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Siempre he creído oportuno entregar reconocimientos 

a quienes han solidarizado con los emergentes y niños 

que se inician en las letras, pero además por los 

mensajes que han dejado en sus trabajos que adornan 

miles de páginas de las ya, 210 obras publicadas en 

compañía de los poetas y escritores consagrados del 

mundo. 

En estos libros han quedado testimonios de quienes 

han partido y nos han dejado ese valor imborrable de 

sus pensamientos y delicadez de sus obras, es así que 

dedico este libro a los que han partido: Mario Ozny 

Rosa, Lúcia Helena Pereira y amigos que siempre 

están trabajando por el prójimo. 

Un muy especial saludo de agradecimiento a José 

Hilton Rosa, quien ha impreso cada libro de nuestras 

antologías los que adornan su biblioteca. 

También a nuestra amiga profesora Roselena de 

Fátima Nunes Fagundes por haber logrado que sus 

alumnos estén en uno de los semilleros y que uno de 

ellos haya ganado la edición de su propio libro el cual 

se encuentra publicado en las redes del mundo y en la 

biblioteca de Pablo Neruda de Isla Negra. 

Alfred Asís 
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Alfred AsÍs y Mário Osny Rosa 

Hermandad Chile – Brasil 

 

Alfred 

Pablo 

La cordillera no detuvo tu paso 

el afluente alimentó tu sed 

mas de una mano socorrió tu ser 

la misma mano que diste, dio de beber 

Mário 

Da cordilheira ao atlântico 

Mata a sede da água que bebe 

Logo tudo já acalma 

De toda a graça receber 

Alfred 

Y, llegada la calma 

están todos los ausentes 

amándote desde el alma 

teniéndote presente. 

 Mário 

Do cume da cordilheira 

O belo pacífico olhar 

Ver a todos contentes 

Logo já cumprimentar. 
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José Hilton Rosa 

 

UM POEMA A PABLO NERUDA 

Pablo que falou de amor 

Pablo protestou em nome de seu povo 

Pablo escreveu calado e fez gritar com seus poemas 

Fez perfurar nossa sensibilidade 

Fez escorrer lágrimas quando lemos seus poemas 

Pablo escreveu para os que se fizeram de surdos 

Fez penetrar na mente dos insensatos 

Fez o choro transformar em sorriso 

Fez cantar em “canto general”, 

Em “veinte poemas de amor y una canción 

desesperada”, 

“Cantos cerimoniales”, 

“Cien sonetos de amor”. 

Recebeu o premio maior, nobel. 

Pablo Neruda faz até hoje,  

seus versos chegarem em todos ouvidos, 

Levou poesia para todos os povos através do vento, 

que sopra de seu Chile! 
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Malu Otero 

TRIBUTO A NERUDA 

 

Hombre maremoto, 
Chascona, melenas, 
Dicha en el encuentro 
De tus dulces diosas. 
El ventanal de la habitación, 
Triunfal, dando hacia el mar y sol 
En tu lecho de gloria la pasión: 
Por ella, la mujer, 
Por ella, tu patria, 
Por la poesía. 
En tus ideales, 
Lucha y seguridad. 
Sigues navegando... 
La casa navega, 
La tumba da al Pacífico, 
Es tu lecho de gloria. 
La patria enorgulleces, 
Tu lucha hizo historia. 
Ahora ves el mar 
Desde otro ventanal, 
Más amplio que el nuestro. 
Lo tienes entero, 
Todo tuyo. 
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Mario Osny Rosa 

 

A MAIOR HOMENAGEM 

MOR 

 

Mil homenagens a Neruda 

Com os mais belos temas. 

Da poesia que desnuda 

Somente com lindos poemas. 

Com toda esta leveza 

Uma bela oração. 

Nesta breve natureza 

A causar a emoção. 

São vozes em vibrações 

A prestar esta homenagem. 

Das mais belas ações 

A vibrar naquela paragem. 

*** 

OLHANDO O MAR 

MOR 

Sentado na praia 

O mar a mirar. 

As ondas bravia 
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Tudo a inspirar. 

Neruda a escrever 

A bela poesia. 

Não pensava em morrer 

Tudo que ali via. 

Isla Negra era seu céu 

A beleza que formou. 

Da onda o branco véu 

Na areia se espalhou. 

Pablo o insofismável 

De tudo que lá idealizou. 

Era homem indomável 

Na Isla Negra realizou. 
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Varenka de Fátima Araújo 

 

Quis um poeta com amor imprimir seus versos, 
rasgando seus desejos,  
caí em suas mãos o premio Nobel, 
afronta o velho jeito da escrita  
com um modernismo para o alto, 
soltando com o vento para além  
das montanhas beijando às nuvens 
o amor foi de tal forma que brotava,  
ultrapassando barreiras, 
em suas casas seus livros escritos c 
om muito amor que movia com ardor 
com a saga senha de uns homens  
que brutalmente atearam fogo 
em seus livros não foi validado,  
eles marcaram com letras de valores 
não se apagam letras firmadas  
pelas mãos de Pablo Neruda, 
em sua mente assoma ousada e forte fonte do saber, 
um diplomata que mereceu em vida honrarias 
galgadas com seu punho 
a sua luta, canto que afagava irmãos,  
soa como a mais bela vitória. 
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Marcelo Portuária 

 

ALGUMAS NOTAS SOBRE PABLO NERUDA 

 

Em razão das transformações sociais e políticas nos 

conceitos de democracia de nosso tempo e outrossim, em 

respeito a evolução estrutural do conceito de arte, faz-se 

justo a epistemologia do estudo literário, segundo qual o 

foco deste artigo debruça-se sobre a trajetória do poeta 

chileno Pablo Neruda e seu ativismo sócio cultural na 

defesa do socialismo. 

A bandeira política dos homens é talvez o esplendor macro 

do que se poderia chamar: o sonho. Pelo que se acredita, o 

destino empreendo a certas pessoas os mais sinceros 

questionamentos que a humanidade é capaz de 

empreender; juntamente a este sonho, carregado com 

ousadia e determinação, um valor essencial tem seu 

colorido e sentimento traduzido no que se pode 

denominar: a esperança. 

Com a poesia como instrumento, Pablo Neruda assegurou 

desafiadoramente os estigmas de seu tempo; delineou seu 

caminho e imprimiu sua força por um ideal, que nos dias de 

hoje, pasa despercebido ou talvez negligenciado pela 

grande maioria dos artistas. Entretanto, acreditara o poeta 

chileno em algo que no inicio de sua carreira dimensionou 
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observações lineares no campo da metafísica e da 

fotografia poética de seus textos, vejamos estes versos: 

Me peina el viento los cabelos como uma mano maternal: 

abro la puerta del recuerdo y el pensamento se me va. 

Desta perspectiva que vislumbra o movimento do mundo 

nascera a estrutura da ideologia socialista e humana que 

movera o poeta; “neste pensamento que se vai, por esta 

mão maternal que acaricia-o”, foi por onde conduziria o 

processo de integração civil na trajetória artística deste 

premiado vate. 

Adiante no poema, é possível advertir-se uma humildade 

própria de quem já acreditava ser o mundo algo simbólico 

e com sentido, tal qual uma cartografia que já rolasse em 

suas mãos ou um camino que já apontasse em seus olhos, 

notemos:  Frutos de tierras extranjeras, 

olas azules de outro mar, amores de otros hombres, penas 

que no me atrevo a recordar. 

É possível pois, notar a sensibilidade universal do verso e 

sua reverência humano e minúscula, sua capacidade de 

sentir retrata um princípio e uma verdade ainda intocável 

por Neruda; talvez a juventude e seus sonhos poderiam 

planejar suas expedições, viagens e venturas, mas contudo, 

o respeito aos limites é fácil de se traduzir na estrofe citada. 

Ganha um valor sentimental e artístico o olhar que se curva 

para o mundo, e fora assim já nas tragédias gregas, nos 
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relatos de viagens do colonialismo, na retórica e inaugura 

Pablo Neruda este olhar na poesia de seu tempo. 

Toda a circunferência da obra “Crepusculário” traduz esta 

sede intimista e respeitosa, uma humildade clemente que 

reflete uma poesia campestre além de tudo; porém o 

apreço pelo mundo urbano já é possível se notar em dados 

momentos. Mais urbano e mais natural; mais humano e 

animal – tal que um instinto – quando pensa o movimento 

das coisas e dos fenômenos, as folhas secas, as raízes e 

as montanhas. 

O processo de identidade de um poeta deve ser resumido 

pelas afinidades e conjecturas que lhe movem; seu 

compromisso com o meio em que vive; o ardor de sua febre 

real é a realidade qual se insere, para qualquer obstáculo 

está sempre com sua caderneta que determina seu escrito 

poético. Na linha descritiva da poesia, os valores são 

contrabalanceados pelo retrato em perspectiva do mundo, 

os olhos físicos sustentam os olhos da alma e o contrário 

também muito se vê. 

