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Eduardo Arguelles é um pintor brasileiro, nascido 
no Rio de Janeiro, médico cardiologista e professor 
universitário. Autodidata, começou a pintar aos 48 

anos, partindo do estilo clássico e recebendo influência da 
pintura simbolista até chegar à fase atual. Apaixonado pelo 
belo e pela figura, especialmente a da mulher, Arguelles 
conseguiu criar ou recriar figuras de inusitada leveza e 
transparência através da superposição de imagens, não 
raro, indefinidas. Disto resultou o que se poderia chamar 
de figurativo onírico. Em sua trajetória, o pintor participou 
de mais de 70 exposições individuais e coletivas. É 
membro da Ordem do Mérito das Belas Artes e acadêmico 
titular da Academia Brasileira de Belas Artes.

Autora: Eduardo Arguelles

Obra: Anoitecer, amanhecer...

Dimensões: 120 x 90 cm 

Técnica: óleo sobre tela

Ano: 2008

Acervo: pessoal

  Boa leitura

Ilustrando a capa desta primeira edi-
ção do Jamb Cultura de 2017, apresen-
tamos a obra do médico cardiologista 
carioca Eduardo Argueles:  Anoitecer, 
amanhecer...

No final de dezembro, terminou o 
prazo para a inscrição de trabalhos 
para o Concurso Cultural. Todos já 
foram encaminhados à Comissão 
Julgadora, que terá prazo até março 
para envio da pontuação que defini-
rá as melhores colocações nas cate-
gorias crônica e conto. Os três me-
lhores colocados em cada categoria 

terão as obras publicadas aqui no 
Jamb Cultura.

Nesta edição, publicamos alguns 
trabalhos encaminhados por nossos 
leitores: Eleições, do baiano Ildo Si-
mões, e Insônia, poesia do cardiolo-
gista Paulo Rebelo, de Macapá.

As páginas 4 e 5 reservam as obras 
Meu prontuário médico, do paulista 
Silvio Carrara, Reminiscências e Sus-
pense, de Roberto Pereira e S. A. Soir, 
respectivamente.

O urologista paulista Hélio Beglio-
mini nos brinda com o conto Irmãos 

de Guerra enquanto o mineiro Arnó-
bio Moreira Félix nos enviou Fórmula 
1. Aproveitamos para incentivar nossos 
leitores médicos a enviarem para cultu-
ral@amb.org.br ou para o endereço Rua 
São Carlos do Pinhal, 324 – CEP 01333-
903 – São Paulo – SP  seus trabalhos 
para publicação: poesias, contos, crô-
nicas, que, com certeza, enriquecerão 
ainda mais o conteúdo do Jamb Cultura. 

Jane Maria Cordeiro Lemos
Diretora Cultural da AMB

Recife – PE

mailto:ral@amb.org.br


306 Jamb Cultura 2017; 12(42):305-312

N ão dá pra entender um país como o nosso. Tem de 
tudo para qualquer gosto. Golpe, massacre, queda 
de avião, fraude eleitoral e por aí vai. Cheguei de fé-

rias, justo no período eleitoral, mas, como sou ruim de calen-
dário, não atinei para o mês. Fui logo pedindo à patroa que me 
aprontasse uma fantasia que o Carnaval já estava nas ruas.

— Você ficou maluco?! Nós estamos em plena eleição. O 

povo está fantasiado é de descamisado.
Enfiei o rabinho entre as pernas, tomei o meu título e ten-

tei encontrar primeiro a minha seção eleitoral. E foi uma ma-
ratona... Depois de vencer um cordão de isolamento, derrubar 
dois policiais e enfrentar um cão com dentes à mostra, afinal 
entrei na fila... errada.

— Moça, eu sempre votei aqui nesta escola. O nome con-
fere com a que eu votei no ano passado: Escola Manoel Barbo-
sa, bairro do Cabula.

— É... mas o senhor foi recadastrado. Agora o Sr. vota no 
Centro Comunitário da Baixa do Tubo.

— Mas eu não matei, não roubei, não sou condenado pela 
Justiça, por que o castigo?

— Não é castigo, não. O Sr. foi recadastrado.
— Tenho que pagar alguma coisa também?
— O Sr. está desacatando uma autoridade. Eu sou mesá-

ria e não estou aqui pra ser subornada. Mando lhe prender por 
tentativa de suborno!

