabes de uma coisa formiguinha?
Não te judio mais e nem te mato,
Porque afinal nem sei quem é de fato 
Mais dono deste sítio e deste chão.
Assim podes cortar o pessegueiro,
Leva o capim do rancho, se quiser;
De que vale a gente ter inteiro
Um rancho feio que não tem mulher?
Mas por favor não corte o “cinamão”!
A verde fronde, amiga hospitaleira,
Sob a qual, sesteando no verão,
Eu devaneio e sonho a tarde inteira.
E eu começo a rir quando percebo
Que me distraio a conversar sozinho.
Depois fico apreensivo, contrafeito,
Pensando: Por trás do parapeito,

Solito

Para o Poeta Helio Moro Mariante
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Pode estar escondido algum vizinho,
Que ao me ver falando deste jeito,
Para zombar de mim, aos outros diga
Até que sou maluco e perigoso,
Porque me viu falando com formiga.
Espio por ali - Só vejo o gado
Manso pastando, nada mais, ninguém,
Me encosto ao parapeito sossegado
Olhando longe a volta do caminho,
Como a esperar alguém...
Alguém que foi um dia para longe
E agora não vem...
A mim mesmo pergunto: Não seria
Melhor que a gente fosse igual ao gado,
E andasse ali pastando, sossegado,
Sem pensar em coisa-à-toa?
E à noite deitasse à beira da lagoa,
Remoendo capim,
Sem querer saber da gente mesmo:
Será que sou bom ou sou ruim?!
Nem nunca sentir dentro do peito
Um coração sensível, resingando
Com um espírito tão cheio de defeitos.
Sinto cheiro de chão,
É chuva que vem perto.
Entro e sento ali mesmo no pilão
E fico olhando o fogo e vou pensando
Na lenha que foi árvore frondosa
E agora vai se transformando
Em cinza e que de certo
A fumaça que sobe é a alma do tição...
O meu guaipeca dorme ao pé do fogo.
Gostaria bem que ele acordasse,
Pois se tivesse alguém com quem falasse,
Me entretinha melhor.
Não adianta o esforço de calar!
Vivemos num círculo vicioso
E a gente nunca para de pensar.
É a formiga, a saudade, é a panela.
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Até o guaipeca vive insatisfeito.
Agora mesmo rosna e chorominga sonhando...
Sonha com gente ruim, com caça, ou com cadela.
Ouço a chuva caindo sobre o rancho,
O barulho leve no capim.
Uma chuvinha mansa sem trovoada,
A gente gosta de uma chuva assim...
A goteira em cima de minha cama
Continua, não para de pingar;
Que coisa que dá sono uma goteira...
Gota a gota, pingando... de mansinho.
E eu não tapo a goteira...
Também por que tapar?
A cama é para dois... Eu durmo sozinho.
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De noite as rãs começam a cantar 
e a lagoa adormece...
E enquanto aquela cantilena cresce
e se espalha longe na canhada,
ecoa um canto triste na restinga.
É grito estrangulado de urutau.
Mas pode ser, também, de alma penada.
Em noite escura o sítio se transforma,
é cheio de mistérios e temores,
sem a beleza esplêndida das cores,
nem pássaros cantando.
E o vulto das árvores parece
duendes feios com braços acenando.
Mas quando surge o sol iluminando
o céu, o chão, as flores e os caminhos,
no arvoredo cantam passarinhos,
dourada pelo sol, a lagoa reluz.
As gotas de sereno são diamantes fulgindo.
Até o meu rancho pobre é caiado de luz.
A lagoa desperta e se enfeita de pássaros.
As garças, plumas brancas, vêm chegando,
trazidas pela brisa matinal.
As saracuras cruzam mariscando,
ariscas no juncal.
Na lagoa tranquila andam nadando
marrequinhas de penas cintilantes,
que até parecem feitas de cristal.
Estirado no ar, num vôo lento,
vem de longe um socó;
parado dentro d’água sonolento,

Lagoa

Para a querida Trovadora Mineira, Eugenia Maria Rodrigues
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um joão-grande, nem sei, quem sabe, sonha.
Tem jeito triste de quem vive só.
Eu e meu cusco caminhando à-toa
irmanados os dois vamos seguindo.
O cusco vai na frente farejando,
Eu vou sobre a lagoa refletindo.
Para o cusco a lagoa é o seu mundo encantado,
onde o rancho, o salgueiro, o capim e o gado,
no espelho crespo da água, aparecem virados;
mas eu acho a lagoa parecida com a alma da gente:
um pouco suja, às vezes de enchurrada;
cheia de luz nos dias de sol quente.
É às vezes tranqüila, quase sempre agitada
com o céu lá no fundo, mais profundo que o mar;
nuvens grossas cruzando em dias de trovoada,
em noites silenciosas, estrelas a brilhar.
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Reuniram-se em ti os encantos
Das chinas todas que tive.
Tua presença, revive
O meu mundo de ilusões;
Amores, ciúmes, cuidados
E alguns caprichos tiranos,
Dissabores, desenganos,
Prazeres, desilusões.

Mas não quiseste escolher
Entre o amor e a amizade.
E a mim não basta bondade,
Se me palpita o desejo.
Não quero um gesto de pena
E nem forçar o destino.
Prefiro seguir, teatino;
Tão bem solito me vejo.

Este mundo de ternura
Fica no tempo parado.
E eu vivendo a teu lado
Como se longe vivesse;
Constante na indiferença,
Não quiseste meu afago,
Perdeste tudo que trago,
Como se nada perdesses.

Serás não sei até quando
A china do meu desejo,
Apenas senti teu beijo
Sem provar o teu amor.
Mas viverás no meu verso
Até que a sorte ferina
Com golpe me corte a sina
De gaudério pajador.

Última china
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“Saudade vaga esperança, de ainda sentir e ver.”
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Às vezes ainda me lembro
Daquela china Constância.
Por ela muita distância,
Cortei no meu alazão.
Enquanto o pingo troteava,
Meu coração galopeava,
Entropilhando esperança,
No corredor da ilusão.

Porém, já não canto mais,
Aquela china bonita.
O seu vestido de chita,
Nem a luz do seu olhar.
A magia caborteira
Do seu sorriso disposto,
A covinha do seu rosto,
Que eu gostava de beijar.

Ela foi cumprir a sina
De andar trocando de dono
Eu fiquei no abandono
Sentindo a sua maldade:
Mas quem nesta vida incerta,
No tranquear largo dos anos,
Não costeou desenganos,
No porreiro da saudade?

Constância

Para Otelo Ribeiro
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Somente na noite quieta
Meu pensamento se agita
Uma tristeza infinita
A todo meu ser invade.
Nem eu sei qual a razão:
Dissabores, desenganos;
Decerto o peso dos anos; 
Talvez, apenas saudade.

E a saudade. Vem chegando
Bem devagar, mansamente,
Trazendo para o presente
O que parou no passado:
Ternas lembranças, sentidas
Que na vida transitória
Lá no fundo da memória
A gente tinha guardado.

Saudade, sonhos desfeitos
Em mil suspiros perdidos.
É o eco dos gemidos
Que o tempo multiplicou.
É como estrela solita
Brilhando no firmamento
Manso e sentido lamento
Que a solidão acordou.

Saudade

A Nahum Chwartzmann e Luiz Chwartzmann, pela nossa amizade
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Somente na noite quieta
Meu pensamento se agita
Uma tristeza infinita
A todo meu ser invade.
Nem eu sei qual a razão:
Dissabores, desenganos;
Decerto o peso dos anos; 
Talvez, apenas saudade.

E a saudade. Vem chegando
Bem devagar, mansamente,
Trazendo para o presente
O que parou no passado:
Ternas lembranças, sentidas
Que na vida transitória
Lá no fundo da memória
A gente tinha guardado.

Saudade, sonhos desfeitos
Em mil suspiros perdidos.
É o eco dos gemidos
Que o tempo multiplicou.
É como estrela solita
Brilhando no firmamento
Manso e sentido lamento
Que a solidão acordou.

Saudade, imagens passando
Ante os olhos da lembrança
Saudade vaga esperança,
De ainda sentir e ver.
Saudade, gosto de beijo
Que transformou-se em suspiro;
Saudade, doce martírio
De quem não pode esquecer.
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Apareceu um dia no meu rancho
um cusco teatino, magro e feio.
Eu pensei: este cusco que veio,
com jeito humilde de quem pede abrigo,
irá compartilhar das minhas penas,
será meu companheiro, meu amigo...
O cusco ficou e é cheio de latidos.
O sítio todo que era muito quieto.
Eu acho até que o cusco, solidário comigo,
Quer enxotar pra longe o meu pesar secreto. 
Às vezes mais atento aos seus latidos;
não espero, mas gosto de pensar
que alguém que vive no meu pensamento
também sente saudade e vai chegar.
Mas, se à noite, fugindo do relento,
no borralho se aquieta, o cusco dorme, 
meu coração se agita no silêncio,
e invade o rancho uma tristeza enorme.

O cusco

Para Nicolau Araújo Freitas
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No ermo, uma casinha pequenina
eu e tu dentro dela.
Um quartinho, uma cama para dois,
trepadeiras e flores na janela.
Duas cadeiras toscas na varanda,
junto à mesa singela.
O fogo na cozinha e sobre a trempe
a canjica fervendo na panela.
Para lá da cancela e do salgueiro,
uma lagoa azul brilhando ao sol.
À tarde vão as águas se tingindo
nas cores cambeantes do arrebol.
Depois formas e cores vão fugindo;
o sol se apaga, a noite vem chegando,...
tudo o manto da noite vai cobrindo...
Teus olhos lindos temem desvendar
o mistério da noite que apavora...
Junto comigo há segurança e amor
e a tenebrosa escuridão lá fora.
Mas eu gosto que a noite seja escura
e acho bom que tenhas medo assim:
mais te aproximas quando a noite é feia;
tu precisas ficar perto de mim.

Oportunismo

Para minha esposa Maria de Lurdes Moura
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Eu era pequeno, perguntei:
Minha mãe onde está?
Minha irmã respondeu:
Ela descansa lá, num cemitério de campanha.
Nossa mãe morreu quando você nasceu!
Não gostei de saber, embora visse
De minha irmã os olhos rasos d’água.
Eu não soube entender
A extensão de sua mágoa;
E ainda perguntei:
Como era nossa mãe?
Criatura como ela
Nunca mais encontrei...
Era alta, morena,
Tinha cabelos pretos, bem compridos.
Os olhos meio verdes, a boca era pequena.
Dessas estórias que não tem nos livros,
A noite ela gostava de contar;
E foi ela também que me ensinou
Todas as orações que sei rezar.
Passeava com meu pai,
às vezes nos vizinhos.
Ou iam fazer compras no povoado.
O nosso pai montava o pangaré,
Ela ia no bragado.
Nós, os pequenos, íamos contentes
No petiço pipeiro, engarupados...

Mãe

Em memória de minha mãe, Maria Cândida Santos Moura
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Eu gostava de ver o desvelo estampado
No seu rosto moreno,
Quando levava ao colo, no celim,
O filho mais pequeno.
Quando soube essas coisas, eu falei
Que não achava direito
Nossa mãe ter morrido deste jeito,
Sem me levar um pouco no bragado,
Quando eu ainda era pequenino.
E minha irmã falou:
- Ela não tem culpa, foi de certo o destino.
E desde aquele dia
Eu fiquei sendo uma criança quieta,
E não gostava de ver coisas tristes,
Nem de muita alegria.
Achava que era fraco quem chorava,
E desconfiava um pouco de quem ria.
Não sei se por recalque ou por curiosidade,
Eu peguei a mania
De andar quase sempre observando
Todas as mães que via.
Não sei bem a razão, mas quero crer,
Que entre aquelas mães eu procurava
A minha própria mãe reconhecer...
Vi, um dia, uma índia levando o filho às costas,
Dentro de um cesto alceado na testa,
E disse à minha irmã:
- Que mãe é esta?
Que anda como güecha de cargueiro,
Tranqueando na estrada?
Achei estranho o jeito da mulher
Levar o filho assim como quem leva
Dentro do cesto uma moranga ou um legume qualquer.
Fiquei pensando e vi que gostaria
De andar bastante assim como o bugrinho.
Ao balanço do tranco da mãe índia,
Acomodado dentro do cestinho...
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Ir pelo campo, cruzar longe a serra,
Querendo pegar flores nos caminhos,
Descansar à sombra, nas picadas;
Ouvir e ver de perto os passarinhos. 
Do corredor ao longo das estradas
Para lá do alambrado, olhando atento,
ver o rebanho de macegas claras,
Andar parado galopando ao vento.
Vi a negra Josefa recortando
Uma bombacha velha do pai João
E fazer dela uma calcita nova
Para o Negrinho Bastião.
E ao ver tanto carinho colocado
Em cada ponto da costura à mão,
Achei tão boa a calça, que daria
Minha roupa comprada
Para ser dono duma calça assim
Tão bem feita de roupa desbotada...
Depois, na Vila, aquela mãe bonita,
A senhora ricaça do sobrado,
Ela deixava o filho a meu cuidado
E até falou que eu parecia um moço.
Cuidava do amigo e brincava direito.
E o piá queria ter meu gado de osso
Da estância que eu tinha atrás do parapeito.
Entre todas as mães que eu conheci,
Foi com certeza aquela a mais querida:
Nos trazia merendas bem gostosas;
Era alegre, amável, colorida,
Agradável à vista.
Igual à moça da estampa em cores
Que eu vi no figurino da modista.
Mas um dia fiquei decepcionado,
Porque escutei conversa da vizinha:
(Guardei este detalhe na lembrança)
Disse que aquela mãe criara o filho guacho
Pra não derrubar a cinza do cigarro
Nos olhos da criança.
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E falou outras coisas muito mal,
Que ela não tinha devoção,
Porque levara o filho ao carnaval,
Antes mesmo de o levar à Igreja,
Para fazer a Primeira Comunhão.
Achei errado, mas depois refleti:
Conheço de perto e muito bem
Esta senhora, mãe do meu amigo.
É amorosa para o filho, bondosa até comigo;
Com certeza só faz o que convém.
Nós nem sempre entendemos gente fina
Os sestros que têm, o modo de pensar.
De mais a mais, quem tem de tudo pode
Justar ama para o filho e nem precisa rezar.
Continuei a estimar a mãe bonita,
gostei de outras mães que conheci,
Mas sempre preferi ter para mim
A minha mãe gaúcha que perdi...
Teria me levado ao colo no celim
A passear no bragado.
Dessas estórias que não tem nos livros
Eu sei que ela teria me contado;
Me ensinado a rezar quando criança.
E o instinto me diz
Que só a nossa mãe sabe ensinar
As orações pra gente ser feliz.
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Que Deus nos proteja sempre
Nesta nova caminhada
Tranquila em cada jornada,
No ano novo, que vem.
Vivendo como convém;
Sem egoísmo, sem maldade;
Abertos para a amizade:
Unidos só para o bem.
Maria, Nossa Senhora,
Com o Menino Jesus,
Venham num raio de luz
Iluminar a Querência;
Para ser nossa vivência
De Feliz prosperidade:
Paz, amor, fraternidade:
Por toda nossa existência.