Portanto, o idealismo de alguns consegue algo mais. A 

sensibilidade é o fogo que remexe as ânsias de certos 

poetas; e como diria Miguel de Cervantes, “Os historiadores 

veem o mundo como ele é, e os poetas veem como o 

mundo deveria ser”, tal qual a missão seja maior do que sua 

própria inspiração – e seu trabalho – fazendo também 
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elevarem-se rumo a uma construção genuína e fiel aos seus 

preceitos.  

Enquanto alguns poetas preocupam-se com o que os olhos 

não enxergam, as abstrações, quimeras, devaneios e 

acasos, otros precisam do substrato histórico e real, as 

construções humanas palpáveis e verdadeiras, o sangue 

que mancha as calçadas, ou talvez as lágrimas derramadas 

irreversivelmente. Pablo Neruda abraçou esta premissa 

como causa maior de sua vida; e qualquer leitura 

despreocupada de suas elegias sobre Moscou no fim da 

vida, podem perceber facilmente o sentimento de 

pertencimento aos acontecimentos e fatos da capital 

soviética.  

Pesa-nos, inquirir-se da melhor maneira, a fidelidade do 

compromisso qual o poeta de Isla Negra, cria no avanço da 

história política qual se inserira de corpo e alma. O marco 

característico de sua luta é possível notar-se na obra as 

Uvas e o vento, segundo qual a voz do povo vencido se 

degladiava para com o imperialismo; regurgitava o mal 

como um veneno amargo e o sonho são ínclitos e valiosos 

para o processo de liberdade das massas. Por certo, 

fazemos a devida menção e o verdadeiro sentimento que 

nutrimos, é também relevante para afirmar, que a estrutura 

artística deste momento da obra de Pablo Neruda encontra 

seu mais elevado fervor. 
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Porém, a história seguia; e teve o poeta chileno a 

verdadeira postura de um defensor intransigente dos 

direitos humanos e igualdade entre os povos. Embora 

tivesse o substrato artístico para refletir sua realidade, 

pudera enfim, compenetrar-se no sentimento do povo que 

sofria e tinha desde os efeitos finais da II Guerra Mundial 

destruido parte da Europa. Embora, sua construção tivesse 

muito de arte, ela era antes de tudo humana e socialista; 

humana para dizer que o pão é mais importante que o 

verso, e socialista para dividir o verso como seu próprio ser. 

A vontade de atingir os limites de sua existência, já vinham 

sendo alicerçadas na poesia. 

Eis que a poesia mundial, na transição dos movimentos 

artísticos que norteavam as artes em geral, rompia com 

paradigmas maiores e a desconstrução do soneto, a 

idealização dos estigmas arcaicos e barrocos, dão lugar ao 

que se chamou de modernismo, mas contudo, fora capaz 

de dizer que uma letra isoladamente era também capaz de 

fazer-nos pensar. O modernismo na poesia deu uma 

estrutura que confiava muito também na inconstância 

sonora, mas não menos na capacidade de narrativa. A 

estrutura alexandrina passou por uma variação talvez mais 

sonora, depois que as rimas foram subtraídas por versos 

métricos, mas nem tanto rimados. Isto pois, é 

extremamente presente no poema da obra “20 Poemas de 
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amor y uma canción desesperada”, prestemos atenção, a 

seguir: Aguas arriba, em médio de las olas externas, tu 

paralelo cuerpo se sujeta en mis brazos como um pez 

infinitamente pegado a mi alma, rápido y lento em la 

energia subceleste. 

O espaço preenchido pela poesia neste tempo tentara 

vencer os limites da linguagem com a inspiração e o amor. 

Não se pode dizer que somente o amor a literatura, mais 

precisamente a poesia tenha conseguido isto sozinho, mais 

a inspiração tivera papel fundamental nesta transição. 

Neste interim, a estrutura rompera com os padrões 

acadêmicos que vacilavam seus limites e enquadramentos 

num vazio vindo do romantismo. Nestes versos Pablo 

Neruda, consegue arrefecer seu olhar de maneira 

romântica, mas não o romantismo melindroso e 

substancial, mas um romantismo sujeito ao contato 

físico a um novo momento humano qual, não existira 

propriamente no auge do idealismo do século dezenove. 

Ainda assim, a metafísica e a geografia espacial são 

presentes neste trecho como um valor não menos do que o 

próprio recorte humano traduzido no corpo explorado da 

mulher e a sensibilidade feminina. 

O premio qual os braços recebem, refletem na alma do 

poeta e sua mansidão se contradiz em si mesma rápida e 

lentamente com energias subcelestiais. Provavelmente, 
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naquele instante, é possível que Pablo Neruda estivesse 

debruçado sobre uma leitura das coisas que traduzissem o 

amor feito um enlevo arriscado e cerimonioso, mas não 

menos carnal e pleno. 

Toda esta obra, escrita em 1924, conduz sua sistemática em 

uma filosofia sentimental que aflora sua lírica 

enormemente a um valor humano e masculino. 

Diferentemente de nosso tempo hoje, o poema de amor, a 

paixão, o sentimentalismo extremo, são elementos que 

enobreciam a masculinidade e traduziam uma capacidade 

viril daqueles que nutriam tais emblemas. Esta arte, hoje 

subjugada por muitos, encontrava uma versão quase 

erótica do idealismo do sexo, da filosofia e da própria 

construção poética. Não é diferente, já no romance 

vindouro de certos autores posteriormente, que teve no 

Brasil seu precursor Jorge Amado, esta capacidade de 

exprimir no texto sensações, e destas sensações enobrecer 

aquele que lê com uma espécie de êxtase. 

Até aquele momento, a poesia embriagara mais a alma e o 

coração do que o corpo de maneira geral; muito do que se 

diz, é possível também se encontrar nos sonetos de Florbela 

Espanca, e na poetisa portuguesa o niilismo intercala a 

sensualidade reprimida e tímida da poetiza. Em Pablo 

Neruda é pouco reprimível, e muitas vezes é até versado a 

breves reflexos de gozo e prazer. A literatura vencendo os 
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padrões e conseguindo compenetrar sentimentos mais 

humanos, era interceptada pelos conservadores como 

alguma coisa de improbo ou torpe. Os padrões e valores do 

tempo, quase nunca conseguem acompanhar a arte, e 

precisamente a poesia. Fora assim durante toda a história 

da arte, no renascentismo, no simbolismo e também no 

século XX. 

Vencer os padrões com o borrão da pena escrita é um 

prazer próprio de certos poetas, embora não 

compreendidos às vezes, mas mesmo assim, a capacidade 

de superar os limites sócio históricos, guarnecem a certas 

obras primas, o reconhecimento num tempo adiante, que 

evidenciam muito tarde a inspiração e o trabalho de tantos 

nomes que muitas vezes são despercebidos 

contemporaneamente, o que não é o caso de Pablo Neruda. 

O poeta que já vencia os limites de suas publicações pudera 

expressar na obra “20 poemas de amor y uma canción 

desesperada”, a verdadeira característica masculina e viril 

do homem que ama, do homem que admira a mulher e 

consegue expressar isso além do próprio olhar externo e 

físico. Conseguira Pablo Neruda representar contra valores 

ancestrais a sensibilidade masculina em dose inovadora e 

pioneira talvez na América Latina. Antes disso, poder-se-ia 

encontrar tentativa serena e tímida em Castro Alves no 
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Brasil e talvez em algum poeta mexicano do período 

romântico. 

Os valores contra o romantismo masculino traduziriam um 

capitulo importante para algum sociólogo empreendedor 

que tivesse a curiosidade e o tempo de vencer o resto de 

entrave que bloqueia a capacidade do “uomo maschio” ou 

talvez do metro sexual de nosso tempo. O aparte entre a 

poesia romântica e o verso característico do homem para 

com a mulher, vem se perdendo e a história deve se 

pronunciar enquanto ciência. Neste processo de 

reprodução da literatura Pablo Neruda conforma o 

romantismo de maneira plena e capaz de sensibilizar, sem 

sentimentalismos banais, mas com propriedade e 

circunstância. 

A vida empresta a determinados poetas todo o substrato de 

seus ideais enquanto artistas; renova a seus olhos com o 

passar dos dias, o enredo de sua literatura, discernida na 

rotina de seu povo, na plangência de sua história ou a dor 

de sua própria existência. 

Enquanto muitos preocupam-se em acumular riqueza e 

absorver da arte um sumo que qualifique seus modus 

vivendi, outros vão ao fundo do poço com seu semelhante 

e vivenciam o estorvo traduzindo a arte como veia que 

dissipe as lágrimas de sua condição. Pablo Neruda em 
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seus dias, conseguira estar presente no amago da luta de 

classes, entre a combustão que represasse o ardor dos mais 

diferentes povos; disso, vale cá, mencionar a passagem dele 

pelo Brasil, durante os agitos comunistas no Estado de São 

Paulo, antes e depois da prisão de Luiz Carlos Prestes, o 

Cavaleiro da Esperança. 