— Precisa não, moça. Eu saio numa boa.
Tomei o primeiro coletivo com destino à minha suposta 

seção eleitoral e novamente quebrei a cara.
— Esse transporte é do PPT. Vai caindo fora antes 

que a militância lhe ponha pra correr.
— Calma!!! Eu saio numa boa. Tenho 

dois filhos pra criar e não vou causar 
nenhum problema. Só estou que-

rendo exercer meu direito de 
ser cidadão.

— Tá com cara de mili-
tante de direita. Dá um pau 

nele!
Tentei usar uma lin-

guagem moderninha e, 
parece, a emenda foi pior 
que o soneto.

— Gente fina, eu só quero votar! Exercer meu direito de ci-
dadão. Não sou militante nem de Centro Comunitário.

— É militante vendido. Esta cantilena, enquanto justifica-
tiva, é falsa. 

Marquei a abertura da porta e me atirei na rua. Fui literal-
mente envolvido por uma multidão que carregava faixas e santi-
nhos que quase me sufocaram. Não percebi que, ao descer do ôni-

bus, estava com um santinho de candidato da oposição nas costas. 
Não tive tempo de me explicar e tratei de correr na doce ilusão de 
me livrar da turba. Fui praticamente engolido por outra militân-
cia de santos e bandeirinhas e não tive muita escolha a não ser 
empunhar uma bandeira e dar vivas a meu suposto candidato. 
Desfilei por um quarteirão inteiro antes de me livrar do comício 
ambulante. Consegui, depois de mil informações desencontradas, 
chegar afinal ao lugar onde iria desempenhar a minha função de 
cidadão, ou melhor, no bom estilo esquerda-festiva, exercer meu 
direito de cidadão. Ledo Engano. Assim mesmo com maiúscula.

— A seção é esta, a escola é esta, a rua é esta, mas o senhor 
chegou atrasado. O horário de votação encerrou. Volte pro se-
gundo turno.

— Mas moça...!!
— Senhora, se me faz favor!!
— Senhora, eu queria saber...
— Se é informação, pergunte lá fora porque eu sou mesá-

ria e não posso dar informação. Muito menos pra descamisado.
— Mas eu não sou descamisado. Eu perdi a camisa.
— Já sei. Fazendo boca de urna, o que é proibido. Seguran-

ça!!! Prende este cara aí que está perturbando a eleição.
Com muito papo consegui convencer a otoridade que eu 

não era um marginal, tinha carteira profissional assinada, etc 
e tal. Comprei uma camisa no camelô da esquina pra voltar pra 
casa, o que completou minha desgraça. Minha mulher não en-
tendeu a mudança de camisa e pensou que tinha sido trocada, 
certamente, na casa da outra.

Agora curto minha ressaca no banco da praça e ainda agra-
deço aos militantes que esqueceram na rua os folhetos de pro-
paganda que me aquecem nesta noite fria e mal dormida.

Não dá pra entender este país.

Ildo Simões

Médico Fiscal

Salvador — BA

Eleições  
(ou como vota um recadastrado)
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Insônia

Acordou no meio da madrugada.
Mais uma longa noite insone...
Desejava poder ter dormido mais
Para escapar daquela eterna prisão à qual se condenou 
injustamente num autojulgamento absurdo e irreal
E libertar-se de sua crônica dor e, em toda plenitude, 
gozar o glorioso e merecido idílio matinal, finalmente.
Venceu, todavia, a implacável e silenciosa noite escura, atroz, 
Repleta de pensamentos insondáveis, acompanhados 
de recorrentes imagens  confusas e pálidas em cine loop.
Exposto esteve e refém mais uma vez de suas 
angústias e medos,
Desprotegido como uma criança, refugiando-se 
debaixo dos lençóis, paralisado pelo temor.
Se dormisse mais, quem sabe, lá estaria ele embalado  
 

por suas fantasias, sonhos de amores pueris ou 
paixões arrebatadoras. Não haveria mais perigos;  
navegaria por mares seguros, voaria como um 
pássaro, no recôndito de sua alma, onde aves e peixes 
naturalmente se amam livremente.
Lá no sono REM* não teria ele o que temer; enfim, lá ele se 
reconheceria como sempre desejou ser, seria indulgente 
consigo mesmo e não mais se penitenciaria, nem se 
puniria pelo que não teve culpa alguma, nem participação.
A noite, por fim, seria sua amada e eterna 
companheira...