Feliz 1980

Retribuindo votos de Boas Festas do Poeta Chico Gaudério
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De tranquear em pedregulho
Meu pingo vinha estropeado
Eu também meio cansado
Quando apeei neste arraial.
Soltei no campo o cavalo
Para que fosse arribando
E por aqui fui ficando
Porque gostei do pessoal.

Fui me chegando cortês
E Dom Antonio Rosado
Me tirou para afilhado
E ao Gonorvan me levou.
Então esse índio campeiro
Que é mui teso e despachado
Me vendo um pouco apertado
Melhor me recomendou.

Levou-me ao Seu Natalício
O do cofre barrigudo
E disse: este cabeludo
Precisa d’algum dinheiro...
À crise disse: Até a volta,
Nunca mais você me pega
E lá me fui pra bodega
Me rindo até de faceiro.

Agradecendo a faca prateada

A todos os colegas abaixo mencionados.
Em memória dos que já foram para o outro lado da vida.



108

“ A todos os colegas.”
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Fui me encostando à peonada,
Com jeito de sorro manso,
Observando o balanço
E os buracos no terreno
- “Não entre em seio de laço,
Quem não se acautela cai”.
Assim me ensinou meu pai
Quando eu era ainda pequeno.

Uns me olhavam desconfiados
Porque quem chega de novo
Pode ter algum retovo
Ou na consciência, remendo.
Mas quem tem vista ligeira
Conhece rengo sentado...
Eu cruzava disfarçado
Como quem não está vendo.

Agora sou estimado
Como todos podem ver.
A todos dei a entender
Que deles sou muito amigo.
Todos têm seus defeitinhos!...
Mal deles, posso pensar...
Sem a nenhum melindrar
Porque penso, mas não digo.

A exemplo dos amigos
também tenho meus desvios;
“Já tenho cruzado rios
A nado, como o Moacir
Enfrentado cusco brabo,
Feito espeto de amarilho
Mas repetindo o estribilho
em casa: não sei mentir”.
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“Na paz, cortando churrasco”.
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Epaminondas Xavier
Que santinho de pau-oco!?...
O diabo fica pitoco
Perto dele e do Miguel.
E o Bilhar, o pescador
Que pesca às vezes na rua.
E Amaral o charrua
Mais brabo que cascavel.

O Faccio, o Crossi, o Grespan,
Me serviram macarrão,
Passarinho e vinho bom
Das cantinas de Marau.
Como sou meio esganado
E comer não acho feio
Eles me olhavam de esgueio 
Os três com cara de mau!

Pelo Henrique Biazus
Ponho minha mão no fogo
Ou ele não mostra o jogo
Com seu arzito simplório
É como o Osvaldo Marques,
O Jerônimo e o Adão
Que matam rindo um cristão 
E vão chorar no velório.

Enio Cirra, Samuel
Zoé Franchini, Kampitz,
Novos peões que dão palpites
Lá pela casa maior,
O chefe, Dr. Martini
Na engenharia afamado,
Jurandir advogado
As leis conhece de cor.
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Agora tiro o chapéu
E comovido agradeço
A atenção que não mereço!...
Nem sei como me expressar...
A dna. Edila, a Maria,
Dna. Rejane, a Nelcy,
O mimo que recebi
Hei de constante guardar.

Ao dizer muito obrigado
Me concentrando um momento
Do jardim do pensamento
Mil flores tento colher
Pra compor um ramalhete
De rosas e sensitivas
De saudades sempre-vivas
Para lhes oferecer.

A todos: Muito obrigado
Por esta faca de luxo,
Orgulho para um gaúcho
Pela amizade que encerra.
Arrematando prometo
Usá-la e não fazer fiasco:
Na paz, cortando churrasco
Ou num salseiro de guerra.
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Segunda parte  

Estórias de 
galpão
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Ó Quintino, te alevanta,
prá ir “percurá”a fiínha,
que ficou lavando a louça,
quando nós viemo sesteá
e se sumiu da cozinha!...
Passei por uma madorna
e quando me despertei,
vi que não tava escutando
aquele baruio enjoado
de rapação de panela,
nem a buia de pratos
enxaguado na gamela.
Cá comigo disse: Ué!
Que tá fazendo a fiínha?...
Daí deixei tu roncando,
me levantei pé-por-pé
e fui espiá na cozinha;
Pois lá não tava ninguém!
Bombiei por detrás da casa,
atrás do forno também,
a carreta na ramada,
o soque de erva, o galpão,
onde tinha que tá o peão
virando a erva cancheada;
também ninguém tava lá!
Daí fiquei desconfiada!
Garrei e vim te chamá...
Conforme já te contei,
a menina anda reinando,
de namorisco com o peão.

Solução amigável

Para Serafim Magalhães
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A gente tá aconselhando,
mas ela não obedece
e o negócio não tá bão!
- Mas muié, tu não falou
que nós temos capital,
que ela nem sabe o que tem;
campo, gado, mato, erval.
E moça capitalista,
não se casa com pelado;
só casa com estancieiro
ou com doutor, estudado...
É bom que ela apague o pito
e largue mão de bobage,
pois não vê que esse bugrinho
de dele só tem arage...
Mas bem, tu campiou por perto;
agora vou dar uma busca,
no matinho do piquete.
Mas se achá esses dois de fiasco,
com perdão da má palavra,
eu cago os dois de porrete.
- Calma, véio! Esfrie o juízo
e não vá fazer loucura.
Se a coisa tivé estragada,
o jeito é achar compostura.
Cabelo duro, arrepiado,
rosto miúdo, de bugiu;
com um porrete na mão,
o seu Quintino saiu;
num tranco de saracura
quando cruza na coivara.
Logo achou o par debaixo
de uma touça de taquara.
De porrete alevantado,
Seu Quintino investiu,
mas parou logo que viu
um palmo de charqueadeira
Já saindo da bainha.
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Ao verificar que o moço
não era de brincadeira,
e lhe ganhara a parada,
pensou em livrar o pelego,
sem perder na patacoada...
Como quem traz proteção 
falou pra moça com jeito:
- Tu tá ofendida, fiínha?
- Não, pai! Nós estava “percurando”
algum ninho de galinha.
Quintino, largando o pau,
disse entonado, alisando
os fios ralos do bigode:
- Eu vi que era gabolice
descabida deste bode!...
Em casa explicou pra velha
que esperava no terreiro,
pensando só coisa ruim,
pitando ansiada um palheiro:
- Tive pensando: o rapaz
é de bom comportamento,
ativo, trabalhador.
Gávão que é bom capataz!
Diga aos dois que estou de acordo
e dou meu consentimento... 
Segunda bamos na vila
pra tratar do casamento.
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Seu Santo, vacê não sabe
se a tal vaca osca-bragada
da Sia Neca apareceu
ou se já foi encontrada?
Tanta gente andou campeando,
uns par-de-dias; e nada! . .
Mas onde é que se meteu
essa vaca osca-bragada?...
Já vasculharam a restinga,
barroca, foges, banhado;
nem vestígio apareceu!
O povo está desconfiado!
Ninguém fala sem ter provas;
receio de ser chamado.
Essa vaca... Eu “carculo”;
desconfio que essa vaca...
Não se enfiou em oco de pau,
nem em solapão de paca...
Pra mim, Seu Santo, essa vaca! 
Essa vaca... Ói que essa vaca!..
Seu Santo! A crise tá braba!
Muito caro o mantimento.
E quando escasseia o sustento
“inté” um cristão se “destria”,
inda mais esses fulanos
que já têm “nódia” na família.
Vacê está ao par deste assunto! 

Estória da vaca osca-bragada

Em memória de Setembrino R. da Silva
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Sabe de quem estou falando,
conhece os que andam cruzando
dia e noite pela estrada.
O ofício é andar devalde...
Não criam, não plantam nada,
não têm safra do ano!
Dizem que é grande, é pequeno,
ali é de sepa aparada,
quem fizer rastro na estrada,
já deu amostra do pano.
Conforme vacê pensou;
no mesmo, tive pensando...
“Vacê que é um homem ladino,
vaqueano velho, atilado,
tem que estar bem informado
dos pode ser e dos talvês!...
O causo é a vaca da “véia”.
Se sumiu mais essa rês!...
Me conte; quem campereia
de noite nos corredor?..
De carneadeira na cinta
e soveuzito nos tentos
apresilhado ao xinxador?...
Não carece “percurar”
um autor para essa estória,
nem puxar pela memória.
Só não destrincha esse causo
quem tiver a idéia fraca!...
Está visto que essa vaca...
Essa vaca... Ói que esta vaca...
Que diacho! Vacê não fala!
Vacê não quer entender;
corpeia, faz que não sabe.
sabe mas não quer dizer!
Essa vaca se sumiu.
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Todo mundo andou campeando.
Ninguém achou; ninguém viu.
O coisa ruim não levou,
água baixo não rodou,
não houve enchente no rio...
Não se atolou no banhado
e nem quebrou-se em barroca;
não voou em bico de corvo
e nem entrou pelo chão
a dentro que nem minhoca!...
Pois eu conto prá vacê.
Não vou ficar arrodiando
como matungo na estaca!...
Pra mim, Seu Santo; essa vaca.
Essa vaca, Ói que essa vaca!...
Essa vaca osca-bragada...
Tá visto, essa vaca, foi...
Ela... foi... foi... “sutilada”.
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“Corria o divertimento com respeito e harmonia”.
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Mandei o piá repontar
os bois costeando a restinga.
Virava do meio dia,
era o forte do verão,
o calor tava demais.
Prá livrar constipação,
dei de mão no meu corote
de cerne de salsafrás
e pelo furo gorpiei
uns quatro gorpes de pinga.
Fiz fogo, busquei água,
pus, a esquentar a chaleira
pra mor-de aprontar um mate
duma ervita da Palmeira.
Trouxe a “caixa do munício”,
na bóia, providenciando.
A trempe em riba do fogo
e sobre a trempe a panela
com o “toicinho” fritando.
Enxaguei na gamela
o arroz, fritei primeiro,
e o charque de costilhar,
com uma fervura, picado,
ajuntei pra completar
a bóia tradicional
dos que têm de carregar
o ofício de carreteiro...
O piá voltou do reponte;
eu tomava chimarrão.