Do compromisso com a igualdade certos homens 

conseguem ser mais de si mesmo; vencem limites que 

outros acham impossíveis de serem superados, atravessam 

a passos largos as fronteiras que o separam de seus sonhos; 

com este sentimento, Pablo Neruda recitou versos para 

uma multidão de aproximadamente quarenta mil pessoas 

no estádio do Pacaembú em São Paulo nos interstícios da 

ditadura de Getúlio Vargas. A coerência no coração de um 

homem é tatuagem daqueles que acreditam na justiça, e 

nesta perspectiva de sonho e liberdade, o Brasil 

cambaleante avançava na luta por democracia e pão para o 

seu povo. Existem documentos nos arquivos da Fundação 

Casa de Jorge Amado sobre as visitas de Pablo Neruda a seu 

amigo baiano , e na própria obra A Barcarola, Neruda 

relaciona o estuário da cidade de Santos e o porto maior da 

América Latina; observações cheias de cores e emblemas 

simbólicos, um apuro preciso de critica poética nas suas 

estrofes. 
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Sendo assim, o discernimento romântico dera lugar a um 

fervor humanitário e fraterno; não o ato filantrópico e 

egoístico, mas o universo e a sensibilidade humana que 

revive o medo do seu semelhante em sua própria 

experiência, a elevação do terror nos seus próprios passos, 

e a construção de um sonho de esperança em sua 

própria bandeira. Uma alternativa, uma ideia, um socorro 

ou mesmo um conselho. Eis o intimo do texto de Pablo 

Neruda a partir de dado momento. Do percurso da história 

o rompimento com os padrões de aceitação de uma história 

contada pelas classes dominantes move certas pessoas a 

pensarem o que somos enquanto seres humanos, o que 

vivemos e onde estamos, para onde caminhos e onde 

devemos chegar? A luta, mas também o silêncio são armas 

importantes, e falo do silencio que reflete e agi em seguida; 

se cala para mais adiante gritar; eis que o silencia seja um 

instrumento valido para a reflexão e o combate próximo. É 

serenamente que uma ideia nasce. Na escuridão também 

se constroem as melhores paisagens; ante o perigo a paz 

celebra seu assombro e diante do espanto que se pode 

realmente sentir o verdadeiro conselho do espírito. 

O mel que jorra deste sentimento de pertencimento as 

dores do mundo é tão doce e autentico que é capaz de 

aliviar o dissabor daqueles que sofrem empobrecidos por 

suas dificuldades, desamparados por seus embaraços 
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humanos e desiguais. Abundante fora portanto, o coração 

de Pablo Neruda acolhendo a história e contornando com 

seu abraço fraternal a realidade política de otras nações. O 

espírito que humaniza consegue acender uma chama capaz 

de ser fraterna e altruísta, verdadeira e solidaria. A cólera 

do mundo resvala a incoerência da arquitetura política, mas 

certos homens conseguem redimir o desajuste social com 

um olhar capaz de incluir os excluídos, sensibilizar-se com 

os lamentos sinceros, chocar-se com a complexidade da 

vida. Isto, no entanto, tem afastado nos dias de hoje a 

sociedade de si mesma. Uma espécie de fuga da realidade, 

tira a benevolência do caminho; eis que tenha sido esta 

mesma benevolência uma construção cristã, refletida no 

tempo pelas maiores possibilidades que a pessoa humana 

tenha conseguido edificar. 

Enquanto, restou a si a bandeira do comunismo, 

solidarizou-se com os mais diferentes povos em todo o 

globo terrestre Pablo Neruda. 

Para este sentimento, o coração carrega pequenas 

lembranças que são refletidas no céu da civilização como 

um brilho eterno de compaixão que rivaliza contra toda e 

qualquer forma de opressão e estresse dos dias modernos. 

A capacidade de sentir o medo como um primeiro passo 

para a transformação da história, para a primeira 

oportunidade que consegue salvar da vida o que existe de 
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mais humano e terno. Não é somente a meiguice ou a 

candura natural daqueles que amam a arte e se sensibilizam 

com a expressão abstrata e equivalente, mas por certo, 

uma languida capacidade de entender o próximo, como 

sujeito de direito e possibilidades, como reflexo de si 

mesmo e circunstante. Na literatura alguns outros literatos 

conseguem este mesmo colorido unanime que arrebata sua 

própria natureza. 

Os verdadeiros impulsos que denotam este tipo de valor, 

merecem ser lembrados como maestros da linguagem, ou 

como cavalheiros que carregam a ternura e o poema em 

sua maneira natural de apresentarem-se ao mundo. É 

valiosa a contribuição de um autor quando dele a critica 

extrai uma paixão no seu sistema de construção 

de ideias, ao que reza quase por inteira a obra de Pablo 

Neruda. A passagem pela vida de autores que arrefecem 

com suas palavras as mais sinceras praxes humanas e 

dignas, sinceras e verdadeiras, torna-se o que de mais 

humano a civilização consegue colher da existência 

superficial de muitos. 

Os dias na releitura das obras da segunda fase da vida de 

Pablo Neruda, podendo assim dizer de seu instante mais 

maduro de construção historiográfica, traduz-se na 

coletânea de poemas denominada, “ As uvas e o vento”, 

segundo quais, as viagens e a reflexão do que vira pelo 
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mundo são capazes de pensar o instante e a lógica política 

do seu tempo; a vida e as cores e sabores de cada 

cultura, o pensamento e a luta de cada individuo. Pablo 

Neruda risca com seu giz desafiador um retrato sublime da 

aurora comunista pelo mundo. Não se sabe ao certo até 

que ponto ilusão e desilusão de se compensam, sabores e 

dissabores se subtraem, mas o poeta chileno escreve talvez 

depois das epistolas de São Paulo, um canto em torno 

de um ideal qual a humanidade desejou como verdade e 

sonho: o comunismo. 

As passagens de Pablo Neruda, por Londres, Paris, Madri, 

Moscou, Varsóvia e outras mais cidades importantes de 

Europa primeiramente, refletem já uma observação do 

cotidiano muito sóbria. O equilíbrio de suas metáforas 

trazem ao leitor um paralelo que deseja escrever um novo 

mundo, uma nova sensibilidade para os que o leem; 

desejou tão sinceramente, que certos ícones da 

condenados pela história como Josef Stalin aparecem com 

verdadeiros precursores e redentores da razão humana e 

comportamental. Torce seu destino e a prisão de seu sonho 

como um retrato fiel que narra a viagem com verso e 

sentimento, não de guía de viagem geográfico e 

propagandista, mas como as cores e tintas de uma aquarela 

qual os olhos de um pintor se encanta antes mesmo de 
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reproduzir e sente sua verdadeira imagem, a grande missão 

que terá que retratar em seu quadro. 

Nesta mesma perspectiva suas viagens pela Índia, 

Mongólia, China e Ceilão, revelam nele um homem 

ocidental, mas que respeita o mundo como diversidade; e 

de novo aqui, a companhia de Jorge Amado é presente em 

verdadeira fantasia nos prazeres de uma amizade 

compenetrada e até profissional de dois escritores 

interessados no substrato de suas construções literárias 

extraídos daquelas viagens. O mesmo olhar qual Jorge 

Amado retratou o General da Coluna Preste Luiz Carlos 

Prestes na obra, “ Cavaleiro da Esperança (Editora Record)”, 

é possível sentir no momento das passagens de Pablo 

Neruda pela Ásia desgastada por comportamentos 

bárbaros, primitiva e cheirosa em sua maneira de ser, capaz 

de incutir a qualquer expedicionário desejos da alma e 

sensações diferentes. 

Enquanto a semelhança aproxima a observação casuística 

da trajetória de Pablo Neruda e Luiz Carlos Prestes; 

enquanto o ideal de um e de outro são objetos que a 

histórica consegue sentir melhor do que a arte, a realidade 

renova no coração dos povos o empreendimento que a 

memória consegue documentar para que se entenda o 

impulso de cada sujeito, na construção de seus planos 

sonho e sentimento, suas amarguras e dores ou ainda, suas 
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alegrias e fortunas. Em si mesmo, Pablo Neruda conseguira 

o sucesso próprio de uma realização contínua de apuro e 

trabalho literário, respondendo com ativismo as causas do 

seu tempo. Enfrentara adversários poderosos, narrara o 

clamor daqueles que padeciam contra o poder imposto, e 

no sorriso de sua glória pessoal, dividirá com o mundo 

inteiro o resultado de seu sucesso e empenho. 

Muito se procura entender sobre o que move determinados 

homens e determinadas mulheres a dizerem não a 

passividade de uma vida comum, para atravancaram os 

minutos da existência com indagações reflexivas sobre o 

meio que vivem. E sobre este entendimento, a 

historiografia redige uma carta aberta a literatura quando a 

poesía engaja sua bandeira linguística em favor dos mais 

fracos. Poder-se ia citar outras obras monumentais do 

autor de “Canto Geral”, em toda quase toda construção 

biográfica do poeta chileno é possível sentir a veia 

redentora de uma esperança que muito se assemelha com 

uma proposta socialista de viés político, uma espécie de 

evangelho dos mais pobres, carta aberta a humanidade em 

favor do respeito aos direitos sociais e humanos. Destas 

construções, a vida renova de tempo a tempo, novos 

personagens nesta luta contínua e inquebrantável, o 

instrumento as vezes varia de tempo a outro; ora com as 
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artes plásticas, com o cinema ou a música, com a literatura 

ou até mesmo com a própria ciência. 