Paulo Rebelo
Cardiologia 

Macapá – AP

*Sono REM (rapid eyes movement – movimento rápido dos olhos) é o último estágio do sono profundo, quando podemos sonhar.



Meu prontuário médico

N asci a termo: “em termos”, pois recebi uma 
nota nove no Apgar; outros bebês receberam 
10, já comecei a vida em segundo.

Fizeram Credé e Kanakion; nessa época não exis-
tiam os testes da orelhinha, do narizinho, do pezinho, 
etc. Triste seria ser reprovado num desses, melhor não 
saber mesmo!

Passei a infância relativamente bem, vamos dizer 
assim. Fui vacinado com tríplice (essa dói): Sabin, va-
ríola e tétano. Tive muitas tonsilites, que não esca-
param do Benzeta. Também na infância tive várias 
IVAS, mas as simples. Hoje existem as H1N1, H2N2, etc.

Somos subdesenvolvidos, mesmo porque a China 
já está no H7N7! Fiquei com medo de Tb e TBMR, mas, 
em 1985, veio a Aids, aí o medo de imunossupressão, 
uma sépsis ou uma SARA, e por que não IMO? Ainda 
bem que surgiu o AZT e depois o coquetel.

Também tive várias Gecas tratadas com rehidrat e re-
posição da flora e, por que não dizer também, fauna intes-
tinal, lactobacilos vivos. Ah, tenho um amigo que toma 
Yakult com vodka e os chama de lactobacilos bêbados, 
diz que é bom. Não sei se para ele ou para os lactobacilos!

Já adulto, tive várias Fas, fiquei com medo de ESV, 
TV, FV ou mesmo evoluir para uma RCP por PCR. Essa 
FA poderia ser de uma ICO, HAS ou mesmo um IAM 
e desenvolver ICC. Fiz um tálio e uma cate por medo 
de ir à Revasc, foi tudo normal.

Comecei a fumar, mas parei pelo medo de DPOC 
ou LCFA. Nessa época, tive um acidente automobilís-
tico com TCE, fiz CT e RM, mas não deram nada. No-

vamente não recebi nota máxima no Glasgow: era 13 
e o máximo é de 15. Pensei ter HIC e ter de fazer uma 
DVP, mas não foi desta feita.

O médico disse que eu tinha obesidade mórbida, 
mas o mórbido era eu e não a obesidade. Tive DM, 
HAS e todos os hiper (não hiperfeliz, mas hipercoles-
terolemia), etc. Quando o sufixo é mia, não é de gato! 
Mas, sim, está no meu sangue. Meu fígado estava en-
gordurado e estava com SPM. Fiz redução do estôma-
go e, acamado, temia a EAP e a TVP, sem contar a HDA, 
pois estava tomando heparina.

Não tive nenhuma ITU na vida, mas medo da IRA, 
IRC e de me tornar um dialítico. Também tenho medo 
da ELA, do AVC, da AVE e do alemão Alois (Alzheimer) 
e do Sr. James (Parkinson).

Como médico, vou me aposentar e estou na CLT e 
não recebo por CH. 

Falei para os médicos meus amigos que, se tiver 
doença grave, SPP, não adianta fazer RCP, pode me 
mandar para o SVO ou IML.

Pelo menos não vou ter TPM.
Com essa história toda de abreviações médicas, 

estou ficando maluco mesmo, esse realmente é meu 
prontuário. Se faltar alguma, devo estar com DDA ou 
sou bipolar. Vou ficando em pânico podendo ter um 
PITI ou BNV, como queiram!

Silvio Luiz Carrara
Medicina Intensiva
Campinas – SP
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Espaço poético

Reminiscências

Chove sobre a minha infância
Inquisições na pele
Cicatrizes
Tolices
Deslizam vontades
Saudades antecipadas
Balbuciam sonhos
A lua desnuda os olhos
O sol brinca nas pernas
Choro 
Quebro regras
Futuro é pedra no estilingue
Lambuzo os dedos de prazer
Contemplo com esperança o amanhecer.

Roberto Passos Do Amaral Pereira
Pediatria
Vitória – ES

Suspense

Afinal! Por onde anda a tão gentil e atraente
De tantos desencontros?...
Quando Ausente
Sabe provocar a 
Dissimulação do Indiferente
Agora, presente, estou seguro e
Numa potencial tensão para lhe dizer
Minha incontida RAZÃO:
Muita saudade de vê-la
Abraçá-la e 
Querendo muito mais.