O facão do Primitivo

Para os Folcloristas: 
Dr. Edson Otto, Antonio Augusto Fagundes e Manoel Pedro Mello
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Perguntei por um demais:
Os bois beberam bem, água?
Ficaram juntos no pasto? .
Bem... Desencilhe o lobuno
e solte com a soga de arrastro.
Tá aprontando o carreteiro;
e só enxagoar o arroz...
Traga um balde de água fresca
e bamos comer depois.
Nisto olhei rumo da estrada,
já quase perto da sanga;
vinha vindo o Delegado,
junto com ele, um capanga,
por nome de Militão.
Um pardo muito atrevido
e metido a valentão.
Os dois cruzando no passo
deram água pros cavalo
e logo estavam chegando.
Saí com a cuia na mão
e o rosto velho contente. 
Apeie Seu Delegado!
Viajando aqui prestas bandas?
Venha chegando prá frente.
Mas oiga cavalo bão
esse baio-cabos-negro!... 
Não vê que a bóia tá pronta
e tá bueno o chimarrão.
Sente aqui neste caixote;
eu já forrei com pelego
E fui le servindo uns mate
enquanto fumos proseando.
O Delegado falou
por entre uns chupos de amargo,
ansim como campereando
um princípio de conversa.
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O barro feio do passo,
quaje o baio se atolou,
o tempo, a chuva, o mormaço
e depois mais resolvido,
devereda entrou no assunto:
Mas então Seu Primitivo! 
Não atendeu meu chamado,
a audiência estava marcada
e você não compareceu?
Diga qual foi o motivo?
Daí veio o Militâo... .
Tava ajeitando os cavalos:
Eu disse, seu Delegado,
Que ele não comparecia,
é bem como sempre falo,
este índio é retovado... 
Taí; facão na cintura!
Este é o facão da baderna,
no Baile da Mabilia!...
Veja bem: Rustindo a perna,
Quaje arrastando no chão.
Pra quem véve no trabaio,
um facão desse tamanho,
inté que tem serventia...
Alto lá, seu Militão!
Por enquanto minha prosa,
tá sendo com o Delegado!
Não venha se intraduzindo
adonde não foi chamado!... 
Sei que tu não me aprecia
e vi quando tu chegou,
mal-e-mal comprimentou,
me olhando de atravessado.. . 
Prá mim, cara feia é fome
e tu já tem essa cara
de “paraguai lastimado”.
Mas óie aqui, Militão!
Quem previne diz que é amigo.
É bão tu ponhá reparo
e encadecá no que eu digo.
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Na fumaça do meu fogo;
na cinza dos meus tição;
ninguém me vara por riba!
E com trapaça e mau jogo
ninguém me ganha de mão;
meu facão tá pago; eu uso!
Encomendei no ferreiro,
deste jeito é que eu queria.
E vou provar prá o Delegado
como ele tem serventia!... 
Da canga dos bois da ponta
aos recavém da carreta;
a caixa, fueros, cruzeta
e desde a tolda ao rodado,
qualquer tareco que quebre
ou fique danificado
conserto ou faço outro novo
e pronto dou colocado...
Pode ser o cabeçalho,
e eixo, canzil ou canga;
que, às vezes num peludeio
inté boi manso se zanga.
Com a carreta quebrada,
eu com Deus e o meu facão... 
pois nunca fiquei na estrada.
Vou no mato, corto um pau.
Serve o facão de machado.
Pra medir serve de metro
de régua, compasso e linha,
Pra aparar serve de serra,
e depois pra “farquejar”
me serve de machadinha.
Serve de trado e formão,
de garfo, de colher, de faca.
Cravado ao sol, de “relógio”
e ao mesmo tempo de estaca.
De cherenga; trabaio um couro
na profissão de guasqueiro.
Desde o tento pra o “muxaxo”
o ajôjo, a broxa, o tamoero.
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Pra roçar serve de foice.
Sovando um tento é sovela,
no rancho serve de tranca
se a porta não tem tramela.
Serve enfim prá tanta coisa
que por ser muitas nem cito.
Depois que churrasqueio
me serve inté de palito!...
Nem carece le dizer
que este facão macanudo 
apareiado prá tudo,
tem mais outra serventia:
é bão prá mantê o respeito!... 
Vou contá o que aconteceu,
no baile da Mabilia.
Corria o divertimento
com respeito e harmonia,
sem aqueles agarramento,
tão em uso na cidade,
por gente moderna e fina.
Pois ali mesmo bailando
dentro do salão bem cheio,
os moço da “suciedade”
prá não tá esfregando embigo,
se seguravam de esgueio,
bailando meio de quina.
Já era de madrugada,
quando um forzinho roncou.
Veio bufando e parou
bem na vera da ramada,
meio assustando uns matungo
e provocando alarido
no meio da cachorrada.
Os três moços da cidade,
daquela estrovenga apearam
e de vereda se enfiaram
de carancho no salão.
Não deram satisfação
nem mesmo à dona da casa.
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Cada qual grudado a um par
saio espalhando brasa,
com a prenda mais chinchada 
do que queijito no chincho.
E maxixando de gorpe,
como se baila em bochincho.
Me conte seu Delegado
o que é que vancê fazia
no “posto” de mestre-sala,
no baile da Mabilia?...
Muito bem, subi num banco,
prá o bem de fazê uma fala: 
Que pare a gaita um bocado! 
Moçada buena! Atenção!
Resguardando os convidados
e algum carancho também,
prá seguir a diversão
à moda que nos convém,
vou puxar uns regulamentos,
deixados pelos antigos
que é oportuno lembrar.
Pois reza o comportamento
que todos têm de manter
quando se acham se divertindo
num festejo familiar.
Porque isto aqui não é bochincho
de “arrebalde”de vila
onde um maula gasta “uns pila”
e depois pode abusar,
garra, aperta e sova o par
cochicando nos ouvido!...
E quem não gostou que se arranque,
porque isto aqui é proibido! 
A vergonha que passei; home,
pois não pude terminar.
Um dos cueras da cidade,
com um coice, me virou o banco;
caí de plancha no chão,
que quase fiquei lonanco.
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Esta ripa de costela,
com o tombo ficou ofendida
e com a fala esprimida
não pude nem destratar.
Fiquei bem quieto no chão,
desenreando as idéias,
e escuitando a confusão.
Os tipos se descuidaram,
morrendo de dar risada...
Eu pensei, de sorro manso,
ainda ganho esta parada
Fui me erguendo devagar,
meio guenzo, capengando,
e fui pra banda da saída,
como quem vai retirar
e garrei de trás da porta
meu facão tava de pé.
Senti um repuxo no pulso
e no meu Santo, mais fé!...
Num prisco investi naquele
que tinha me dado o tombo
Com um planchaço aqui, lá nele,
Mais outro no sobre-lombo
o maludo se apagou;
e no mesmo sofragante
o outro coera, apanhou!
E foi tão forte o planchaço
que o malandro recebeu; 
eu acho até que ele deu
um viva à Nossa Senhora! 
Isto ou coisa parecida
e se cambiou porta-fora.
O terceiro foi entrar
no reservado onde as moças 
fazem... seus particular!
Ao fugir ficou Trancado
numa janela pequena...
Trouxe de arrasto prá  sala,
puchado pela melena.
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Mas naquele, não bati;
estava choromingando
e tinha feição de guri!
Logo os três juntei lá fora
pra um “inxemplo” melhor,
antes que fosse “simbora”:
Sentenciei, desta maneira:
Tu aí, piazote assustado! 
Monte nesta geringonça.
É tu que vai choferiando.
Os dois que estão galopeados,
vocês dois vão empurrando,
inté pra lá da porteira.
Não quero cheirá a catinga
e nem escuitá o bufido
enjoado dessa porqueira.
Conforme ordenei foi feito.
Foi isto que sucedeu.
É o que eu tinha pra dizer.
Bueno! A prosa tá bem boa.
Agora bamos comer.
Bóia nós temos bastante;
só tá faltando taiér...
Bem prá mim e o Delegado
que semos gente importante,
tem prato só prá nós dois;
mas prá tudo dá-se jeito,
ninguém fica prá depois.
Tem a gamela pequena
da gente enxaguá o arroz;
tem a tampa da panela.
O piá come na tampa
e o Militão que é mais feio
tem que comer na gamela
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A peleia

Para Wilson Busato

Magricela, cabeludo,
“de quina” junto ao balcão,
mui cortês “tenteando trago”
puxa seca Conceição.
Pica fumo, lambe a palha
que trazia atrás da orelha; 
alisa-a com a “cherenga”, 
depois apara e emparelha. 
Fecha o cigarro com jeito. 
De um bocó tira o avio. 
Ajeita a pedra ao isqueiro; 
bate o fuzil, bem macio. 
A chispa incendeia a isca, 
cheirando pano queimado. 
Acende o “baio”, tragueia 
e segue o causo começado.
- O Migué que não é fio
de “égua mansa”, arrepelio! 
Disse: Tu é hôme arrepete 
e o Juca arrepetio!...
- Ó fio desta e daquela... 
(“Já envolveram as famia.)
- É a fia da tua sogra!
- É a vovó da tua fia!... 
(E trocando “liberdades”, 
cada qual com mais vantagem, 
se “varejaram” prá fora, 
que nem dois “gatos servage”...) 
Sêco, atalha o bolicheiro: 
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“- Mas não-se, a briga foi feia; alevantou “porvadeira”!...”
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- Foi a rinha de rapariga: 
Só “tabefe” e nome feio!... 
Ninguém ferido na briga. 
Conceição então, percebe. 
Fôra um pouco exagerado. 
Tentando o “causo” compor, 
justifica encabulado:
- Mas não-se, a briga foi feia; 
alevantou “porvadeira”!... 
Ninguém saio “lastimado”... 
Mas vuô páia “dai gibera”!
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“Em memória de Carlos Nino Machado”.
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Estória da cerejinha

Em memória de Carlos Nino Machado que recolheu esta estória (prás ban-
das de Soledade) - da qual aproveitei o miolo para compor estes versos.

Eu estava de peão numa estância,
Era um fim de semana, 
Encilhei a minha ruana 
E fui dar uma volteada.
Banquei lá numa canhada, 
Orelha torta, escutando, 
Oito baixo resmungando, 
Retrechando uma toada.

É baile! falei prá ruana
Com o toque no ouvido.
Sou aqui desconhecido,
Mas posso “apreciá” um bocado 
E fui costeando um banhado, 
Vendo résteas do lampeão
Pela porta do salão
E nas frestas do telhado.

Fui apear longe de casa, 
Junto à cerca do potreiro. 
Atei a güecha primeiro,
E como sou prevenido, 
Carregava escondido, 
Entre a carona e o pelego, 
Um porretote pra achego 
Dalgum guaipeca atrevido.
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Um porrete de cereja
Do tamanho de um canzil, 
O pesinho era sutil,
Meio verde, sapecado. 
Como um dedo destroncado
Era a grossura que tinha. 
E não fosse a cerejinha 
Eu era hoje: o finado.

Bem, fui pra festa; o porrete 
Enfiei por baixo da escada 
E subi pra dá uma olhada 
No baile que estava “bão”.
Mas na minha frente um indião,
- Peletudo, o desgranido,
Vi que estava “arresolvido” 
A me “atrapalhá” a visão.

Me enfiei mais de quina e disse: 
Me dê licença, parceiro! 
Respondeu: Cheguei primeiro!
(Com semblante de perau.) 
E o índio cara de mau
Ainda parou mais na frente.
Eu já não estava contente, 
Firmei os pés no degrau.

E “dei-le” um empurrãozinho 
Que o maula “tastaviando”
O salão, atravessando,
Foi se pechar do outro lado. 
Com um chifre meio quebrado, 
Ficou planchado no chão:
Reboliço no salão
E eu bem quieto, disfarçado.
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De repente olhei “ansim” 
Vi uma taipa de bigode.
“Carcula” quem é que pode,
O que sucedeu comigo?! 
lnté parece castigo!
Eu olhando, delicado,
Quando vi estava cercado 
Na capela do inimigo.

“Manguiei” escada-a-baixo 
Já de baixo dos “facão”; 
Mas foi Deus que pôs na mão 
Em tempo minha cerejinha. 
De tanto facão que vinha 
Num compasso “assolerado” 
Eu só não fiquei picado
Pela destreza que tinha.

Pois tinha uns “vinte facão” 
Trabalhando de “afetivo”! 
E eu sem saber o motivo, 
Daquela barbaridade!
Não gavo minha qualidade; 
E sei que não sou perfeito. 
Mas sei conter meus defeito. 
Quando me acho em “suciadade”.

Eu quis responsar São Jorge, 
Mas me esqueci da oração. 
Mais sem jeito que um pagão
Quando tem que escuitar missa, 
Me destorcia na liça;
Pra ganhar ou pra perder: 
Como quem cumpre um dever, 
Fui “destribuindo Justiça”!
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Volta e meia eu colocava 
Numa orelha a cerejinha! 
Aquele nunca mais vinha, 
Porque faltava na briga! 
Raleava a força inimiga, 
Uns par-de-facão sobrava, 
Minha destreza mermava, 
Sovada pela fadiga.

Vagava um, vinha outro:
Mas já sem muita brabeza.
Nisto olhei pra minha cereja. 
Tava só um toquinho ansim!... 
Garrei um facão pra mim,
Disposto acabar com tudo, 
Corri o último crinudo;
Até na gaita dei fim.

Antes de me retirar 
Inda cruzei na cozinha 
Pra apreciar a ladainha
Da mulherada assustada. 
Era uma papagaiada
A maioria rezando:
Tinha umas me destratando 
Passei com ar de risada.

Montei na ruana e me fui 
Assobiando, folheiro.
Em cavaco, no terreiro,
Deixei minha cereja amiga; 
Com um lanho na barriga, 
No braço canhoto, um talho, 
“Fui atendê meu trabalho”
Que eu inté nem sou de briga.
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Conversa de comadres

- Sabe, a pobre da Marfisia?...
- que Marfisia? - A do Irineu 
e da Zóca! A fia deles.
- Ah! Sim, sube; ela morreu. 
- Não! Não morreu, se matou-se!
- Por que seria?... Coitada!
- Diz que andava um diz-que-diz-que
que ela era muito falada.
- Mas afinal como foi?
- Bebeu um veneno brabo; 
o corpo ficou bem preto. 
- Foi soda;  - não, formicida... 
Não, minto! Foi cianureto. 
(Tirando o arroz que socara 
pra peneirar do pilão,
Siá Chica entrou na conversa, 
assim, meio distraída.)
- Ah! Então não foi formicida 
que pôs ela no caixão!...
Foi o tal de cianureto... 
Mas esse também é bão!
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“O Juca era um peão”.
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Estória do peão Juca

Para o Jornalista João Roman Vieda

O Juca era um peão 
Saía bem cedo
No seu alazão.
Volteava no campo, 
Cuidava do gado, 
Curava terneiro, 
Compunha alambrado,
Voltava à tardinha 
Servindo o patrão. 
E quando chegava 
À beira do rancho 
O Juca tomava
O seu chimarrão. 
E Dona Maria
Mostrando alegria 
Chegando ao portal 
Chamando as crianças 
Servindo o jantar; 
Contente dizia:
Tem bóia de sal. 
Tem rosca de milho, 
Café de chaleira, 
Coruja e sequilho. 
Depois, num rodeio, 
Não é por falar: 
Salvando o patrão,
Nas aspas de um touro
O Juca morreu, 
Morreu o alazão 
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Agora, coitada, 
A Dona Maria,
Não sente alegria, 
Nem gosta da vida, 
Chegando ao portal, 
Chamando as crianças,
Servindo o jantar;
Lhes diz constrangida: 
Soquei a canjica 
Depois, penerei.
Do miolo do milho
Fiz “bolo coepucha” 
Enrolado na palha.
Na cinza os assei.
Não gostam? Mas serve. 
Que nunca nos falte 
Que Deus nos conserve; 
O Juca não vem!
No céu campereia
No seu alazão
Laçando as estrelas
E a lua também.
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Chininha