Enquanto a luta por justiça toma do tempo e devolve com 

esgotamento e relaxo, para Pablo Neruda a realidade 

conseguiu renovar um homem novamente com uma 

perspectiva de amor, ao que se traduzira nos “Cem sonetos 

de amor”, escrito para sua esposa Matilde Urrutia, 

novamente com um olhar de moderna arquitectura 

literária, sensível e viril, realista e totalmente proposital, 

baila sua escrita com um concerto e uma fotografia literária 

cheia de novos sabores, adocicados pelo tempo ou às vezes, 

salgados pelas dificuldades do momento. 

Por conseguinte, Pablo Neruda apresenta uma centúria de 

cantos a sua amada companheira, um ramalhete de 

estrofes sinceras e cheias de fantasia; o instinto masculino 

reflete enfim, o sentimento de uma gênese que desde os 

Cantos de Salomão carecia de ser rebuscado por novos 

autores, novos olhares e novos instantes da história 

amorosa entre um homem e uma mulher. Não fora 

diferente sua real inovação estrutural, que rompe na 

maioria dos sonetos com a proposta métrica alexandrina, 

com a rima versal e transversal, com o alinhamento 

aritmético da estrofe. O vate da Isla negra enxerga a 

saliência de seu poder de síntese na natureza ainda mais do 

que no coração, e tras para a alma sua visão de mundo, sua 
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absorção do espaço, a geografía do meio qual se insere, as 

cores do horizonte que se coloca com sua amada Matilde. 

De cada estrofe, se prefere sentir do que entender; sonhar 

do que interpretar. A crítica não consegue mais do 

conjecturar o coração de um autor, sua sensação narrativa 

ou o prenúncio de seu interesse construtivo. 

A história conseguiu consagrar Pablo Neruda com um 

compromiso que lhe garantiu o reconhecimento universal 

ante o fazer poético. 

Vencera as dificuldades próprias de quem não nasce em um 

centro de cultura, e varreu a poeira do mundo com sua 

escrita coerente e sincera, na determinação exata de quem 

acredita no que diz. 
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Vilmaci Viana 

 

NEFTALY 

 

Em Parral nascestes, 

Em Isla Negra ti tornas imortal, 

És Pablo Neruda, 

Nosso ser Universal. 

Na pedagogia do amor, 

Defendestes os oprimidos, 

Um nobre Diplomata, 

Por ideais exilado. 

Pescador de sonhos, Neruda 
Pelo mundo afora mergulhastes 
E no Universo dos sábios 
Garcia Lorca encontraste. 
Trago o vento das bandeiras 
Que sopram no mar profundo 
Neste encontro de poetas 
No Chile, os poetas Del mundo. 
Realizamos um sonho Neruda 
Do teu solo Chileno pisar 
Em tua sabedoria 
Doce vinho 
Nos embriagar. 



 

Homenaje de Alfred Asís a los poetas de Brasil 

POETAS DEL BRASIL 

31 

Eduardo Eugênio Batista 

Balneario Barra do Sul 

 

VersAsís 

 

Herança? 

Deixo contigo, 

Minha última esperança! 

Fazerdes um mundo amigo, 

Pai absoluto ensinou verdades...! 

Paz..., sigas caminhando, 

Semeando felicidades, 

Arrebanhando! 
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Vera Celms 

VersAsís 

 

VALOROSO NERUDA 

 

Neruda 

Poeta guerreiro 

Historia nunca muda 

Versos, da vida roteiro 

Poesia como forte manifesto 

Da injustiça opositor 

Vivente requesto 

Valor. 
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Poeta Malume 

VersAsís 

 

AMOR 

(A NERUDA) 

 

Amor, 

Sentimento puro, 

Encanta como flor, 

Deixa o coração seguro, 

Perfuma, seduz, prende, explode, 

Mexe todo peito, 

Ainda sacode, 

Respeito. 

*** 

Neruda, 

Poeta imortal, 

Poema que ajuda, 

Ao peito ser portal, 

Entrada para o amor, 

Tira a solidão, 

Sem dor, 

Gratidão! 
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Mariza Estela Leal 

VersAsís 

 

Glorioso 

Poeta neruda 

Obras de um maravilhoso 

Encantamento, que tudo muda 

Simbolo caudilho verdadeiro 

Da alma gigante 

Pois justiceiro 

Esfuziante. 

 

Dely Thadeu Damaceno 

VersAsís 

 

Pablo 

Amoroso poeta 

Encantou com carinho 

Sua Ilha jamais fenece 

As gaivotas te homenageiam 

Ondas, Mar 

Anoitece… 
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Gilnei Neves Nepomuceno 

VersAsís 

NERUDA 

 

Eterno 

Canto geral 

Verão a inverno 

Realidade, ficção, homem universal 

Com Espanha no Coração 

Deixou belo memorial 

Poematização 

Mundial. 
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Valdeck Almeida De Jesús 

 

PABLO NERUDA 

 

Nascido Ricardo Basoalto 

Viveu e morreu Pablo Neruda 

Poeta da Paz, da Vida 

Vanguardista, Modernista 

Que emblema, que rótulo 

Poderia limitar um poeta? 

Neruda, Reyes, não importa 

O homem, o mito, se fundem 

Confundem-se, também, 

A obra com seu criador 

Filho de operário 

Neruda foi doutor 

Homem de três casas 

Amante em “La Chascona”, 

O poeta virou carteiro 

Ou o carteiro, poeta... 

Não importam as etiquetas 

As marcas, os títulos 

Neruda é o que é 
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Teresa Improta Monnier 

 

NERUDA O POETA 

 

Neruda 

Homem menino 

De essência doce e liberta 

Espargia da alma poesia 

E assim fez-se poeta 

Rimou tão fortemente o amor 

Com sentimento farto e incontido 

Ecoando sobre a Terra 

E também no infinito 

Serás para sempre eterno 

Pois o poeta não morre jamais 

Tua alma é brisa suave repousando 

Em madrigais. 
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Sonia Nogueira 

 

UM POEMA A NERUDA 

 

A palavra viajava em ritmo e emoção 

Nos versos a canção de amor eterno 

“Vinte Poemas de Amor” era canção 

Aos olhos da amada pranto e terno 

No crepúsculo da mente pernoitando 

Os versos serão sempre infinitos 

Correndo em amplidão e se afoitando 

Na arte dos sonhares, dos conflitos 

“Cem Sonetos de Amor” a página lambia 

Olhares vislumbrados em sonho igual 

Cativo das palavras alimento e fantasia 

Roçava a tinta num canto vendaval 

Viveu a sua época gritou e escreveu 

“Confesso que Vivi” suporte atual 

Não fosse a mente rica que venceu 

Venturas e aventuras no verso pedestal 

No auto-retrato incrustado na palavra 

A complexidade envolta sob o véu 

Conheceu o mundo seu verso, a lavra 

De abundante fonte no Prêmio Nobel 
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MIL SONETOS A NERUDA 

* Eterno Apaixonado Neruda 

Canto de amor banhava teus versos 

a mão silenciosa escrevia sem pressa 

aos pés da mada a palavra se estendia 

ao som da noite, mil poemas diversos 

no sorriso sublime da mulher amada 

o pensamento pousava embevecido 

deleite que o tempo em vão rompia 

voltava a contemplação á cavalgada 

Teus versos são sombras que perduram 

o tempo nunca paga a alma surge 

em cada clarão que os anos correm 

em cada emoção as notas se misturam 

as rimas não contavam na emoção 

palavras partilhavam sob a pena 

qual carta envelopada sem dilema 

enamorando o adornado coração 

Aonde existir amor ternura fantasia 

o amor botará em pleito gratidão 

nos versos que ao mundo soa livre 

e teus versos entoarão em sinfonia. 

*** 
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* AO NOTÁVEL NERUDA 

Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalt 

Neruda, nome oficial que o mundo vê 

em cada pedacinho levando teu viver 

jovem de talento subindo chegou alto 

Chileno das lutas de ideais defensoras 

o social arraigado na mente, a liberdade 

cônsul, ministro, senador, em equidade 

amante do amor viveu grandes amores 

A arte foi seguindo na mesma dimensão 

homem e político é réu confesso 

a vida enamorada, latente o coração 

falava bem mais oculto nos seu versos 

Mil poemas a Neruda jamais o mudo viu 

do alto seu olhar sorrir de gratidão 

em cada pedacinho a palavra ver refrão 

subindo devagar chegando ali sutil 

juntando ao seu pulsar o Céu azul 

unindo arco-íris em versos multicores 

completa vibração de esplendores 

à Pablo Neruda poemas mil e flores 
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Sergio Ferreira Oliveira 

 

SONETO AO MESTRE DA VIDA 

 

Ó poeta Pablo Neruda, 

és a pena que nos desnuda 

e revela uma humanidade 

que é a nossa, nua em verdade. 

Ó Poeta Pablo querido, 

tão Presente em cada relido, 

tua lavra é luta vermelha 

cujo amor ao mar se assemelha. 