S.A. Soir
Clínica e Cirurgia Geral
Goiânia – GO
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Irmãos de Guerra

N o início eram apenas companheiros. Todos jovens, 

acabando a adolescência.

Alguns foram imbuídos de idealismo, outros, de 

patriotismo, e a maioria, involuntariamente, dragada.

Esperança, sonhos, ansiedade, solidão, saudades, medo, he-

roísmo, reconhecimento, alegria por uma possível honrosa 

volta, pavor de um próximo adeus... eram, entre tantos senti-

mentos, os mais pungentes.

A maioria, crianças inexperientes, contracenando ao vivo 

no teatro belicoso de operações. A ordem: matar ou morrer!

Longe de seus familiares e amigos... pátria e idioma... co-

meçavam a travar conjuntamente uma das mais hediondas 

experiências pela qual um ser pode passar – a Guerra. Ho-

mens contra homens... semelhantes contra semelhantes... ir-

mãos matando irmãos!

O cenário real não pode ser delineado com as maiores e 

melhores técnicas da cinematografia moderna. Estrondos, 

motores, rajadas, relâmpagos balísticos, crateras gigantes re-

cém-criadas no solo pelas armas, poeira ao redor, pedaços de 

corpos voando integralmente estraçalhados. Chuva do céu, 

chuva de sangue. Clima seco – aridez dos corações. Verde das 

florestas almejando a esperança de um término quase irreal 

que parece não mais voltar.

Entre mortos e feridos, gementes e aflitos, a lição do convívio 

e da solidariedade é a única que se aprende. Tão esquecida e tão 

primitiva no homem, passa a figurar entre uma das mais belas li-

ções de amor. Um por todos e todos por um! Braços que se entre-

laçam e se cruzam tanto nos gatilhos quanto nas padiolas, com-

batendo o inimigo e recolhendo os corpos inertes e deformados 

dos ex-amigos. Ontem um saldo positivo; hoje, um negativo. Ama-

nhã, não se sabe – só Deus!

Cada dia uma eternidade angustiantemente interminável e 

vivida em prontidão ininterrupta segundo por segundo.

Quando se parecia chegar ao derradeiro dia, uma notícia ca-

muflava-se numa miragem: a Guerra terminou! A Guerra termi-

nou? A Guerra terminou!!! Subitamente uma euforia incontrolável 

e inefável pela vida que não foi tirada. Vontade de partir... ansieda-

de por chegar, receber e dar notícias... esperança de uma nova vida.

Instantaneamente um profundo pesar e a melancolia pai-

ravam. Faltava alguma coisa. Faltavam muitas pessoas. Falta-

vam inúmeros irmãos. Aqueles companheiros de viagem torna-

ram-se mais do que irmãos de sangue, eram irmãos de guerra. 

Corpos inteiros de um só ser, pedaços de um mesmo corpo fo-

ram enterrados. Muitos, nem o nome era conhecido; outros, 

só se conhecia o nome. Todos, soberanamente acolhidos sob 

uma modesta cruz. Um só sentimento interrogava contagian-

do: Como poderemos partir se grande parte do nosso ser está 

soterrado neste nefando teatro de operações!? Por que nós 

fomos contemplados em voltar!? Por que não sucumbimos!? 

Quantos sonhos, ideais, alegrias e esperanças desaparecidos!

O regresso, uma epopeia. O reencontro com os parentes 

e a pátria indescritível. A alegria era incompleta, porque se 

deixava parte da família noutro continente próximo a Deus.

Os anos se passavam e os reencontros com os restantes eram 

efusivamente vividos. Cada um tinha mil estórias para contar, sal-

picadas de momentos jocosos e tristes, anos após anos convividos.

Por fim, a inimiga doença e a amiga morte sempre che-

gariam a um dos sobreviventes: ora sorrateiras, ora abruptas.

O sentimento era o mesmo. Parte do mesmo corpo se ia. 

Não era tão somente um irmão de sangue. Era o nosso mes-

mo irmão de guerra. Com ele, experiências ainda lúcidas eram 

vivas memórias que poucos podem compreender e comparti-

lhar. Entre renovados soluços e lágrimas, mais um pedaço do 

mesmo ser se vai: agora, não mais pela guerra, mas pela vida.

Sonhos, ideais, alegrias e tristezas; acima de tudo, apren-

dizado do mais sublime significado da palavra Amor, absor-

vido a duras penas no mais inóspito lugar.