Para Edgar Dorneles

- Comadre, queremos a Chininha 
Para ir morar lá em casa na cidade; 
É só prá companheira da madrinha. 
O meu rapaz frequenta a academia;
A nossa Terezinha cursa a escola normal, 
Estuda pintura, gaita e piano
E ainda vai às reuniões no Comercial. 
Eu atendo os negócios da estância 
Sempre rente à peonada,
Pois não se estando junto cutucando 
O peão de hoje em dia não faz nada. 
Uma empregada a gente não consegue: 
A que não é lambona é serigaita
Logo mostra que é ladra...
Por estas razões foi que a Chininha 
Foi morar na cidade com a madrinha. 
Quando ela chegou, quanta alegria 
Transfigurava toda aquela gente!...
Cada qual mais queria pra Chininha 
Mostrar rosto contente...
Ganhou um par de sapatos da Teresa; 
Bolsa, cinto, vestidos e sombrinha
E a moça ainda lhe deu de puro “nailon” 
Uma combinação quase novinha.
E falaram: menina você tem
Que aprender as letras e a taboada. 
Logo compraram livro prá Chininha; 
Um caderno também.
Até o moço lhe deu uma caneta... 
Que já não funcionava muito bem. 
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Assim, entre desvelos e cuidados, 
Começou a Chininha nova vida, 
Prestativa, confiante e esforçada, 
Às vezes ficava constrangida
Fazendo confusões no que aprendia 
Daquela gente boa e camarada.
Mas o tempo não pára e foi passando; 
Foram seus afazeres aumentando
E o livro esquecido na despensa
Por trás da prateleira foi ficando. 
Ora ao tanque lavando o dia inteiro 
E nos serões o ferro de engomar. 
Limpeza desde a sala até a cozinha,
O lustro, o pó, a louça prá lavar
Nem tinha tempo de sentir saudade 
E muito menos tempo de estudar. 
Era agora seu mundo tão pequeno
Sem ter do campo os largos horizontes, 
Sem a água fresquinha da cacimba, 
Sem murmúrios de fontes.
Nem mesmo o canto triste da seriema 
Nos dias chuvosos à tardinha... 
Também nunca mais sentiu Chininha, 
Do laranjal em flor o cheiro ameno, 
Nem mais viu o sol quando descamba, 
Lá por trás da coxilha distante,
Quando atira no céu alguns restos de luz, 
Colorindo as nuvens nos confins do horizonte; 
Nem gozou mais da vida na campanha
O sono matinal morno e sereno. 
E, em vez de ouvir, nas frescas madrugadas,
O canto alviçareiro,
Do galo cochincho do terreiro,
Era agora acordada com sobressalto 
Aos gritos irritantes do leiteiro.
Mas Chininha era agora uma moça bonita.
O tempo transformara o seu busto pequeno 
Tornando irresponsavelmente provocantes 
As curvas naturais do seu corpo moreno. 



145

Como todas as moças, de certo ela sonhava, 
E castelos no ar edificava,
Alimentando uma ilusão querida. 
Nem pensou que a traição
Anda sempre emboscada
Prá matar ilusões nos caminhos da vida. 
E foi assim que um dia a pobre moça 
Para casa voltou desiludida,
Desajeitadamente carregando,
Num misto de vergonha e maternal carinho, 
Um filho de ninguém, muito parecido
Com o moço doutor, o filho do padrinho.
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Terceira parte

Versos do meu 
baú
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Para todos os componentes do Grêmio Literário Castro 
Alves do Colégio Jerônimo Coelho

Saudade

É a saudade sentida,
de nossas penas retovo.
A vontade dolorida
de ver e sentir de novo.
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O cartão de Natal

Fiquei alegre quando recebi
Tua amável lembrança de Natal.
Não sei se por meu bem,
Se por meu mal,
Conservo essa mania desusada
De observar as pequeninas cousas
E dar tanta importância a quase nada. 
Mas eu acho, querida,
Que nas pequenas cousas encontramos 
O bem ou mal de toda a nossa vida. 
Por isso teu cartão observando
Soltei a rédea do meu pensamento
E me julguei, então, por um momento, 
A pessoa feliz que ia chegando
A quem você a porta estava abrindo 
Num gesto acolhedor, meiga, sorrindo. 
Mas vendo aquele cusco ali parado, 
Não fiquei bem contente,
Pois por qualquer descuido, morde a gente 
Um cachorro danado.
Mesmo assim entrei para te beijar, 
Mas suspendi meu gesto embaraçado
Vendo a moça que estava atrás da porta 
E disse então: Não me leves a mal, 
Querida, atende esta exigência minha: 
Amarra aquele cusco no quintal
E mande passear a tua vizinha.
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Prece de Natal

Para o Jornalista Meirelles Duarte

Pela janela do meu quarto, 
Eu olho a noite de Natal, 
Noite gloriosa a natureza
É um hino imenso de beleza, 
E a humanidade nesta noite, 
Pensa no bem, esquece o mal.
Contemplo a noite e vou pensando: 
Papai Noel, porque não vens;
Tu que andas a todos visitando. 
Abandonaste o filho teu.
Papai Noel, me diz ao menos: 
Que mal fiz eu?
Acaso ímpio tenho sido,
Os teus conselhos não segui? 
Se o fui, perdoa, comovido
E humildemente imploro a ti. 
Papai Noel, não faz comigo 
Ouvido assim de mercador
E volte a ser aquele amigo 
Acolhedor
De quando eu era ainda criança. 
Pelo Natal, tu sempre vinhas, 
Conservo bem essa lembrança...
Tu me trazias tantas coisas, 
Ovelhas, coelhos e soldados, 
Polichinelos, carrocinhas
Com cavalinhos atrelados. 
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Mas isso foi há muito tempo, 
Já longa estrada caminhei,
E quantas vezes pelo caminho 
Da vida incerta tropecei.
Hoje te peço bem pouquinho. 
Sei que te custa quase nada. 
Papai Noel, atende, escuta
A voz magoada.
O que eu queria vou dizer-te 
Vou te falar bem a verdade, 
Coisas que tive e já não tenho 
Pelas quais sinto esta saudade: 
Papai Noel, me deixa algumas 
Das ilusões da mocidade.
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Olhos verdes

Olho o mar e penso em ti 
A incerteza, o perigo!...
A inconstância das ondas 
Tudo o que penso não digo.

No mar a cor dos teus olhos... 
E continuo a pensar
Que mora em teus olhos verdes 
A inconstância do mar.

Pensando bem não confio 
Em ti, mas sou teu amigo. 
Sei o que quero dizer
Mas fico quieto, não digo.
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Água caída

Às vezes tenho pena da lagoa 
Tenho pena da água que parou, 
Da água que foi chuva cristalina 
E caiu e ficou.
Da chuva que foi nuvem muito branca 
E descendo rolou.
Vive a lagoa refletindo a mágoa. 
Da nuvem que no barro se atolou. 
Tua sina, lagoa, é parecida
Com o destino da mulher que errou.
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Quatro beijos

A não ser beijos em sonho 
Quatro vezes te beijei.
A primeira até nem sei 
O gosto daquele beijo
Eram uns lábios sensuais, 
Não resisti, desabrido; 
Grudei um beijo escondido 
Movido pelo desejo.
E novamente o retrato,
O tal que eu mesmo fazia, 
Para beijar todo dia;
Seria esta a intenção! 
Mas você apareceu
E lá se foi a freirinha, 
Aquela minha santinha, 
Que pintei com devoção.
Depois beijei você mesma, 
Num gesto um tanto arrojado, 
Mas você, no namorado
De certo estava pensando. 
Gostei dos lábios macios!... 
Mas o beijo... sem calor; 
Dado meio por favor
E não por estar gostando.
Te beijei mais uma vez
E foi só teu o pecado.
Pois, se não tinhas gostado 
Não devias consentir.
Agora diga, querida,
Pois que o amor também cansa: 
Há ainda uma esperança
Ou tenho que desistir?
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Amigo

Por que não beijei teus lábios? 
Não sei por que, tive medo. 
Por que, do teu corpo lindo, 
Não desvendei o segredo?

E agora por que lamento, 
Quando estou perto de ti, 
Os beijos que não te dei, 
O tempo bom que perdi?

E por que, braços parados, 
Quero dizer-te e não digo; 
Que sinto estranha tristeza, 
Quando me chamas de amigo?
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Aquele beijo

Não querias deixar que eu te beijasse.
Agora vejo bem, tinhas razão.
Numa prova de amor, o coração
É somente quem deve aconselhar.
Mas eu te quis demais no meu desejo.
Não pude me conter, nem te escutar
E assim te beijei...
Depois me disseste: Tenho outro,
Foi só de pena o beijo que te dei!...
Agora aquele beijo me tortura;
Nem quero mais outra oportunidade, 
Pois mesmo sendo frio e indiferente,
Dele sinto saudade.
Daquele breve instante ainda a lembrança
Não me deixa, não cessa, não me larga
Do beijo que eu quisera fosse doce
E que deixou-me esta lembrança amarga.
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Egoísmo

Eu até gosto que os outros homens digam 
Que não és elegante e nem bonita,
Que nem possam sentir a magia infinita, 
Que é vida em teu rosto e luz em teu olhar, 
Que a doçura suprema do teu beijo
Jamais alguém possa sequer sonhar, 
Que o calor do teu corpo e do teu seio, 
Ninguém possa prever e nem provar, 
Pois eu te quero para o meu desejo
E que só eu, UNICAMENTE, possa 
Te ver, sentir, amar e acariciar.
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Três jornadas

Eu estive na taba: Um tacape empunhei. 
Ecoou pelo vale, ecoou pela serra
O meu grito de guerra.
Peito a peito, lutei.
Mas um dia o instinto acordou
E me disse: Guerreiro!
Não lutes assim por um sonho fugaz!...
Quebrei o tacape e atirei-o ao fogo
E com uma brasa acendi o cachimbo da paz.

Depois, vim de longe... Nem sei do passado. 
E quando avistava um oásis, já perto,
Meu camelo cansado, tombou no deserto. 
Segui pelo areal, meu rumo era incerto.
A consciência falou e me disse: Beduíno!
Não serás sempre assim, um ladrão do deserto. 
É outro o teu destino...
A vida continua! Olha além do horizonte 
Há uma estrada sem fim!
E eu senti que trazia um oásis no peito, 
O calor do deserto estava em mim.

As luzes da cidade eu avistei um dia.
Cheguei e recebi em troca da amizade 
Incompreensão, egoísmo e falsidade.
E por um pouco de amor que alguém me dava 
Logo sentia um mundo de saudade...
Afinal te encontrei e você foi prá mim, 
Uma réstea de luz no meu caminho.
Depois você partiu: eu fiquei tão sozinho, 
Nesta incerteza imensa, indefinida...
Talvez seja você o céu do meu espírito!
Mas não será, quem sabe; o inferno da vida?
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Saudade

Para minha neta Dra. Maria Valderes

Fico pensando, pensando, 
Quando a saudade vem vindo. 
Meus olhos querem chorar 
Meu rosto fica sorrindo.

Penso não ser dissabores.
Não tão pouco desenganos.
Essa saudade que vem;
Quem sabe, é o peso dos anos?...

O tempo passou tão leve.
Por que chorar? Foi tão lindo!...
Quero guardar um sorriso,
Pra saudade que vem vindo.
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Quarta parte

Vocabulário 
serrano
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 A   

Agarramento - dançar muito apertado.
Ajeitar os cavalos - cuidar dos cavalos, desencilhando, dando 

água e alimento ou, simplesmente, pondo os animais à soga. 
Aglomerado - grande ajuntamento de pessoas.
Ajoujo - tira de couro com a qual os bois são unidos pelas aspas. 
Altaneiro - altivo, decidido, arrogante.
Alto lá - pare aí! Não se meta! Expressão que denota grande 

energia. 
Apagar-se - perder a ação.
Aparada de cepa - de modo geral, todos.
Apareiado - bem a jeito, diz-se, também, do cavalo bem enci-

lhado: cavalo bem apareiado.
Apertado - mal de vida. Sem dinheiro.
Apojo - leite bem gordo. O último numa ordenha.
Apreciar - gostar; ter simpatias.
Arraial - termo pouco usado na serra. Localidade muito peque-

na. Vilinha, lugarejo. Acampamento militar. Ajuntamento 
de pessoas. 

Arranque-se - que vá embora.
Arreliando - resingando, protestando, reclamando.
Arribar - engordar. Ficar mais forte.
Arrinconar - morar ou viver dentro de um determinado rin-

cão, dentro de certos limites.
Aqui, lá nele - expressão característica da gente da campa-

nha, mostrando no próprio corpo o local onde alguém foi 
atingido.

Vocabulário serrano
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Alarido - barulho forte de muitas vozes, quando não se con-
seguem distinguir as palavras; (algazarra). Ex.: Não era 
algazarra de gente nova indo para algum divertimento nem 
alarido de mulherio brigando de boca por causa de marido.

 B   

Baderna - briga, desordem, com muitos envolvidos.
Baio - cigarro de palha.
Baio-cabos-negro - pelagem de animal cavalar. Baio - várias 

tonalidades de amarelo. Baio-cabos-negro - cavalo de cor 
amarela, com cola e clinas pretas.

Banda - lado, rumo, direção.
Banda, prestas - aqui por este rincão, por estes lados.
Banhado, criança do - as gentes do interior, para não explicar 

para as crianças como é que “aparecem” os recém-nascidos, 
dizem que a criança foi trazida do banhado.

Bem-querer - a pessoa amada.
Benzê = benzer - rezar uma fórmula de oração ou prece para 

afastar tempestades ou curar. Mãe Joana, personifica a 
parteira e benzedeira da campanha.

Benzedeira - uma boa entendida sabe também benzer todos 
os males que podem prejudicar a criança. Bichas (vermes 
e lombrigas), mau-olhado, quebrante, terícia (icterícia), 
tersol, míngua, dor-de-barriga, sapinho, grossor ou gros-
seiro. Existem, também, orações para estancar sangue, para 
picadas de cobra, assim como uma oração com “responso 
a são bertoldo” para curar rendidura, torção e torcicolo; 
existe oração para curar “empinge braba” (impingem) e 
desviar tormenta.