Ó Poeta Pablo Paterno, 

o mundo te veste de eterno 

pouco antes da tua partida. 

Ó Poeta Pablo saudoso, 

a cada onda da Ilha eu endosso: 

versa o mar ao Mestre da Vida... 

*** 

 

 

 

 



 

 

42 

P?A?B?L?O? – 

5 PERGUNTAS A PABLO NERUDA 

 

Por que será que a borboleta 

te sobrevoa em um minuto 

ao adejares novo intuito 

e, depurando do ar a letra, 

busca ela algum nixonicídio 

como se fosse alado Ovídio? 

As vãs espumas de Isla Negra 

por que embranquecem ao poente 

todo o horizonte reticente 

de irmãs-esperas cuja regra, 

transfigurada do infinito, 

destemperou teu mar-granito? 

Beijaste a pedra em veleidade 

usando o gesto mais humilde 

com tua métrica-Matilde, 

pois dessa glândula-humildade 

engoles, mágico, este sal 

como a um vestígio de Parral? 

Levas ao túmulo indistinto 

todas as rubras elegias, 

ou é o sol dos nossos dias 
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quem reverbera o amor que sinto, 

quem permanece independente 

do fuzil sórdido e demente? 

Ontem tu estavas na varanda 

nos reescrevendo do amanhã 

o fátuo-fogo ou fúria sã, 

ou tu tocavas numa banda 

pendão-canção mais inaudível 

chamado amor – chama do incrível? 

*** 

 

NERUDA ABRAÇA ALLENDE 

 

O sino emudecido adormece em Santiago, 

e da boca dele eu bebo um verso e me embriago. 

Tremula uma bandeira à alvorada e a defende 

o espírito poeta abraçado ao de Allende. 

Ao túmulo ajoelho e a lápide eu afago 

de te sentir presente em meu olhar mais vago. 

Tremula a chama rubra, aquela que independe, 

no coração do povo El Pablo abraça Allende. 

É este mesmo povo audaz e comunista, 

com irmanadas mãos, que abraça os dois heróis: 
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Allende Presidente e Pablo Senador 

levantam-se da terra à pátria socialista 

e brilham com discurso e versos os dois sóis... 

e todo o Chile se ergue em paz, justiça e amor. 

*** 

A LIBERDADE RENASCE DE TEUS VERSOS 

 

Um cadáver se levanta 

bem diante da retina: 

Inacreditável planta 

desta América Latina. 

Ramifica e prolifera 

a semente paulatina 

à pobreza de uma mera 

era América Latina. 

Que não haja mais espera! 

Que neste hoje esta menina 

Seja a própria primavera: 

Flor da América Latina! 

Desenvolve e se agiganta 

a mulher que a nós destina, 

com seu véu de sacrossanta, 

nova América Latina. 

Enaltece-nos garganta, 
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dela ouvimos a mais fina 
voz de noz que tão bem canta 
nossa América Latina. 
E este canto vem em verso, 
por uma evidente sina, 
da dificuldade emerso 
para a América Latina. 
*** 
MATILDE NOSSA PÁTRIA 
Chile é um. País 
de beleza soturna, 
provocadora, inquietantemente 
sensível, de olhos 
atípicos, trípticos 
o Chile. É a beleza marmórea 
esculpida; pelo vento órfico do pacífico 
o vento atávico. Do pacífico. 
Todos nós somos. Filhos de Matilde 
porque necessitamos. Do aconchego dela 
de pelo negro. A musa anti-brônzea, a missa boreal 
pela certa luz glacial regida. 
E a neve a noiva 
mais dileta 
d’O poeta 
do povo, nossos, Neruda, 
Matilde 
é o Chile desnudo 
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Sandra Galante 

 

POETA ETERNO 

 

Eterno Pablo Neruda, o poeta do amor 

Que tanto nos deu de si 

Falando-nos de céu, mar e dores 

Com teus poemas muito sonhei 

Vi estrelas, flores e muitas cores 

Entendi que só morre quem é escravo 

Dos hábitos de si mesmo... 

Me renovo com os teus ensinamentos 

São tesouros deixados por ti 

És um vencedor oh! Pablo Neruda ! 

Venceu preconceitos,perseguições 

E nos deixou esta riqueza como herança 

Uma linda obra literária,que viraram canções 

Que nos envaidecem,sendo nós como tu, poetas 

Filhos teus! 
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POETA ETERNO 

Eterno Pablo Neruda, el poeta del amor 

Que tanto nos donó de sí 

Hablándonos del cielo, mar y dolores 

Con tus poemas mucho soñé 

Vi estrellas, flores y muchos colores 

Entendí que sólo muere quién es esclavo 

De los hábitos de sí aún... 

Me renuevo con tus enseñanzas 

Son tesoros dejados por ti 

Eres un vencedor oh! Pablo Neruda ! 

Venció prejuicios, persecuciones 

Y nos dejó esta riqueza como herencia 

Una linda obra literaria, que volcaron canciones 

Que en los envanecen, siendo nosotros cómo tú, 

poetas 

Hijos tuyos 

*** 
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DON PABLO... 

Sentimentos aflorados na alma pura,no amar 

Amante das estrelas,e das espumas do mar 

Cativastes com teus versos servis donzelas 

Ao derredor do mundo,imaculadas rainhas 

Que de campesinas,se elevaram a este patamar 

Don Pablo,cavalheiro do mundo Chileno,se aninha 

Hoje és cidadão do mundo através de suas palavras 

Sois imortal,e entre mortais ainda vive e respira! 

Pois seu romanceiro modo de vida,hoje é vivo ,é 

inteiro! 

Influências os amantes hoje e sempre 

Com teu doce modo de falar da vida,do ar do respirar 

Estás entre nós Don Pablo,és nosso ser presente 
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Rozelene Furtado de Lima 

 

 Que seja eterno 

 

 Quem te ensinou os passos que até 

mim te levaram? 

 que flor, que pedra, que fumaça 

 mostraram 

minha morada? Pablo Neruda 

 

Um nobre sentimento 

Chegou num momento 

E é muito vindouro 

Em forma de eterna paixão 

Porque é forte e envolvente 

Não é para hoje somente 

Vai passar para eternidade 

Essa emoção que vem de ti 

Chegou junto com tua obra 

Com os poemas que li 

Tinhas e tens amor de sobra 

Tanto que uma parcela é minha 

Aprendi a amar-te com teus versos 
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Poesia forte que inspira e se aninha 

Sei que foram escritos na busca incansável 

No cansaço da espera, na loucura do desejo 

Foste caçador, fui tua caça mutável 

Não é sacrilégio te falar nesta linguagem 

Em quantas almas me buscastes 

Em quantos caminhos, em quantas viagens 

Em quantos braços te perdestes 

Em noite nenhuma me achastes. 

Ouço tua voz que chama sem cessar 

Ela chega esgotada no sussurro do mar 

No canto dos pássaros no amanhecer 

Nos versos dos teus poemas a oferecer 

Reli toda a tua trajetória toda a tua lida 

Teus amores em horas boas 

Tuas dores nas horas noas 

Inspira-me mestre da noite e do dia 

Incita palavras em sinestesia 

No silêncio das estrelas 

“Me esconde em teus braços 

por somente esta noite” O vento na ilha 

Esgota meus sentidos de prazer 

E faça-me tua poesia! 
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Remisson Aniceto 

 

REALEZA 

 

"Dois amantes felizes não têm fim nem morte, 

nascem e morrem tanta vez enquanto vivem, 

são eternos como é a natureza" 

 Neruda 

Por que em tudo quanto vejo cuido vê-la? 

Por que não fico um segundo desta vida 

Sem pensar na minha amada e esquecê-la, 

Se é uma jóia que pra mim está perdida? 

A cada fim-de-semana tão sofrido 

Me transformo nas flores que lhe oferto, 

Mágica forma que creio ter aprendido 

Para vê-la, pra senti-la, pra estar perto... 

Abdico hoje da tristeza, 

Do sofrer e da amargura abdico, 

Qual um rei que não quer na dor a realeza. 

E como antes, para tê-la eu me dedico, 

Para ser rei, mas rei feliz e tenho certeza: 

Quando a tiver, serei de todos o mais rico! 

*** 
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 SUBSTÂNCIA 

Para Rosangela de Fátima 

"Tira-me o pão, se quiseres, 

tira-me o ar, mas não 

me tires o teu riso" 

 Neruda 

Encontro-me tantas vezes pensando em ti 

e visualizo tua perfeita forma de mulher, 

o dia a aflorar-te nos lábios de veludo, 

a noite a escorrer-te pela seda dos cabelos. 

Se estás longe de mim, dia após dia 

transformo-te na delícia do fruto que aprecio, 

no frescor da água que me sacia a sede 

e na substância, enfim, que me permite o amanhã. 

pág. 654 

Posso te sentir na suave brisa matutina, 

nos primeiros raios do sol que me aquecem 

e ouso ver-te em cada objeto, em cada rosto, 

em cada gota de orvalho da verde grama 

e no ruflar das asas das andorinhas... 