Ontem, uma avalanche de jovens cheios de 

vida. Hoje, pouquíssimos ainda não vencidos 

pela morte. Para todo sempre: os heróis praci-

nhas da Força Expedicionária Brasileira!

Helio Begliomini

Urologia

São Paulo – SP

“Entre mortos e feridos, 
gementes e aflitos, a lição do 
convívio e da solidariedade é a 
única que se aprende” 
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A Fórmula 1 já influenciou a sua vida?

Convido você a refletir sobre essa des-

pretensiosa comparação. Até onde po-

demos comparar o nosso ritmo de vida, a nossa 

competência e os nossos resultados com o mun-

do do automobilismo e, em especial, com a F1?

Sou amante e assíduo expectador das cor-

ridas de F1 desde 1980, ano em que o carioca 

Nelson Piquet já despontava com o seu talen-

to, vindo a ser campeão mundial da catego-

ria nos anos de 1981, 1983 e 1987.

O Brasil, com os seus mais de 204 milhões 

de habitantes, já teve 29 pilotos representan-

do a categoria maior do automobilismo, com 

101 vitórias, oito títulos mundiais, dois pilotos 

tricampeões e um piloto bicampeão mundial.

Aqui começa a nossa comparação.

Não há a menor dúvida de que, para as-

sentar e competir em um cockpit de um car-

ro de F1, somente tendo um talento diferen-

ciado e foco total nos objetivos e no negócio. 

Por mais que o esporte e o mundo sejam re-

gidos por pressões comerciais, é impossível 

para alguém que não tenha a competência 

necessária chegar a pilotar em competições 

oficiais o bólido de F1. Não conheço outra ca-

tegoria esportiva ou outro ramo profissio-

nal em que somente 20 ou 30 pessoas con-

seguem ser selecionadas para a competição.

Na F1, notamos o trabalho em equipe em 

todas as etapas, desde a concepção do carro, 

os projetistas, a tecnologia, os investidores, os 

apoiadores, os mecânicos, a equipe médica, os 

chefes de equipe, os engenheiros e, é claro, os pi-

lotos. Qualquer erro, deslize, descuido, procrasti-

nação, preguiça, desconcentração, má vontade 

ou insuficiência técnica representarão prejuízo 

enorme para os resultados e, como consequên-

cia, sofríveis desempenhos.

A F1 exige dedicação integral. A cada pré-

-temporada, a cada treino classificatório e a 

cada corrida, existe um enorme aparato de 

pessoas e máquinas trabalhando, continua-

mente, na busca de uma melhor performan-

ce e de avanços técnicos.

Indicadores de desempenho, equilíbrio 

emocional, concentração, ousadia, habilida-

de, velocidade, resistência física e trabalho em 

equipe norteiam, de forma contínua, o coti-

diano dos envolvidos no esporte. Descuidos, 

cálculos subestimados, o desconhecimento 

do adversário ou uma estratégia errada po-

dem representar a derrota, a decepção e até 

mesmo graves acidentes.

O compromisso com a educação continua-

da e com o aperfeiçoamento contínuo são pi-

lares cardeais. Apenas um segundo de dife-

rença pode representar abismos de distância 

entre você e o seu adversário. 

A F1 se reinventa a cada ano, seja na tecnolo-

gia, seja no regulamento, na expansão de mer-

cados, no layout dos circuitos, na busca pela se-

gurança e na estética de cores, imagens e sons.

A F1 representa a globalização, a atrativida-

de comercial, o espírito esportivo, a paz entre 

as nações. Seus torcedores percorrem o mun-

do para prestigiar o espetáculo e se confrater-

nizam nas arquibancadas, nos bares e nos gra-

mados de cada circuito mundo afora, trocando 

risadas, intercambiando culturas e brindando os 

seus drinks. Não há briga de torcidas, não há re-

volta e não há provocações entre os torcedores.

Na F1, existem regras e elas são cumpridas, 

com rigor. As regras são claras e a menor in-

fração é severamente punida. Embora possam 

existir surpresas (e elas alimentam qualquer 

esporte), em geral vencerão os mais prepara-

dos e capacitados. A eles serão reservados a 

glória do pódio e os louros de suas conquistas.

Os pit stops devem ser rápidos, precisos 

e perfeitos. Qualquer tempo perdido resul-

tará em sérias e prejudiciais consequências. 