Bocado, parar a gaita um - parar a gaita um pouco. 
Bochincho - baile de baixa classe, pouco selecionado, onde 

qualquer um entra, pagando.
Bocó - bolsa de couro com mais ou menos 12 cm2 com passador 

para carregar à cinta.
Bóia - alimento.
Bolicho - pequena venda de campanha, onde os companheiros 

se reúnem aos domingos e dias santos. Na serra ninguém 
pronuncia boliche conforme se lê no Vocabulário Sul-Rio-
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Grandense, publicado pela Editora Globo de Porto Alegre. 
É usada também a denominação bodega.

Borralho - cinza que se vai acumulando em baixo e ao redor 
dos tições, no fogo de chão e onde cuscos (cães) gostam de 
dormir. 

Breve - um breve é geralmente uma oração escrita, dobrada e 
colocada dentro de um saquinho de pano, preso a uma tira 
ou corrente, que se carrega no pescoço.

Brocha - tira de couro que se prende às duas extremidades do 
canzil, por baixo do pescoço dos bois.

Bueno - bom (palavra espanhola usada no Rio Grande do Sul). 
Bufido - ruído muito forte, por comparação com o bufo dos 

animais.
Brasa, espalhar - dançar espalhafatosamente.

 C   

Cabeçalho - peça que vai na canga dos bois de coice (os bois 
que ficam mais perto da carreta, quando conduzida por 
mais de uma junta de bois) recavém da carreta, parte tra-
seira (entrada).

Cacimba - olho d’água calçado com pedras ou tijolo.
Cambiar-se - fugir, sair do lugar.
Campeando, assim como - procurando um meio de entrar 

num assunto, um meio para principiar a falar num assunto.
Campear - procurar no campo. A gente da campanha gene-

raliza o termo. Exs.: “Campeei por toda a casa”; “campeei 
tua casa na cidade e não encontrei”; “campeei a volta e 
montei” (Aureliano de Figueiredo Pinto, in Romance de 
Peão. Também se diz campiar.

Canga - peça de madeira que, colocada sobre o pescoço dos 
bois, funciona como uma espécie de coleira. Em cada extre-
midade da canga são colocados dois canzis que, atravessan-
do os furos da canga, descem verticalmente pelos lados do 
pescoço do animal, fechando em baixo por tira de couro: a 
brocha. Por isso é que, quando a canga é colocada, a junta 
(dois animais) é presa pelas aspas, para o que é usada uma 
tira de couro, o ajoujo.
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Canzil - peça de madeira, com cerca de dois palmos de compri-
mento. Dois canzis em cada extremidade da canga prendem 
os bois pelo pescoço. Os canzis são dentados, para graduar a 
brocha, que é uma peça de couro presa ao canzil, passando 
por baixo do pescoço do boi.

Capanga - o capanga era o equivalente do segurança moderno. 
A função do capanga pode ser comparada à do buldogue: 
defender e obedecer incondicionalmente ao dono.

Capengando - rengueando.
Capão - reduto do mato (em meio ao campo). Do guarani caá 

(mato) paún (ilha). Ilha de mato.
Carancho - espécie de gavião. (Ave de rapina). Pessoa que vai 

a festas ou bailes sem ser convidado.
Carculo - calculo, “calculei”, julguei que fosse assim.
Carece, não - não é preciso.
Carecer - precisar; estar precisando.
Carreta, caixa da - conjunto de peças, em forma de baú, que 

constitui o espaço útil da carreta, para o carregamento da 
carga. 

Carreta, recavem da - “recavem” - a parte traseira do veículo. 
Carreteiro - aquele cuja profissão é carretear; o que guia os 

bois que puxam a carreta. Arroz de carreteiro ou simples-
mente carreteiro: iguaria preferencial do carreteiro - feita 
de arroz socado no pilão (sem polimento) com charque 
picado.

Causo - estória, conversa.”Veio com causo”. “O causo foi as-
sim...” 

Causos, puxar - contar coisas do passado, fatos ou aconteci-
mentos. 

Certa, na (na certa) - com certeza.
Chaleira, café de - faz-se da seguinte maneira: o café é posto 

diretamente na chaleira. Quando a água ferve é tirada do 
fogo (com o café já misturado) e é mergulhado nessa mistura 
um tição, isto é, um pedaço de madeira com a ponta acesa 
ou algumas brasas, para baixar o pó. E o café está pronto.

Chamado - palavra usada no sentido de intimação para com-
parecer diante de uma autoridade.

Charque - carne salgada e secada ao sol e ao vento. Geralmente 
é a rês carneada para charquear. Eram retiradas mantas de 
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carne do peito, do costilhar, dos quartos e paletas, de forma 
que cada peça ficasse numa só manta com mais ou menos 
três ou quatro centímetros de espessura, as quais, após sal-
gadas com sal grosso e amontoadas umas doze horas eram 
secadas em varais, expostas ao sol e ao vento.

Cherenga - faca pequena e ruim.
Chimarrão - mate amargo. Na campanha serrana é muito 

usado o mate-doce, entre as mulheres. Nas reuniões de 
vizinhas e comadres a cuia para mate doce não é a mesma 
usada para o chimarrão. Gaúcho que se preza não toma 
mate-doce e nem consente que a cuia para o chimarrão seja 
usada para mate-doce. No mate-doce são usados açúcar ou 
mel e, muitas vezes, é usado leite quente em lugar de água. 
Muitas vezes é servido com biscoitos e sequilhos.

Chimarrear - tomar chimarrão.
Chimarrita - dança, canção e música popular, acompanhada à 

viola. Há opiniões de que fora música dedicada a uma china 
(mulher morena) de nome Rita e que, com o tempo, por 
correção de linguagem chegou até nós: chimarrita. (Como 
“cá o deghas”, o que pertence a egas muniz). Na verdade a 
chimarrita foi trazida pelos colonos ilhéus. Na Madeira é 
conhecida como “chama Rita”.

Chinchando - apertando.
Chincho - cincho. Aparelho de madeira, de forma redonda ou 

quadrada, sem fundo, onde a qualhada (leite coalhado) é 
espremida para o fabrico do queijo.

Choromingar - chorar baixinho.
Coalhada - espécie de iogurte feito ao natural com o azeda-

mento do leite pelo efeito do calor e do tempo.
Cobres - dinheiro, chelpa.
Corote - barriquinha em que os carreteiros costumavam levar 

água ou cachaça; era geralmente feita de madeiras de lei; 
sassafrás, cabriúva ou grápia eram as preferidas por suas 
virtudes medicinais e também pelo cheiro agradável que 
soltam, principalmente na cachaça. Era feito de uma tora 
de madeira de 25 x 40 cm. Essa tora era partida ao meio, no 
sentido do comprimento e cavadas as duas partes, com enxó 
ou formão, ficando com cerca de 2 cm de grossura. Juntas 
as duas partes e com duas tampas redondas fechando-se 
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nas extremidades, colocavam-se dois arcos e abria-se um 
pequeno orifício, com um trado (espécie de pua), para a 
entrada e saída do líquido. Os carreteiros modernos (cami-
nhoneiros), usam uma barriguinha um pouco maior do que 
a usada pelos antigos carreteiros, feita com duelas, como os 
barris comuns e que ainda conserva o antigo nome.

Coruja - ave de rapina - existem várias espécies: corujão - 
vive no mato; - coruja: vive no campo, mora em tocas, se 
alimenta de insetos e pequenos animais; - caboré: pequena 
coruja da serra, carnívora, extremamente voraz, ataca e 
mata aves maiores.

Coruja - “coruja e sequilhos” - coruja, rosca de farinha de 
mandioca, assada no forno, depois de assada fica com a cor 
salmilhada das penas da coruja, ave de rapina.

Corpear - tirar o corpo fora; negar-se a falar, dizer ou servir; 
não prestar ajuda.

Cotucar - no poema em que aparece esse verbo significa ativar 
o peão no trabalho, não deixá-lo à vontade, não lhe dar folga.

Cruzeta - peça que sustenta as rodas da carreta. É chamada 
de cruzeta por ser colocada ao centro da parte inferior da 
caixa e ligada ao cabeçalho forma uma cruz.

Cuera - o mesmo que maula.
Curta, à rédea - cautelosamente, com cuidado.

 D   

Dai-gibera - da algibeira; do bolso.
Dantes - antigamente, do passado.
Demais, perguntar por um - perguntar só para receber a 

confirmação de alguma coisa que já sabe.
Destratar - dizer ofensas a alguém.
Destriar - destrilhar; perder o trilho.
Destrinchar - dar explicação ou chegar a uma conclusão. 
Despachado - decidido, resoluto.
Diacho - a gente da campanha não gosta de pronunciar o 

nome diabo, pois acreditam que, se pronunciá-lo, poderá 
atraí-lo; por isso prefere usar os nomes diacho, tinhoso, 
capeta, pé-de-cabra, canhoto, coisa ruim.
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Diz-que-diz-que - falatório, boato generalizado; conversa de 
boca em boca em todo o vizindário.

 E   

Eixo - peça que sustenta todo o peso da carreta. Na ponta do 
eixo há a parte que penetra nos orifícios das rodas, chama-
se buzina, que tem, em sua parte inferior, encaixada, uma 
peça de ferro.

Encadecar - meter na cabeça; convencer-se.
Entendida - parteira de campanha, sem diploma. Entende 

pela prática; aprendeu por si mesma ou com outras “en-
tendidas”.

Enxagoar - lavar.
Escuitar - escutar.
Esfoguetear - surrar ou esporear um cavalo fogoso; significa 

agitar, assustar, tirar da condição normal.
Esganado - que come com muita vontade. Comilão. Ao menos 

para a gente da campanha serrana o termo comedor não 
é usado.

Esgueio, dançar de - dançar de formas que os pares fiquem 
meio de lado, para que não se esfreguem.

Estância, peão de - homem empregado para trabalhar nas 
lidas de campo. Não são considerados peões de estância os 
que, embora empregados, não lidam no campo. Neste caso 
estão, por exemplo, o xirú velho que corta lenha, o piazote 
que puxa água na pipa e os que trabalham em lavouras.

Estribado - com os pés no estribo. Firme. Confiante. 
Estropeado - mal dos casos, com as patas feridas pelas pedras. 
Estruvenga - estorvo. Para os carreteiros os primeiros au-

tomóveis foram considerados, naturalmente, verdadeiras 
estruvengas.

Exemplar - exemplo, na serra gaúcha a expressão exemplar 
ou insemplar, significa corrigir, castigar. No interior de 
Tenente Portela ouvi, certa vez, o seguinte diálogo: “mãeiê, 
vancê percisa insemplar o Pedrinho que tá aqui teimando”. 
“- Ué! Insemplo você que é o mais véio e faça te obedecê”. 
“- Mais, mãeiê, este fiá da puta não obedece nem vancê!’ 
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 F   

Facão - é uma espécie de faca com o comprimento de uma 
adaga (esta é a mais estreita e possui uma peça em forma 
de s, entre a lâmina e o cabo); o facão usado pelo serrano (o 
gaúcho do Planalto Gaúcho e suas encostas), no serviço do 
mato, de roça e pelo alambrador (construtor ou conservador 
de cercas) e pelo carreteiro. Ferramenta de grande utilidade 
e resistência, o facão, em mãos de um homem habilidoso, 
substitui qualquer ferramenta e é uma arma perigosíssima 
numa peleja, 

Fala, fazer uma - (que reza o comportamento) - espécie de 
oração, arenga, para explicar condições, maneira de com-
portamento que os componentes de uma reunião social 
devem manter.

Falada, muito - sentido pejorativo: difamada, mal-falada.
Fandango - baile de campanha. Na serra gaúcha, antes da 

criação dos centros de tradições gaúchas, era muito pou-
co usada a denominação fandango; dizia-se mais baile ou 
divertimento. Quando eu era pequeno muitas vezes ouvi 
expressões como estas: “vim convidar para um divertimen-
to em casa de fulano” ou, entre gente mais humilde, “vim 
convidar para uma suciadade”. Buchincho (bochincho), 
termo pejorativo usado com referência a baile de desclas-
sificada, como maxixe. “Maxixando de gorpe como se baila 
em bochincho” (do “Facão do Primitivo”, T. Moura).

Feio, o mais - o menos importante, aquele que merece menos 
consideração.

Ferreiro - o ferreiro teve grande influência no desenvolvi-
mento e no progresso da vida na campanha rio-grandense. 
Em qualquer povoado era indispensável uma ferraria. Ali 
eram fabricados desde um simples facão às peças de ferro 
das carretas.

Fogo, avio de - conjunto de peças que compõem o isqueiro 
rústico usado na campanha. Isqueiro feito de porongo 
pequeno ou ponta de chifre, com tampa. Fuzil geralmente 
feito de lima velha. Existiam fuzis mais aperfeiçoados, fabri-
cados nas ferrarias. Pedra de fogo, feita com um pedaço de 
pedra. Isca feita de pano queimado com a qual enchia-se o 
isqueiro. Para acender encosta-se a pedra à boca do isqueiro, 
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fechando a mão fixando-se a pedra nesta posição, batia-se 
de raspão o fuzil na pedra. 

Formão - ferramenta com cabo de madeira e aproximada-
mente dois ou três centímetros de largura e um palmo de 
comprimento. Serve para abrir buracos na madeira.

Fraca, idéia - pouco inteligente; boboca; pouca inteligência. 
Frente, venha chegando pra - convite especial. Seja bem-

vindo, entre, senta.
Fueros - é um conjunto de seis peças verticais de madeira, 

colocadas uma em cada canto do assoalho da carreta, 
duas no centro, em frente das rodas para reforçar a caixa. 
Essas peças são feitas de madeira forte, com 5 cm x 3 cm 
de grossura, por 1,5 m de comprimento; são embutidas e 
encaixadas nas laterais do assoalho e nas peças superiores, 
que sustenta a tolda.