Sou pequenino ante tua presença 

e obscuro na tua transparência, 

mas meus olhos mantenho cerrados 

enquanto o dia corre, 
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enquanto a hora vital não chega, 

até que te encontro, nascida do nada, 

florescida, cristalina ante meus olhos, 

e bebo da taça dos teus lábios 

e aqueço-me do sol do teu sorriso 

e me desfaço em infantil alegria... 

E vão-se do meu rosto a sombra e a amargura 

e tudo o que me faz sofrer quando não te tenho. 

Onda que vem 

e que vai 

e vem novamente 

e torna a partir, 

mas que não escoa nunca, 

neste oceano de delícias que é o teu corpo, 

que banha o meu corpo, 

que faz nascente o sol no meu rosto. 

És a delícia, a doçura dos meus dias 

e a cada hora te espero 

para reinares sempre em minha vida. 
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Poeta Malume 

 

SONETO CLÁSSICO 

 

Homem lírico de belo pensamento, 

Escreveu as profundezas do amor, 

Se tornou no mundo um grande escritor, 

Cujos versos mostram grande sentimento! 

Obras belas que o fazem imortal, 

Que ainda falam hoje ao coração, 

São poemas, fruto da inspiração, 

Que da alma se tornou grande portal! 

Hoje o mundo festeja sua memória, 

Relembrando sua vida e história, 

No caminho das mais lindas poesias! 

Para sempre lembraremos seu talento, 

Sua história seguirá sempre ao vento, 

A cantar do amor as lindas melodias! 

*** 
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POEMA A PABLO NERUDA! 

 

Nasceu poeta, o dom inefável, 

Que descreve em versos, 

A canção do amor! 

Que fala a alma, 

Que toca ao coração, 

Aproxima vidas, 

Para um encontro feliz! 

Versos que cantam a saudade, 

Chora a tristeza, 

Produz ansiedade, 

Faz o coração bater mais forte, 

Pancadas de amor, 

Que não doem, mas que podem ferir, 

Quando o amor não é correspondido! 

Vive o poeta, nos versos, 

Dos enamorados, 

Em cada noite, em cada luar, 

No sopro do vento, 

No encontro de um abraço, 

Na despedida, nas emoções, 

Tu sempre estarás presente! 
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Nívea Sabino 

 

O POETA E O POVO 

 

Pablo Neruda, poeta que a saudade versejou : 

“Saudade é amar um passado que ainda não passou.” 

Contigo me identifico sei o que é essa dor. 

Nascestes Ricardo Eliécer e órfão de mãe cedo ficou. 

Escritor e diplomata, com o passar do tempo 

O pseudônimo adotado ao nome incorporou, 

E com um rico legado literário nos brindou. 

No ano de quarenta e cinco o Brasil o acolheu, 

Quisera eu, estar entre os cem mil no Pacaembu 

Que ouviram sua voz pungente  

clamar justiça ao proletário, 

Falastes de liberdade, conclamastes  

as classes de operários, 

Um país tão rico tem que mudar o itinerário. 

O poeta e o povo, a mesma pele, a mesma alma, 

Que ardorosamente sabias descrever. 

O comunista brasileiro teus enfáticos versos ouviria, 

E diante de cem mil vozes silentes, Pablo Neruda, 

Conclama da natureza o silencio  

e Luiz Carlos Prestes homenageia 
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E seu enfático poema entra para a historia. 

Defendias as primícias da liberdade  

contra a ditadura ilusória, 

Sofria pelo Brasil e seu povo torturado, 

Teu Canto Geral nos pertencia,  

pois eras poeta do mundo. 

E no presente posso encontra- lo em "La Chascona", 

Lugar sagrado que quem sabe um dia eu vá te visitar. 

Eu, pobre poeta, com esses singelos versos, 

Registro por ti minha admiração, 

Diplomata, cônsul e escritor que viveu intensamente, 

E expirou da mesma forma que todo ser humano, 

Mas redivivo eternamente nas frases e poemas. 

Neste humilde manifesto eu grito com voz rouca: 

“Silencio, o Brasil fala por minha boca.” 
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Norália de Mello Castro 

 

REENCONTRO 

 

Não sei quando começou meu amor à cebola. 

Lembro-me da emoção que senti  

quando li a ode à cebola. 

Emocionada, parei. 

Procurei o ar a sentir cada palavra que ele dizia, 

Enquanto o coração perguntava: 

Como pode um homem dizer 

Tanta coisa de uma cebola... Uma cebola? 

Ali estava a força a manifestar 

Uma jovem que não sabia o que dizer, 

Nem pensar, em tão grande amor. 

O Poeta da Ode à Cebola conquistou-a. 

A sensação daquele instante permaneceu para sempre 

E somente agora pode a jovem dizer: 

Da cebola se extrai a força vital. 

De cada pedacinho adocicado, o mais poderoso elixir, 

O mais encantador fio de prata, fios de ouro 

e até fios de estrumes, cantarolando assim o amor, 

A vida escorre, sustentada, sublimada, 

Encantada pelo toque da música,  



 

Homenaje de Alfred Asís a los poetas de Brasil 

POETAS DEL BRASIL 

59 

que vem vibrante pelos ares. 

Extraída da Mãe Terra,  

emoção primeira da ode à cebola, 

peles sobrepostas, formando a flor. 

A cebola cresceu. Permanece intacta assim mesmo: 

No ar, o cheiro ardido. No chão, o gosto adocicado. 

Na mão, o alimento consumido. 

Na força, mais um dia que nasce pleno. 

*** 

DIANTE DE NERUDA, 

 

As palavras somem. Mesmo assim, continuarei 

A buscar a beleza desse reencontro 

Suores amaciados, aconchego jamais deixado, 

Coberta de plumas e vento, coberta de lágrimas e 

risos, 

Coberta de felicidade intensa, 

Em ler e sentir palavras de um Mestre: 

O dia resplandece inteiro. 

Ah! Neruda! Vens pleno, assim, 

Total em mim. Ah! Neruda! 

As odes elementares, vinho, tomate e pão e, 

Naturalmente, a cebola, 
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Seres poderosos e simples que nos dá a Mãe Terra. 

E tu, a conclamar integração, gentilezas 

Para o alimento que nos dá a Natureza. 

Lanças o grito de alerta: 

Quando aprenderemos, Mestre, que tudo 

É parte do todo e nós, parte do tudo? 

Faltam ainda gentilezas outras para essa equação. 

A Mãe Terra estremeceu. Talvez por cansaço, 

Talvez por revolta, sei lá, de tanto descaso. 

E a natureza chorou e estremeceu. 

O Haiti foi dizimado e sofrimento total se instalou no 

planeta. 

Silêncio se fez. 

Então, o que fazer, meu Poeta? 

As odes elementares voltaram com força. 

Do amor a uma cebola que se expandia. 

Do amor do trigo ao pão que deve ser partilhado. 

Do amor do tomate, capaz de abrir porta aos 

visitantes. 

Do vinho que faz aumentar os sons dos risos. 

Do amor que acalanta corações feridos. 

Do amor que germina e cresce por entre plantas. 

Do amor que se embebeda das cores do arco-íris. 

Do amor que nasce no barro, na água, no céu, 
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Nas palavras levadas pelo vento. 

Me curvo ao meu poeta, e bendigo aos céus 

por ter lido tuas palavras.  

Poderosas palavras a mostrar 

Que nosso lar é aqui e que o amor está nele. 
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Neuza Ladeira 

 

PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda sabia das idiossincrasias 

Conviveu com elas se posicionou 

Sabia quantas almas havia 

Foi para Isla Negra 

e foi lá que conseguiu ver as ondas do mar 

com sua simetria 

O carteiro com sua folia 

Sua mulher com sua dedicação 

Viu o ver do olho que vesgo nasce 

Viu a fúria dos ventos e do mar 

Boiando nela viu a fúria humana 

Sua própria fúria. 

Comunista se diz ser o que é belo 

,pois eu comunista na cadeia o absorvi 

Na saída Mercedes Soza todos castelhanos serem, 

“Gracias a la vida“ que me deu ele, o Neruda, 

sua essencia, seu amor ,seu insight 
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Nadir Silveira Dias 

 

EM RESUMO... 

 

Para Pablo Neruda, meu primeiro livro, R 

astros do Sentir, 1997. 

As ditas, Rapa-Nui, Duas Almas, 

O Abandono, a Gênesis. 

Minha saudação, que anseio 

Dia sete, na feira, a imagem, 

A busca, na vida, onde era outono, 

De vivências, renascimento, por vir, 

Eucaliptus, perdido não estou. 

Casa nova, lugar comum, 

Crônica poética, flashes, luar, 

A serra pelada, uma reflexão 

Sobre o dano, que narrativa 

Manhã de sol, brejeirice, menina. 

Fiz ekos, uma paráfrase, momentoTormento, 

natureza, a inquietude 

18 de abril, um fado, sonhos vãos 

Não somente flores, traços, Nizoca 

Novo astro, Id, a ti Quintana, la niña. 
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Não importa, só poesia, canto, paixão 

Piratini, dilemas, em flores a magnólia 

Uma tradução, a Maria Fumaça 

O soneto que eu queria ter escrito 

O roteiro, caro também em mim 

Um sentimento entalhado. 
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Marisa Cajado Guarujá 

 

Saúdo-te! Neruda Poeta! 