É nessa hora em que o trabalho em equipe 

mais se manifesta.

A F1 requer que o piloto esteja em equilí-

brio com a sua saúde física, psicológica e força 

mental. Há que ter autoconfiança e estar em 

harmonia com o time, com a sua ferramen-

ta de trabalho, com os seus apoiadores, com 

a torcida e com a família.

A F1 é um grande laboratório, onde são 

testados componentes, combustíveis, itens 

de segurança e avanços tecnológicos que, aos 

poucos, vão sendo incorporados nos automó-

veis que usamos nas estradas e nas cidades.

E você? E eu? E nós? O que estamos fazen-

do em nosso dia a dia para merecermos os re-

sultados que buscamos e para atingirmos os 

sonhos que sonhamos?

Como está o nosso planejamento, o nosso 

treinamento e o investimento em nossa car-

reira? Estamos, de fato, atentos ao que a con-

corrência está praticando? E a nossa relação 

com os nossos parceiros, está satisfatória? Es-

tamos cumprindo bem as regras do jogo? So-

mos responsáveis em nossas ações? E a nossa 

ferramenta de trabalho, está com a manuten-

ção em dia, abastecida, lustrada, afiada, equi-

pada e atualizada? E os nossos clientes, estão 

satisfeitos? Quanto o nosso cliente desembol-

saria para contratar os nossos serviços?

O que estamos fazendo para beneficiar os 

que ainda virão depois de nós?

Será que merecemos ser selecionados para al-

gum trabalho especial ou para algo que a imen-

sa maioria das pessoas jamais seria lembrada?

E a nossa família, está envolvida em nos-

sos projetos? E a nossa saúde, está harmoni-

zada? E o nosso diferencial humano ou pro-

fissional, está evoluindo a cada dia?

Não há culpa e nem culpados. Tudo de-

pende dos objetivos traçados, das metas e das 

expectativas que criamos para o nosso traba-

lho e para a nossa vida. Desse modo, se qui-

sermos um lugar no pódio, não temos tempo 

a perder. Se a nossa postura for passiva, inve-

josa, caluniosa, egoísta, covarde, amadora e 

acomodada, o tempo se encarregará do nos-

so posicionamento, na longa estrada da vida. 

Felizmente, se você leu até aqui, creio que está 

no primeiro grupo, no grupo dos vencedores! 

Arnóbio Moreira Félix 

Ortopedia

Belo Horizonte – MG

Fórmula 1
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COLABORAÇÃO
O Jamb Cultura é um espaço aberto que estimula a produção literária 
e valoriza as manifestações culturais do Brasil. Para isso, convidamos 
os médicos a enviar artigos, crônicas, poesias, textos sobre cultura e 
história da medicina para o Conselho Editorial.
A/C Jane Maria Cordeiro Lemos (Diretora Cultural)
Rua São Carlos do Pinhal, 324, Bela Vista – São Paulo, SP
CEP 01333-903
Ou pelo e-mail: cultural@amb.org.br

Participe e colecione!

Normas para publicação de artigo no Jamb Cultura
1. Ser médico(a) associado(a) à Associação Médica Brasileira pela Fe-
derada de sua região.
2. Enviar texto de aproximadamente uma lauda (2.100 caracteres com 
espaço), na fonte Arial 12.
3. Se houver fotografias, favor identificá-las, colocar o crédito e en-
viar em 300 dpi, à parte (anexada ao e-mail ou em CD, ou pen-drive).
4. O material será apreciado pelos membros do Conselho Editorial 
antes de sua publicação.
5. Ao enviar ao Conselho, informar autorização de publicação.
6. Assinar o artigo com: nome, especialidade, cidade, estado e ende-
reço para correspondência.
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Nunca soube onde foi parar teu canto,
melodia que reverberava pela colina,
cuja fonte fluía de tua boca pequenina
como as águas da cascata em manto
Quem sabe no sétimo céu caminhas?
soltando o verbo em forma de acalanto,
qual lira sublime à hora do galicanto,
e à margem do lago colhendo boninas.
Quanta saudade do teu sorriso infantil
emergindo da fonte qual flor se abrindo
e Rá majestoso lá no céu te sorrindo.
Ah! Tua voz e o teu sorriso benvindos
como um coro angélico no santo redil
levando minh’alma aos mundos infindos.

Jair Oliveira
Anestesiologia
Rio Branco – AC

Campos de boninas

Espaço poético
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