 G   

Galopeado - diz-se do cavalo trabalhado para carreira; aligei-
rado quando, no treino, leva alguns rebencaços para correr 
à toda força. No caso do poema o facão do primitivo, faz-se 
alusão aos planchaços dados nos dois moços.

Gamela - espécie de bacia, feita de madeira, muito usada na 
campanha, por ser leve e muito resitente. Era fabricada 
com enxó-goiva, uma ferramenta praticamente desconhe-
cida hoje em dia. As gamelas eram feitas de preferência de 
canjarana e cedro, madeiras mais leves e mais resistentes 
à umidade.

Garoa - chuva miúda e fria.
Garrei - agarrei.
Garupa - parte da anca do cavalo, logo depois da cabeça trasei-

ra do lombilho, onde descansa a mala do ponche, atada nos 
tentos. Lugar onde senta a prenda, quando levada à garupa.

Geringonça - coisa mal feita, desengonçada.
Gorpiar - tomar um gole. Golpear o redomão com o laço no 

pescoço, para amansá-lo de baixo ou com rédea e bucal para 
ensiná-lo a obedecer às rédeas.

Gralha - ave azul, pouco menor que uma pomba. Habita, de 
preferência nossos capões. Solta um grito estridente quando 
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alguém se aproxima. “A gralha o grito estridente/ Solta se 
passa o campeiro”, de “Saudades”. Tenebro S. Moura.

Gaita - Gaita de botão, gaita de ponto, gaita piano ou corde-
ona, diz-se do acordeon. Antigamente existiam gaitas de 
colher, cujas teclas tinham forma de colher e as gaitas de 
voz trocada, que dispunham de uma chaveta para mudar 
o volume do som.

Guasca - gaúcho do interior.
Guasqueiro - aquele que trabalha com couro. De guasca: pe-

daço couro crú.
Guenso, meio - com o corpo encurvado.
Guri - piá, menino, gente miúda também é muito usado na 

campanha serrana do Rio Grande.

 I   

Idade, sem - de idade incerta, ignorada.
Inté - até.
Intraduzir - meter ou meter-se onde não foi chamado.
Inxó – o mesmo que enxó. Ferramenta pouco usada, atualmen-

te; formato de uma enxada, estreita e goivada (em forma de 
curva), com cabo longo, para as duas mãos ou curto, para 
uma só mão. O enxó era muito usado para a fabricação de 
cocho ou gamela.

 L   

Lastimado, cara de paraguaio - “lastimado ferido a bala ou 
arma branca’: - cara de paraguaio ferido; cara feia.

 M   

Macanudo - muito bom.
Mal-e-mal - mais ou menos; um pouco menos. “Cumprimen-

tou mal-e-mal” quer dizer que cumprimentou sem muitas 
simpatias, sem cordialidade.

Mal-me-quer - flor amarela do campo, que as moças cos-
tumam despetalar dizendo: mal-me-quer, bem-me-quer, 
alternadamente, ao arrancar cada pétala. Julga ter a res-
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posta: se é (bem-me-quer) ou não é (mal-me-quer) amada 
pelo namorado.

Maludo - sujeito mau, ruim, perigoso.
Mandado - raio, corisco. Mandado, denominação usada pela 

gente da campanha para não dizer raio, principalmente 
quando está chovendo, pois acreditam que dizendo raio 
podem servir de alvo ou de pára-raios. Costumam também 
recolher qualquer ferramenta que esteja fora na chuva, 
porque: “o aço chama mandado”.

Maneiroso - com jeito, com cautela, para não chocar.
Mango - relho de couro, com tala larga e comprida.
Mansa, égua - não ser filho de égua mansa, significa ter cora-

gem, ser de briga, não aguentar desaforos.
Manso, como sorro - com habilidade; com manha; sorratei-

ramente.
Mão, ninguém me ganha de - em qualquer jogo de cartas; 

mão é o parceiro que sai jogando, que joga a primeira carta, 
o que significa vantagem. No poema “O Facão do Primitivo” 
dá a entender que, estando junto do seu fogo é o dono das 
cartas, manda no jogo.

Matreiro - mateiro. Quem gosta de estar no mato. Matreiro é 
usado na serra gaúcha com o sentido de mateiro e não com 
o sentido de velhaco, atilado.

Matungo - cavalo ruim.
Melena - cabeleira.
Maula - um qualquer, sem valor.
Mestre-sala - encarregado de manter a ordem num baile, para 

que os bons costumes sejam mantidos; que comandam as 
danças.

Minuano - vento frio que vem do Sul e Sudoeste.
Modular - cantar, gorjear.
Mormaço - calor forte do sol.
Muchacho - peça de madeira pendurada na ponta do cabeçalho 

por um tento grosso. Quando a carreta está parada o mu-
chacho fica em posição vertical, com a cabeça por baixo do 
cabeçalho e a outra extremidade firme no chão, mantendo 
a carreta em posição horizontal. Geralmente é usado um 
muchacho no recavem da carreta, também.
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Munício, caixa de - caixa de madeira leve, preferencialmen-
te canjarana ou cedro, com cerca de 70 x 30 x 30 cm, com 
tampa, onde o carreteiro carregava o municio (mantimen-
to): arroz, sal, charque (carne de sol, como se diz fora do 
Rio Grande do Sul), toicinho, etc. Geralmente o arroz com 
charque (arroz de carreteiro), por ser do feitio mais rápido 
e mais fácil.

Obs.: O caminhoneiro (carreteiro moderno) tem uma caixa para 
carregar mantimento; (caixa de munício). Como o corote 
usado antigamente este utensílio conserva o nome antigo.

 N   

Na fumaça de meu fogo; na cinza do meu tição - equivale 
a dizer: aqui dentro do meu rancho.

Não-se - não, senhor!
Nódia - nódoa. A gente da campanha costuma dizer, quando 

numa família acontece qualquer fato vergonhoso, com um 
membro da família: “fulano (o chefe da família) tem nódia 
na família”.

 O   

Oiga - exclamação, expressão de entusiasmo, admiração: “oiga 
china linda!...

 P   

Pago - querência, torrão, berço, lugar onde o gaúcho nasceu.
Pagos, alheios - querência alheia, lugar distante. Pátria dos 

outros. 
Pano, dar mostrado - mostrar quem é; provar que é capaz. 
Parada, ganhar a - vencer, contornar a situação.
Parapeito - cerca em frente às casas do campo com a finalidade 

de evitar que o gado, animais cavalares e criação miúda, 
aproximem-se da casa; geralmente tem um portão bem feito 
para a entrada de veículos e um pequeno para as visitas.

Pardo - mulato, cor de cuia.
Paterno, rancho - casa paterna.
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Pau oco, santo de - santo falso. Falso.
Pedregulho, tranquear em - caminhar com dificuldade, em 

terreno desfavorável.
Pelego - couro de ovelha, com lã, tingido ou crú, com cor 

natural. Usado em cima de arreios, como forro. O gaúcho, 
geralmente, usa 3 pelegos: 2 de couro cru, bem sovados e um 
curtido e tingido em cores vivas; os mais abastados usam, 
por cima dos pelegos, badana e sobre-cincha, comumente 
e, para as lidas de campo, os pelegos são apertados por 
cinchador, geralmente de couro crú sovado com presilha 
onde vai preso o laço que o campeiro leva nos tentos. Ao 
pelego tingido dá-se o nome de guariba; (badana e tirador 
feitos de couro de veado ou capivara.)

Peludeio - o mesmo que tatú. Quando a carreta atola o carretei-
ro tem que cavar, para conseguir sair do atoleiro. Peludeio 
e tatu, diz-se por analogia ao tatu peludo, conhecido pela 
rapidez com que cava sua toca.

Peneirar - quando o cereal socado no pilão soltou bem a casca 
ou pele, é posto numa peneira; com as mãos, agita o instru-
mento horizontalmente e atira o cereal para cima, mas de 
modo que caia novamente na peneira, procurando sempre 
receber vento de lado, pois se ficar de frente para o vento 
receberá o farelo nos olhos e se voltar as costas cortará, 
com o corpo a passagem de vento. Observação: parece 
que as mulheres gordas peneiram com mais facilidade. As 
nádegas e os seios volumosos parecem ajudar, como um 
moto-contínuo, o movimento do corpo.

Perna, rustido a - pendurado à cintura roçando a perna. 
Pinga - cachaça, cana.
Pinotear - pular desordenadamente.
Pingo - cavalo bom.
Planchaço - pancada com o lado da faca, facão ou espada.
Ponche - capa gaúcha. Uma roda de pano impermeável com 

abertura no meio e gola. Geralmente é de cor preta ou azul 
escuro, forrado com baeta (pano de lã vermelha). O poncho 
tradicional não tinha flecos (franjas). Atualmente nas cida-
des do Rio Grande do Sul é muito usado, até por mulheres 
e crianças o ponche-pala ou poncho-pala.

Porvedeira - poeira.
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Pra-mor-de - por amor de.
Primitivo - lenda gaúcha. Personificação de antigamente. Criei 

o enredo do poema o facão do primitivo baseando-me no 
que ouvi contar quando era criança, em rodas de galpão, 
ao pé do fogo, onde eram contadas várias versões do en-
contro entre primitivo e o delegado e seu capanga. Nesses 
causos parece que o principal objetivo era o de ressaltar as 
virtudes do facão.

Prosear - conversar. Conversa mais ou menos longa. Na Serra 
é chamado prosa o indivíduo conversador, nem sempre com 
sentido pejorativo. “Seu fulano é bom de prosa”, não quer 
dizer que ele seja gabola, significa que fulano tem a palavra 
fácil, que sabe de muitas coisas.

 Q   

“Que se espaie, que se vá pros ermo do mar salgado, que 
não ofenda ninguém...” - Trecho da oração para benzer 
tormenta. (Da mesma benzedeira).

Quero-quero - ave-símbolo (por lei estadual inclusive) e típica 
do Rio Grande do Sul. Gosta de viver perto das lagoas e é no-
tável por sua atividade. Tanto durante o dia quanto durante 
a noite, ao sentir a aproximação de alguém, solta seu grito 
estridente: quero-quero-quero. “E o quero-quero, sentinela 
chucra, atrevido esvoaça, sempre guardando o pago, com 
seu grito, arreliando se um estranho passa”. (Tenebro dos 
Santos Moura, in Velha Estória).

Quina, de - oitavado. Encostado meio de lado junto ao balcão.

 R   

Ramada - no interior do Rio Grande do Sul, em casas onde há 
pouca sombra, costuma-se fazer ramadas, que consistem 
numa armação de varas roliças, cobertas de ramos, que são 
renovados sempre que as folhas começam a cair.

Recado - notícia ou recomendação mandada verbalmente. 
Se for por escrito diz-se simplesmente: carta ou bilhete. 
Chasque era a comunicação levada pelo índio. Há certa con-
fusão ou redundância quando se diz: “mandei um chasque”, 
querendo dizer que mandou uma carta.
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Redomão - cavalo em meia-doma. Não bem domado. Regu-
lamento, puxar um - relembrar regras pré-estabelecidas 
sobre o comportamento de cada um.

Reicino --- sem dono. Reúno.
Repontar - levar por diante para determinado lugar. Ex.: O 

carreteiro cruzou a sanga, soltou os bois e mandou repon-
tar para a aguada e depois para pastar arrinconados numa 
volta da sanga. Não se reponta uma tropa estrada fora de 
uma localidade ou de um lugar para outro, simplesmente, 
conduz-se. Ex.: “Eu conduzia a tropa para a charqueada, 
para pousar mandei repontar para o rincão logo abaixo 
do passo, naquela volta do rio. A ronda foi fácil.” Há certa 
generalização entre o lugar e a ação de repontar: “naquela 
volta do rio há um bom reponte”.

Reponte - ação de repontar.
Resmungar - falar baixo, dirigindo-se a si mesmo ou se diri-

gindo a alguma entidade espiritual.
Resolvido - resoluto, decidido.
Restinga - tira do mato que cobre os dois lados de um arroio, 

lajeado ou sanga.
Retovado - envolto em couro; coberto. As boleadeiras, feitas de 

pedras, são retovadas (cobertas) de couro. Figuradamente, 
diz-se do indivíduo esperto, que consegue esconder sua 
verdadeira personalidade. 

Retovado, índio - homem que não aguenta carona, não obede-
ce e nem recebe ordens de qualquer um; que não se abaixa 
e nem se intimida. Enquanto na maior parte do Brasil o 
índio significa o aborígene, no Rio Grande do Sul significa 
exatamente o homem que não se submete às vontades de 
qualquer um. Compreende-se esse sentido da palavra ín-
dio quando se vê, historicamente, que os indígenas do Rio 
Grande do Sul, aldeados por missionários jesuítas, venderam 
muito caro sua derrota ante os conquistadores europeus e 
bandeirantes.

Retovo, ter algum - ter algum defeito, manha, má intenção, 
jogo escondido. Não ser o que parece.

Riba, varar por - passar por cima.
Rinha - briga de galos. Diz-se, também, quando uma briga, 

entre homens, não chega às proporções de peleia (briga 
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violenta), mas quando os contendores apenas se agarram 
(aluitam), trocam tapas, sem consequências graves.

Rodado - conjunto das seguintes peças da carreta: as rodas, 
propriamente ditas, eixo, buzina, contra-buzina, raios e 
cambotas.

Responso - prece com “responso”. Oração mais forte. O que 
faz a prece responsabiliza o santo pelo atendimento do 
pedido em benefício de alguém. Até certo ponto, em con-
fiança responsabiliza-se pelo atendimento, pondo o santo 
em situação difícil pois se não atender, compromete seu 
próprio prestígio e a confiança nele depositada.

 S   

Salsa-fraz - sassafrás. Madeira cheirosa e com virtudes afro-
disíacas. 