 

Do mundo, da vida, 
Do universo. 
Ante tua voz 
Me curvo, me calo, 
Mas tudo falo, 
De ti, em meu verso. 
Poetas del Mundo, 
Mãos dadas cantando 
Compromisso selando, 
De ordem, de Paz! 
Momento sublime 
Um grito calado 
Um poema falado 
Que à alma compraz 
Aqui no teu Chile, 
Poeta Neruda, 
Nossa voz não foi muda! 
Versamos, cada dia. 
A Paz, nosso tema! 
O amor! Nosso lema. 
Tua e nossa, 
A POESIA! 
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Merli Maria García Diniz 

 

A Pablo Neruda 

En su homenaje al natalicio 107 
MAGIA. 
 
Brilham suas mãos 
nas minhas 
pela magia do toque 
na pele fina 
a luz lilás 
desenha veios de paixão. 
Liláses 
meus seios 
nas suas mãos 
cintilam. 
A luz na pele fina 
revela transparências 
de neón. 
Minhas nas suas 
nossas mãos. 
Na sutileza do toque 
no confuso desejo dos corpos 
desvenda 
intensas paixões 
a luz. 
Lilás. 
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PARA NERUDA. 

O MAR E AS ESTRELAS. 

 

Estive no lugar onde a terra acaba e o mar começa. 

Ou será no lugar em que o mar  

acaba e a terra começa? 

Passei dias e dias a matutar sobre a 

minha recente descoberta de um 

dos mais belos cenários que já vislumbrei. 

Sem concluir coisa alguma. 

Espetáculo majestoso.  

A imensidão verde refletida em um sem 

número de nuanças, que a luz do sol  

transformava a cada instante. 

O mar a se perder de vista e a trazer  

Pessoa e Camões em naus, 

velas enfunadas em poemas. 

Apesar do medo de água e de altura,  

transpus a última barreira, 

feita de uma cerca de madeira  

e fui espiar o que o oceano atlântico 

me oferecia, no ponto mais ocidental da Europa. 
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Sob o vento frio a corar-me as faces,  

sentei-me sob o sol invernal 
lusitano, esquecida dos demais turistas  
entretidos em registrarem a 
vista. À beira do despenhadeiro quedei-me  
a observar espumas 
flutuantes tentarem romper  
a rigidez negra dos penhascos. 
Revivi o sonho dos aventureiros, 
a poética saga dos desbravadores portugueses 
por mares nunca dantes navegados. 
Em silêncio, recolhi o espetáculo em mim mesma, 
armazenando a 
intensa emoção sentida sob o  
impacto violento da generosidade que a 
vida me oferecia naquele momento único,  
solitário e belo. 
Cliquei na alma e no peito a paisagem marinha. 
Quiseram me fotografar. Aquiesci. 
Apontamento inútil ante as emoções sentidas ali, 
nos confins do mundo, ou seria o início dele? 
Pergunta que não para de martelar a minha mente. 
Estive onde mesmo? 
Onde a terra acaba e o mar começa ou onde 
o mar começa e a terra acaba? 

Segredo solenemente guardado pelas estrelas. 

*** 
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PARA PABLO, 

CELEBRAÇÃO 

 

Danço 

ao som do meu destino 

celebro 

a sua hora derradeira. 

O sol da meia noite 

está chegando. 

Faremos da vida 

uma grande lua de mel 

que transbordará 

no orgasmo do infinito 
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Mario Osny Rosa 

 

UM OLHAR UM PENSAMENTO 

MOR 

 

Sentado a beira da praia 

Vendo aquela magia. 

O mar seria uma raia 

Da onda que se esguia. 

Neruda em todo seu tempo 

Olhando toda a beleza. 

Naquele lindo monumento 

Isla Negra a realeza. 

Reduto de grande emoção 

Só ficava a pensar. 

Agrado pra seu coração 

Num lidimo meditar. 

Naquele recanto poético 

Sua poesia brilhou. 

Por tudo que lhe foi ético 

Logo o mundo exaltou. 

*** 
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DE NERUDA A LINDA IMAGEM 

MOR 

Isla Negra a terra de seu encanto 

Seus versos sempre cantou. 

O Chile sempre foi o mais belo manto 

Do país que tanto amou. 

No fim de sua vida 

Escolheu a bela paisagem. 

Sempre ali vivida 

Dela fez a mais linda imagem. 

Isla Negra era seu amor 

Por ela tudo dedicou. 

Com seu jeito encantador 

Só sua beleza cantou. 

*** 
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ACRÓSTICO 

MOR 

Muitas e belas palavras 

Irmanados com o mundo 

Líder nato das cordilheiras 

Pablo em todos os tempos 

Ontem hoje e sempre 

Eterno em seu poetar 

Mestre em seu país 

Amante da bela poesia 

Sempre viveu a sua mensagem 

Atuante em Isla Negra 

Portador da bela imagem 

Avistando o belo mar 

Bravo e grande herói 

Lutou em toda a vida 

Ouviu todos os clamores 

No liminar dos cem anos 

Enfrentou a dureza da vida 

Rumo ao infinito partiu 

Um dia na glória chegou 

Difundiu a bela palavra 

Amou a liberdade 

*** 
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SUA GRANDE CULTURA 

MOR 

 

De Neruda ficou a cultura 

Da sua bela poesia. 

Numa linda e grande moldura 

Que o mudo já extasia. 

Como um espelho extasiante 

No verso que tenho a escrever. 

Sua bela figura bem brilhante 

Pra o mundo o melhor conhecer. 

Logo com mil poemas 

Suas obras bem relembradas. 

Expressam todos os temas 

Na Isla Negra colocadas. 

Uma casa emoldurada 

pág. 504 

Ali com tanta poesias. 

Por todos ali já cantada 

As mais belas melodias. 

*** 
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NERUDA EM PLENA FESTA 

MOR 

 

Lá do belo infinito 

Tudo ele sempre observa. 

Com um olhar bem contrito 

Do que a história reserva. 

A Neruda a bela homenagem 

São milhares de poesias. 

Deparando com a sua imagem 

Logo pensa na nostalgia. 

Bela festa que já o espera 

Com toda aquela harmonia. 

Da homenagem de uma era 

Da orquestra uma sinfonia. 

Das montanhas o belo verde 

Belo mar o azul celeste. 

Os riachos fazem a rede 

Belo manto Neruda veste. 

*** 

 

 

 

 



 

Homenaje de Alfred Asís a los poetas de Brasil 

POETAS DEL BRASIL 

75 

SUA VIVA MEMÓRIA 

MOR 

 

Vai Poeta Neruda 

Sem nenhuma vaidade. 

Com sua alma desnuda 

Desde à eternidade. 

Apagar a sua memória 

Mas Neruda continua. 

A revelar a história 

Da Pátria que foi sua. 

Descansa na sua terra 

Olhando aquele mar. 

Nunca perdeu a guerra 

Continua a poetar. 

*** 
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NERUDA NUNCA MORREU 

MOR 

 

A poesia o imortalizou 

Desde o seu nascimento. 

Na Isla Negra a marca deixou 

Dos versos o desvanecimento. 

A cultura o reconheceu 

Como poeta instigante. 

O mundo já reconheceu 

Da poesia foi militante. 

Por todos já imortalizado 

Num emoldurado poético. 

Em Isla Negra memorizado 

Sempre com seu olhar cético. 

Ele continua vivendo 

No coração dos poetas. 

Com força fica batendo 

Que lhe fazem as festas. 

*** 
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NERUDA O GRANDE AMANTE 

MOR 

 

Neruda foi o grande amante 

Da mais bela liberdade. 

As vezes dela ficou distante 

Sem perder a intimidade. 

Sua poesia ferina 

Era uma ponta de lança. 

Tudo o que ela destina 

Na haste daquela balança. 

Da ética e da moral 

Trazia o Chile no coração. 

Amor era nacional 

Da poesia sua emoção. 

É um grande anjo alado 

Do seu país é protetor. 

Olhando o solo amado 

O povo por ele tem amor. 

*** 
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NERUDA A OLHAR 

MOR 

 

Lá do alto a espreitar 

Está o grande Neruda. 

Ver seu livro já lançar 

Deus tudo já ajuda. 

Os mil poemas chegarem 

Dos poetas as inspirações. 

Sem muito demorarem 

Com suas mais belas criações. 

O mundo vive inspirado 

Com esta bela imagem. 

Neruda está emocionado 

Na mais justa homenagem. 

Na noite do seu lançamento 

Tudo logo lá brilhará. 

Naquele mais belo momento 

Sua casa encantará. 

*** 
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NERUDA SÓ NERUDA 

MOR 

 

Da poesia nunca desgruda 

Daquela poesia inflamada. 

Quando pensa no velho Neruda 

Sempre ela foi declamada. 

Lembrando sua bela Pátria 

Um recanto em Isla Negra. 

Ali o mundo se espraia 

Segue suas grandes piegas. 