Sanga - arroio, curso d’água com barrancos altos nas margens 
e leito de terra. Lajeado, com leito de pedras.

Santa Bárbara - a gente da campanha, quando relampeia, 
costuma benzer-se, pronunciando “Santa Bárbara e São 
Jerônimo!”, Acreditando que, assim procedendo, fique livre 
de ser atingida por raios. Muitos julgam que basta apenas 
invocar o nome de Santa Bárbara.

São Vertoso - São Bertoldo. “Em nome de São Vertoso/ arre-
pita o que é que eu coso”. Cito aqui parte da oração a São 
Bertoldo, conforme era anunciada pela benzedeira que, 
várias vezes, me benzeu de rendidura. Ela pronunciava mal 
o nome do santo, mas creio que curava.

Seca - conversa. Prosa sem importância.
Seriema - siriema. Ave pernalta que vive nos campos da Serra, 

grande caçadora de cobras do campo. Nos dias chuvosos 
solta um canto triste. “Do canto da seriema/ profunda-
mente magoado, que um dia triste, nublado,/ muitas vezes 
escutei”, (T. Moura).

Serra, boca da - entrada da serra.
Serventia, inté não tem - até não serve pra nada, não tem 

utilidade.
Simbora - embora.
Sobre-lombo - parte alta das costas.
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Socar - triturar no pilão. Bater com a mão-de-pilão para des-
cascar arroz, o trigo, o milho, etc., Tirando a pele que cobre 
o grão, para fazer canjica. Socar a “erva cancheada”, para 
transformar no pó para o chimarrão.

Sirigaita - mocinha assanhada, desfrutável, sem modos.
Soga - corda feita com sedenho. Artesanato da gente da 

campanha, feito por duas pessoas, com o auxílio de uma 
peça rudimentar chamada cambito. O fiador, sentado num 
banco baixo, coloca no chão, entre as pernas, um cesto 
de uns 50 cm de largura e altura, onde está o sedenho, já 
limpo e desfiado. Para começar o fio, é enlaçado um maço 
de sedenho comprido, na cabeça do cambito, que é um 
aparelho feito de madeira, composto de duas peças: uma 
pequena tábua de 25 cm x 5 cm com uma cabeça e um furo 
de pua, numa ponta, por onde é passada uma peça roliça, 
com cabeça, exatamente de formato e do tamanho de um 
prego de caibro, somente um pouco mais grossa, que serve 
de cabo. O fiador vai manuseando o sedenho, enquanto a 
pessoa que manuseia o cambito vai fazendo a tabuinha girar 
da esquerda para direita, ao redor do cabo, conservando, 
em sentido horizontal, esse movimento, sincronizado com 
o movimento das mãos do fiador, que vai acrescentando 
mais sedenho ao que vai sendo torcido pelo movimento 
contínuo do cambito. À medida em que o fio vai ficando 
mais comprido o manejador do cambito vai se afastando do 
fiador. Para uma soga fina, basta uns vinte metros de fio que, 
bem torcidos, fique um pouco mais grosso do que um lápis. 
Tanto fiador, quanto quem maneja o cambito não poderão 
deixar escapar ou afrouxar sua ponta. Se tal acontecer o fio 
destorce ou se enrola. Quando o fio estiver no tamanho de-
sejado uma terceira pessoa deverá segurar, com um gancho, 
o centro do fio e o fiador, segurando sua ponta caminhará, 
fazendo um meio círculo, sempre com a corda esticada até 
o cambito; desprendendo da cabeça do aparelho juntará 
as pontas, conservando o fio bem esticado; quem estiver 
na ponta deverá tirar o gancho e, segurando a corda, irá 
avançando em direção à outra ponta, presa pelo fiador. A 
corda irá se torcendo, por si mesma. Quando a pessoa que 
tirou o gancho chegar até o fiador a corda estará pronta e 



181

o fiador, antes de solar sua ponta fará um arremate (nó).
Sovela - peça de madeira, com cerca de 15 cm de comprimen-

to, aproveitando, numa extremidade, uma forquilha de 
madeira, articulada ao meio. A lasca de couro a ser sovada 
é presa, por uma extremidade, a um gancho, na parede. A 
tira de couro é colocada entre os dois dentes da sovela que, 
apertada por uma das mãos, na parte aberta, a segunda pela 
outra mão, no lado da cabeça, é puxada do gancho para a 
ponta, até ficar bem sovada.

Sutilado - roubado. Modo hábil, mais suave e menos compro-
metedor de dizer que alguém roubou. Ex.: O bolicheiro está 
sutilando no peso.

 T   

Tabefe - tapa, palmada.
Taier - talheres.
Talento - inteligência. Notei, na campanha serrana e, princi-

palmente na encosta da serra, que a palavra talento é usada 
no sentido de força física. Ex.: “Seu maneco monta cavalo, 
lida no campo e faz qualquer serviço; aos oitenta anos e 
conserva todo o talento”.

Tambeiro - boi de canga novo, recém domado, ou melhor, 
amansado. Equivale ao redomão, quando se trata de cavalo.

Tamoeiro - peça de couro, torcida e grossa, que liga os cam-
bões, às cangas, abotoada por um pino de madeira, com 
cerca de 4 m de comprimento, com as duas cabeças, cha-
mado caracu.

Tava - estava.
Teatino - sem rumo, sem destino.
Templa - tempera. “Crioulo da velha templa/ que não enverga 

e nem lasca” (jaime caetano braun).
Tentos, malas nos - diz-se de quem anda constantemente na 

estrada.
Toicinho - a gente da cidade, talvez por influência portuguesa, 

geralmente usa a palavra toucinho. Antigamente usavam 
quase exclusivamente a palavra toicinho. O porco era car-
neado a meio engorde, quando o toicinho estava com três 
a quatro centímetros de espessura. Separado dos ossos e 



182

da carne o toicinho era dividido em dois panos, lanhados, 
com riscos de faca, que chegavam até o couro, feitos, no 
sentido do lombo e da barriga, para segurar melhor o sal. 
Nos lanhos, cortes feitos com três dedos de distância um 
do outro, era posto sal grosso. O toicinho ficava uns três ou 
quatro dias amontoado e depois era posto no varal, de onde 
eram tirados os pedaços para fritar, no consumo diário com 
a banha feita na hora. Com a participação de temperos os 
torresmos (toicinhos fritos) eram usados para os gostosos 
revirados de feijão ou para a farinha gorda, revirado de fa-
rinha de mandioca, hoje desconhecido, na cozinha regional.

Tolda - cobertura da carreta, feita de zinco, geralmente em 
forma de tampa de baú. Foi também usada a tolda de santa-
fé (capim selvagem encontrado em locais úmidos). Neste 
caso, a cobertura era com duas águas e uma linha reta ‘as 
paredes da carreta. Mesmo as coberturas de zinco eram 
feitas com a presença de santa-fé, colocado, o capim, em 
camadas de cerca de 4 cm de espesssura, em linha vertical e 
em forma de esteiras, presas com varas finas, amarradas aos 
fueiros e, para apertar o capim entre as varas, eram usadas 
tiras de couro, imbira ou cipó gauimbê. Nas paredes laterais 
nunca eram usados zincos ou tábuas, pois não resistiam aos 
baques da carreta.

Trago, tenteando - esperando que alguém lhe ofereça um 
gole de cachaça.

Traguear - tragar, aspirar a fumaça do cigarro, retendo-a nos 
pulmões e, depois, soltá-la pelas narinas ou pela boca.

Tranquear - ao tranco do cavalo, a passo largo. Andar entre 
o passo normal e o trote. Nem todos os cavalos têm tranco. 
Tranco largo é uma das principais características do cavalo 
bom, pois anda mais depressa, sem se cansar e sem cansar 
o cavaleiro.

Trempe - é um instrumento assim chamado por ser formado 
por três peças de madeira ou ferro, com cerca de 1,5 m de 
comprimento, furadas e ligadas por uma argola de arame, 
numa das extremidades, de onde fica a pender um gancho 
para suspender a panela de fundo redondo. Arma-se a trem-
pe da seguinte maneira: coloca-se os pés (cada uma das três 
peças maiores) um pouco afastadas do fogo de chão, para 
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manter o equilíbrio, de formas que a panela pendurada no 
gancho, fique sobre o fogo. Nos galpões é usada uma arma-
ção de ferro, com grade, onde são postas as panelas. Essa 
armação, mesmo com quatro pés é chamada de trempe e 
era raramente usada pelos carreteiros.

Tropear - conduzir a tropa como patrão, capataz ou simples 
peão. O piazote que conduz, puxa a égua madrinha com a 
qual os outros animais cavalares, a serviço da tropa, são 
acostumados ou amadrinhados e que marchando na frente 
facilita a sua condução. Esse piazote não tropeia, amadrinha. 
O peão, o capataz (peão mais experiente ou de confiança 
do patrão) ou o próprio patrão (dono da tropa) podem di-
zer: “cheguei de uma tropeada ou andei em uma tropeada; 
amadrinhei a tropa, cuidei da égua madrinha e dos animais 
acostumados com ela”.

Tropeiro - aquele que se ocupa em conduzir tropas. Há certas 
distinções entre os tropeiros: o profissional e o peão de tro-
peiro. Ambos conduzem a tropa, mas o tropeiro profissional 
é o responsável não só pela condução da tropa como pela 
compra e venda dos animais. O tropeiro faz a tropa com-
prando os animais aqui e ali; juntando-os em determinado 
lugar para, depois, vendê-los no matadouro, se forem bois 
ou gado de corte; para invernar se for gado magro e para 
invernadas se for gado de cria. O peão-tropeiro ou peão de 
tropeiro é o campeiro que fica disponível para eventuais 
tropeadas. Nenhum tropeiro profissional pode dispor, 
permanentemente, de uma equipe de tropeiros-peões; a de-
mais, o número deles depende do tamanho da tropa. Assim, 
o tropeiro peão é uma espécie de jornaleiro da campanha. 
As tropas podem ser de gado vacum ou animais cavalares e 
muares. Uma tropa de ovelhas ou cabras chama-se rebanho.

Tuada - música campeira. Os cantadores de aprofia (repen-
tistas em desafio) usam uma tuada característica do Rio 
Grande do Sul. O mesmo que toada.
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 U   

Umbu - árvore nativa de grande porte e sombra muito agra-
dável. 

Uns par-de-dias - muitos dias.

 V   

Varejar-se - pular para fora.
Vasculhar - procurar muito.
Virtudes - virtudes do facão. Virtudes curativas de plantas, 

ervas e raízes. O termo é usado no sentido de qualidades e 
utilidades.
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Fausto J. L. Domingues

TENEBRO SANTOS MOURA é um nome conhecido, respei-
tado e consagrado. Cria de Palmeira das Missões, aquerenciou-
se em Passo Fundo há mais de cinquenta anos. Veio e não mais 
saiu, acostumando-se ao calor hospitaleiro dos fogões desta 
terra. E por aqui marcou sua presença com e ferro e brasa. Hu-
manitário e ativo teve atuação fecunda no exercício de diversos 
cargos municipais. Literato, por vocação e natureza, pertence 
às mais expressivas instituições culturais e literárias passo-
fundenses. Sua atividade intelectual tem merecido o aplauso 
e os louvores do público e da crítica. E, graças ao seu talentoso 
labor literário e aos esforços em favor da comunidade, como 
que materializando oficialmente um galardão que possuía, foi 
agraciado com o título de cidadão de Passo Fundo.

A tais distinções, que traduzem a consideração e o recon-
hecimento da terra que o abrigou, ele tem correspondido com 
a ternura de um filho grato e amoroso. Realmente. É o amor à 
terra adotiva que lhe inspira a criatividade. Creio mesmo que 
nenhum outro estímulo lhe anima mais o espírito.

Dotado de profunda sensibilidade, manifesta, através dos 
seus versos, toda sua singular emotividade interior.

Quando lírico, incursiona pelo âmbito das evocações, 
fazendo desfilar diante do leitor imagens e vivências de solaz 
encantamento, de sonho e de ilusão.

É, entretanto, no chamado gênero gauchesco, que sua poé-
tica parece ser lapidada com maior intensidade. Observador 
atento dos costumes e dos sentimentos do homem planaltino, 
conhecendo como poucos o seu linguajar e a sua idiossincra-
sia, nos seus poemas crioulos, como que desvenda a essência 

Orelhas/abas capas – 1a e 2a edições
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mesma da raça, conduzindo-nos às longínquas paragens do 
horizonte de suas almas.

Sem preocupações com os aspectos meramente formais 
da sua poesia, TENEBRO SANTOS MOURA, com espontânea 
naturalidade, oferece uma visão fiel do homem simples do 
campo com todas as vicissitudes que o campo e o “povo” lhe 
impõem. Só a familiaridade com o ambiente poderia permitir 
ao poeta sem alarde ou ostentação, dar a conhecer o caráter, 
a conduta, a psicologia peculiar do gaúcho destas plagas.

Esta “QUERÊNCIA”, sem dúvida, é habitada por tipos 
vigorosos, rudes e nobres, que sofrem, amam e, sobretudo, 
reivindicam, levantando a voz mais autêntica para demonstrar 
que não desapareceram, que perduram vivos nos repechos, 
canhadas e coxilhas da gleba pampeana.

Setembro/85



187

A
Pedro Batista Nunes
Jesus Mendes Castanho Neto e
Célio Leitão Leite

Poetas maiores, que sabem, 
vivem e sentem, os meus 
indeléveis agradecimentos por 
terem possibilitado a publicação 
desta obra.

O autor.

Quarta capa
1a e 2a edições
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Odilon Garcez Ayres e Maria Isabel Moura

Com a chegada de Fidélis Militão de Moura em Cruz Alta, 
onde fez rancharia e casou-se com Theresa Maria de Jesus, 
este patriarca foi vereador na legislatura da primeira Câmara 
Municipal da Vila de Espírito Santo da Cruz Alta, instalada em 
1834. Logo após a instalação do município, Fidélis Militão de 
Moura exerceu o comando militar desse importante município 
mãe. Segundo declarou, ao Juiz Comissário de Cruz Alta, os 
campos que possuía no Rincão dos Valos e no Erval da Palmeira, 
onde seus herdeiros mais tarde se fixaram, foram concedidos 
pelo comandante das Missões, cuja sede era São Borja. Eis 
o rol dos seus herdeiros:

Excertos genealógicos 
da família Moura

1 – Maria Jacinta de Moura, casada com Boaventura Penides 
do Amaral.
2 – Lucidoro de Moura Reis, casado com Gertrudes Maria da 
Conceição.
3 – Militão Ferreira de Moura, casado com Perpétua Felicidade 
de Melo Moura.
4 – Clarinda Felicidade de Moura, casada com Manuel Bento 
de Almeida.
5 – Florinda Maria de Moura.
6 – Herculana Maria de Moura, casada com José Vicente de 
Moura e Silva, casal avós de Tenebro dos Santos Moura.
7 – Senhorinha Maria de Moura, casada com Tristão Muniz 
Gonçalves.
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8 – Galdino Izidoro de Moura, casado com Maria Izidora de 
Moura.
9 – Joaquim Ferreira de Moura.
10 – Maximiana Ângela de Moura, casada com Luís Minho 
Flôres.
11 – Serafim de Moura Reis.
12 – Alexandrina , casada com Vicente Ferreira Brizola.
Maria Isabel Moura, filha de Tenebro dos Santos Moura, decla-
rou que José de Oliveira Santos Brizola, pai de Leonel de Moura 
Brizola, por sua vez, era irmão do pai de Tenebro dos Santos 
Moura, e, portanto, seu tio em primeiro grau. Outro detalhe é 
que a mãe de Leonel de Moura Brizola, a Sra. Onira, era irmã 
da mãe de Tenebro dos Santos Moura, Sra. Maria Cândida.

Outros detalhes dos parentescos de Tenebro dos Santos 
Moura constam dos dados biográficos do nosso homenageado, 
que comprovam os excertos desta árvore genealógica.

Fontes: Adari Francisco Ecker e Maria Isabel Moura.
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Paulo Monteiro e Gilberto R. Cunha

A Academia Passo-Fundense de Letras foi fundada no dia 
7 de abril de 1938, com o nome de Grêmio Passo-Fundense 
de Letras, e assumiu oficialmente a atual denominação a 7 de 
abril de 1961.

Trata-se de uma longa história, cujas raízes encontramos 
no dia 15 de fevereiro de 1883 quando quatro jovens: Gasparino 
Lucas Annes, Diogo de Oliveira Penteado, Felício Bianchi e Pe-
dro Lopes de Oliveira, decidiram criar o Clube Literário Amor 
à Instrução, que atingiu a marca de 120 associados. O Clube 
manteve uma rica biblioteca, em diversas línguas, promovia 
palestras, debates e saraus. Possuía estandarte e sede própria. 

A tragédia que passou à história com o nome de Revolução 
Federalista contribuiu para a desativação da entidade, pois a 
maioria dos seus sócios apoiou as forças republicanas, contri-
buindo para a criação da chamada Guarda Republicana. Termi-
nada a guerra fratricida, houve uma tentativa de reorganizar 
o Clube, que não foi adiante. Seus ideais, porém, permanece-
ram vivos. E, quando da criação do Grêmio Passo-Fundense 
de Letras, em 7 de abril de 1938, ali estavam Gabriel Bastos e 
Armando Araújo Annes, integrantes do Clube. A memória das 
atividades dos seus tempos de jovens se fez presentes em ideias 
como a criação da atual Biblioteca Municipal.

A decisão de criar o Grêmio Passo-Fundense de Letras 
aconteceu numa reunião preliminar levada a efeito no dia 
31 de março de 1938. Participaram da reunião os seguintes 
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intelectuais passo-fundenses: Sante Uberto Barbieri, Arthur 
Ferreira Filho, Gabriel Bastos, Tristão Feijó Ferreira, Aurélio 
Amaral, Odette de Oliveira Barbieri, Celso da Cunha Fiori, 
Pedro Silveira Avancini, Herculano Araújo Annes, Nicolau de 
Araújo Vergueiro, Armando de Souza Kanters, Túlio Fontoura, 
João José Boeira Guedes, Francisco Antonino Xavier e Oliveira, 
Verdi De Césaro, Daniel Dipp. Antônio Athos Branco da Rosa, 
Heitor Pinto da Silveira, Sabino Santos, Gomercindo dos Reis, 
Onildo Gomide, Píndaro Annes, Waldemar Camilo Ruas, Lucilla 
Schleder e Oscar Knaipp.

No dia 7 de abril de 1938 foi realizada a sessão de fundação 
do Grêmio Passo-Fundense de Letras, sendo eleita a seguinte 
diretoria provisória: presidente: Arthur Ferreira Filho; vi-
ce-presidente: Gabriel Bastos; secretário geral: Sante Uberto 
Barbieri; primeiro secretário: Verdi De Césaro; segunda secre-
tária: Lucilla Schleder; tesoureiro: Daniel Dipp; bibliotecário: 
Antônio Athos Branco da Rosa.

A ata de fundação foi assinada por Arthur Ferreira Filho, 
Gabriel Bastos, Sante Uberto Barbieri, Verdi De Césaro, Lucilla 
V. Schleder, Daniel Dipp, Heitor P. Silveira. Tristão F. Ferreira, 
Sabino Santos, Gomercindo dos Reis, Oscar Kneipp, Celso da 
Cunha Fiori e Túlio Fontoura.

Uma das primeiras iniciativas do Grêmio Passo-Fundense 
de Letras foi propor a criação da Biblioteca Pública Municipal 
de Passo Fundo, conjuntamente com o Rotary Club, o que foi 
materializado através da aquisição de livros, pelo próprio so-
dalício. O reconhecimento oficial veio através do Decreto nº 
6, de 2 de abril de 1940 com o qual o prefeito Arthur Ferreira 
Filho, fundador e primeiro presidente da novel entidade, criou 
a Biblioteca.

As sessões do Grêmio Passo-Fundense de Letras, transmi-
tidas ao vivo pela Rádio Passo Fundo, eram grandes eventos 
sociais e serviam para que os associados apresentassem traba-
lhos que acabaram resultando em livros. A associação manteve 
colunas nos jornais O Nacional e Diário da Manhã sobre os mais 
diversos assuntos.

No dia 7 de abril de 1961, o Grêmio Passo-Fundense de Le-
tras foi transformado em Academia Passo-Fundense de Letras, 
tendo os seguintes associados e respectivos patronos: Arthur 
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Süssembach (Monteiro Lobato), Aurélio Amaral (Sante Uberto 
Barbieri), Carlos de Danilo Quadros (Assis Chateaubriand), Cel-
so da Cunha Fiori (João da Silva Belém), César Santos (Getúlio 
Vargas), Gomercindo dos Reis (Walter Spalding), Jorge Edethe 
Cafruni (Francisco Antonino Xavier e Oliveira), José Gomes 
(Dom Aquino Correa), Jurandyr Algarve (Arthur Ferreira Fi-
lho), Mário Daniel Hoppe (Gabriel Bastos), Mário Braga Júnior 
(Darcy Azambuja), Mário Lopes Flores (Augusto dos Anjos), 
Paulo Giongo (Ernani Fornari), Píndaro Annes (Prestes Guima-
rães), Reissoly José dos Santos (Rui Barbosa), Rômulo Cardoso 
Teixeira (Olavo Bilac), Sabino Santos (Erico Verissimo), Saul 
Sperry Cezar (Álvares de Azevedo), Túlio Fontoura (Nicolau 
de Araújo Vergueiro) e Verdi De Césaro (Raquel de Queiroz).

A Academia Passo-Fundense de Letras, ao longo de sua 
história, promoveu concursos literários, publicou anuários e 
participou ativamente da vida cultural do município. Tanto é 
assim que a implantação do movimento tradicionalista gaúcho 
foi liderada por acadêmicos e a Universidade de Passo Fundo 
foi idealizada dentro do sodalício.

O prédio da Academia Passo-Fundense de Letras, foi con-
cluído em 1912, servindo de sede do Clube Pinheiro Machado, 
órgão social do Partido Republicano Rio-Grandense. Entre 1929 
e 1932 serviu para a formação de professores, com a instala-
ção da Escola Complementar, gênese da atual Escola Estadual 
de Ensino Médio Nicolau de Araújo Vergueiro. Após abrigar 
algumas repartições públicas, passou a sediar o Grêmio Passo-
Fundense de Letras, atual Academia Passo-Fundense de Letras. 
A Biblioteca Pública ali atendeu ao público até meados de 1973, 
quando foi transferida para o prédio onde se localiza até hoje.

Como se vê, o prédio sede da Academia Passo-Fundense de 
Letras se confunde com a história do município de Passo Fundo.

 Atualmente, além do apoio a eventos de cunho cultural 
que são realizados em Passo Fundo, a Academia Passo-Funden-
se de Letras edita a revista Água da Fonte, participa do progra-
ma Literatura Local, na TV Câmara; entre outras iniciativas. 
Os membros da instituição participam sistematicamente dos 
espaços de opinião nos veículos locais de comunicação. Sua 
atual diretoria está assim constituída: Odilon Garcez Ayres, 
presidente; Júlio César Perez, vice-presidente; Marcos A. B. de 
Andrade, secretário-geral; Antonieta Rovena O. Gonçalves Dias, 
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primeira-secretária; Marisa Potiens Zilio, segunda-secretária; 
Elisabeth Souza Ferreira, primeira- tesoureira; e Luis Lopes de 
Souza, segundo-tesoureiro. 

São os seguintes, em ordem alfabética, os atuais membros 
titulares e eméritos da Academia Passo-Fundense de Letras: 
Agostinho Both, Adelvino Parizzi, Alberto Antonio Rebonat-
to, André L. Dagostini, Antonieta Rovena O. Gonçalves Dias,  
Antonio Augusto Meirelles Duarte, Carlos Alceu Machado, 
Carlos Antonio Madalosso, Daniel Viuniski, Diógenes Luiz 
Basegio,  Elmar Floss, Fernando Severo de Miranda, Francisco 
Mello Garcia, Getulio Vargas Zauza, Gilberto Rocca da Cunha, 
Helena Rotta de Camargo, Hugo Roberto Kurtz Lisboa, Irineu 
Gehlen, Jabs Paim Bandeira, José Ernani de Almeida, Luis Lopes 
de Souza, Luiz Juarez Nogueira de Azevedo, Luiz Carlos Tau 
Golin, Marcos A. B. de Andrade,  Marisa Potiens Zilio, Mauro 
Gaglietti, Odilon Garcez Ayres,  Osvandré Lech, Pia Elena 
Zancanaro Borowski, Ricardo José Stolfo, Romeu Carlos Alziro 
Gehlen, Santina Rodrigues Dal Paz, Santo Claudino Verzeleti 
e Welci Nascimento.

Desde 2008 a Academia Passo-Fundense de Letras retomou 
a tradição de promover concursos literários para revelar novos 
escritores. Ao todo foram seis edições, que culminaram com 
a publicação de seis volumes reunindo os trabalhos de alunos 
de escolas públicas e privadas. Em 2008 saiu Machado de As-
sis; 100 Anos de História; em 2009 o sodalício deu a lume De 
Canudos a Passo Fundo – Concursos Literários: Um século sem 
Euclides da Cunha & Poeta Professor Antônio Donin: poesias 
para alimentar a alma; em 2011: Raquel de Queiroz: Olhares 
de jovens passo-fundenses; em 2013: O imortal Moacyr Scliar; 
em 2015: O irreverente Ignácio de Loyola Brandão; e, em 2017: 
O Solidário e Intenso Valmor Bordin.

Assim, contribuímos para a formação cultural de Passo 
Fundo, mantendo uma tradição iniciada por aqueles quatro 
jovens que, no dia 15 de fevereiro de 1883, fundaram o Clube 
Literário Amor à Instrução. A história da Academia Passo-Fun-
dense de Letras ultrapassa a marca dos seus 80 anos de existên-
cia, completados em 7 de abril de 2018. Somos a continuidade 
de uma história de 135 anos de amor à cultura.
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Agostinho Both
Adelvino Parizzi
Alberto Antonio Rebonatto
André L. Dagostini
Antonio Augusto Meirelles Duarte
Carlos Alceu Machado
Carlos Antonio Madalosso
Daniel Viuniski
Dilse Piccin Corteze
Diógenes Luiz Basegio
Elmar Luiz Floss
Fernando Severo de Miranda
Francisco Mello Garcia
Getulio Vargas Zauza
Gilberto Rocca da Cunha
Helena Rotta de Camargo
Hugo Roberto Kurtz Lisboa

Presidente:
Odilon Garcez Ayres 

Vice-presidente:
Júlio César Perez

Secretário-Geral:
Marcos A. B. de Andrade

1ª Secretária:
Antonieta R. O. Gonçalves Dias

2ª Secretária:
Marisa Potiens Zilio

1ª Tesoureira:
Elisabeth Souza Ferreira

2º Tesoureiro:
Luis Lopes de Souza

Membros:

Irineu Gehlen
Ivaldino Antonio Tasca
Jabs Paim Bandeira
José Ernani de Almeida
Luiz Juarez N. de Azevedo
Luiz Carlos Tau Golin
Marilise Brockstedt Lech
Mauro Gaglietti
Osvandré Lech
Paulo D. S. Monteiro
Pia Elena Zancanaro Borowski
Ricardo José Stolfo
Romeu Carlos Alziro Gehlen
Santina Rodrigues Dal Paz
Santo Claudino Verzeleti
Sueli Ghelen Frosi
Welci Nascimento

Diretoria 2018-2020
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