Sua poética não muda 

Seus maiores admiradores. 

Sua poesia já desnuda 

São seus grandes trovadores. 

Cem anos de seu nascimento 

Nesta bela homenagem. 

Da poesia o rejuvenescimento 

Marca a grande passagem. 

*** 
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AUTENTICO PINTOR 

MOR 

 

Pablo da poesia foi o pintor 

Da pena fez o pincel. 

De o belo poetar foi o autor 

Da caneta o cinzel. 

Isla Negra tão bela 

Seu quadro ali pintou. 

Da poesia aquela tela 

O mundo o conquistou. 

Dos seus versos a magia 

A todos sempre encantou. 

Com a mais linda melodia 

Com amor sempre cantou. 

Já no seu centenário 

Das poesias o mais belo. 

Com expendido cenário 

Sua magia a revelo. 

*** 
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PABLO NERUDA OLHA DO ALTO 

MOR 

 

Um vulcão a vomitar 

De cinzas uma poeira. 

Neruda fica a olhar 

Cobre a terra inteira. 

Daquela vulcânica terra 

Que em vida sempre olhou. 

Do céu o olhar encerra 

Nesta hora logo meditou. 

Ver aquele dia negro 

Tudo logo escurecendo. 

Sua terra Isla Negra 

Seus olhos umedecendo. 

Num coração apertado 

Do tempo é o que resta. 

Num olhar lacrimejado 

Logo da mais bela festa. 

*** 
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NERUDA OLHANDO AS CRIANÇAS 

MOR 

 

Reunir a poesia com música 

Na pureza das crianças. 

Logo será a maior telúrica 

A marca da esperança. 

Criança é a esperança 

Sempre no mundo a cantar. 

De já toda a segurança 

Os cem anos comemorar. 

Odisséia internacional 

Na bela comemoração. 

Mostra todo o emocional 

Que já brota do coração. 

*** 
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UMA JUSTA HOMENAGEM 

MOR 

 

Depois de ler sua bela missiva 

Mostrando a sua bravura. 

Numa bela homenagem objetiva 

Não temendo as agruras. 

Numa grande convocação 

No maior brado de alerta. 

Já sentes a maior emoção 

Atingir o alvo na certa. 

Num belo sono de paz 

O trabalho já encerrar. 

De tudo que foste capaz 

E logo poder descansar. 

Pablo Neruda mil poemas 

Vai para sempre marcar sua vida. 

Com um dos mais belos temas 

Desta sua bela pátria querida. 

Com todos os participantes 

Dedico esta simples homenagem. 

Agora num grande instante 

De todos esta grande mensagem. 
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Maria Neuza de Oliveira 

 

UMA LUZ NO MUNDO 

 

Este é o legado de um poeta 

A luz que ilumina a palavra. 

Um pensamento guardado 

E vela que não clareia. 

Os olhos do poeta flamejam. 

Vai dando vida aos versos 

Costurados a seu gosto 

 

SEUS VERSOS A NERUDA 

 

Seus versos descrevem-no 

Sua poesia fala do amor 

Alguém que dá forma à poesia. 

Pinta um rosto para a saudade 

Faz dela e nela um apogeu. 

Dentro de seus versos vivos 

Vive a mulher amada 

Ora adormecida, diz-se 

Sempre encantada. 

*** 
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COMO EU O VEJO 

 A NERUDA 

 

Pelas veredas da vida, um visionário 

Transbordante são os pensares seus. 

Fala dos sentimentos com brandura 

Que lhe toca à alma tal o roçar da brisa. 

Na triste tristeza ainda jorra ternura 

Sua dor transborda na palavra escrita 

E com grande leveza fala de sua penúria. 

Quão definitiva é a sua dor sentida! 

Quando parece deixar de ser terno 

Não se distancia do visionário nato 

Do qual se reveste sua alma, seu espírito. 

De cidadão da pátria, torna-se do mundo 

Nas lutas por ideais de melhores dias 

Por miríades deles são seus versos validos. 

*** 
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QUE ME DIZ O POETA 

 A NERUDA 

O pensar deste poeta 

Seguiu seus passos pela vida 

È do poeta o tempo dito 

Caminho por ele andado 

Sua alma vezes parece 

Tal a imagem oferecida 

Pelos seus ricos carismas 

Dons dos céus recebidos. 

São como as flores dos campos 

Suas letras desabrochadas 

Transformando-se em palavras 

Multiplicaram-se as sementes 

Seus versos em papéis plantados 

Que do seu coração brotaram. 
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María Luisa Bonini 

 

RÉU CONFESSO 

 

(Homenagem a Pablo Neruda) 

És de um viver intenso, réu confesso 

Por teus ideais e amores conflitantes 

De corpo e alma te fizeste amante 

Coerentes sonhos por ti possessos 

Fez de ti um dos mais nobres defensores 

Dos direitos do homem em igualdade 

N' uma árdua luta para demover a sociedade 

Das cruéis injustiças e seus horrores 

És o exemplo de que a arma do poeta 

É sua pena, a bradar ao mundo, incessante 

De forma tão singela, a semente germinante 

Em tua luta desigual, entregaste o sagrado 

N'um derradeiro ato altruísta, à mãe da natureza 

Doando a tua valiosa vida, para morrer só de tristeza 
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María Helena Sleutjes 

 

COMO NERUDA Como Neruda 

 

dedico a você 

100 poemas de amor 

da forma mais simples e pura 

e para estar à sua altura, 

poemas de amor 

desconcertantes 

celebrando o que é 

aqui e agora 

aterno 

embora dure apenas 

um instante. 

Porque você 

sempre será 

o sonho 

a se manifestar 

por inteiro. 
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Marcelo Portuária 

 

Um eco da eternidade 

 

É de ventura, a poeira do mundo, 

quando me vem a janela n’um sopro contínuo; 

trazida entusiasticamente por uma andorinha: 

bradando ainda o eco do Canto Geral de Pablo 

Neruda. 

Porque o cosmo reboa nas estrelas  

a voz contra a opressão, 

das artérias feridas do mundo,  

no verso do poeta. 

Um verso de arbustos e sementes, 

que germinarão sempre e sempre,  

uma promessa de esperança; 

um verso que lembra o soluço vago 

dos camponeses da América, 

e as bandeiras interiores do sonho. 

De minha janela: escuto a multidão! 

Ela vibra um coro de nostalgia  

antes do entardecer diário; 

quando o trabalho apresenta a estafa, 
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como prenuncio do descanso 

- é uma bruma que acalma na retidão do juízo. 

Entretanto, 

Serve-me o tempo, na distancia curiosa da nostalgia, 

Que me acalma ao Crepusculário do filho do Chile. 

E enquanto o céu ecoar este hino, 

poderei também reverberar  

em cada esquina deste mundo: 

uma ideologia poética contra o arbítrio; 

verdadeira como o ramo de trigo, 

e tão saborosa como as uvas. 

Eternidade e descanso a ti Dom Pablo Neruda! 

 

MILHARAL DE ESPERANÇA 

 

Minha intenção é grão erguido nas sacas da gratidão; 

pelo moinho que cantou a luz de minha terra: 

Pablo Neruda, o porto de Santos  

se alimenta ainda do suor, 

e do trabalho de homens negros; 

e a estrada que carrega a riqueza  

de meu país é furtiva. 

Vencera tua visita como um tributo altivo, 

como uma xicara de sabedoria em uma elegia: 
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da tua Barcarola que seguiu o mundo. 

O sopro de um ideal: é alfarrábio eterno; 

é instrumento de liberdade e aveia, 

como o matarral do Chile inóspito, por certo! 

Agora, espero a distancia  

entre o altiplano de tuas fronteiras, 

e meus pés venceram o limite entre nós. 

Já que teu conselho floriu no Brasil  

uma versão de luta, 

pela igualdade e pela justiça entre nós; 

como um raio luminoso que acendera  

nossas florestas, 

uma chama de cobre que subtraiu  

o amargor de ditaduras; 

e entregou néctar e manhã ao operário cansado. 

Um verso: moeda cara de um sentimento  

teu fora para nós, 

povo santistas, um milharal que saciasse a fome, 

na imprecisão de tantos desafios sociais, 

ao acaso de muitas batalhas, 

tu Neruda ensinou-nos a felicidade do unguento. 

*** 
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VOO DO CONDOR 

 

A América se nutri com o voo do condor, 

com a labareda de sonhos e conselhos  

ante a margem inculta, 

frente o imperialismo. 

O socorro que vem da alma num grito foi 

a estrofe de Pablo Neruda, 

quando concorreu em seu canto o mineiro chileno, 

frente a exploração mordaz e, 

o arbítrio cruel e fatal. 

Portanto, ainda hoje, 

a ideologia acende uma discussão  

entre gravetos e rochas, 

o lume de sua estrela é atravessar  

os limites da ordem, 

com o encanto do verbo no seu verso. 

Ah... me calo um instante! 

Porque enquanto o silêncio estende  

um consolo a mim, 

sei que muitos sofrem na penumbra de flagelos, 

afugentados por regimes opressores, 

por lucro e exploração inóbio, 

por facas e rifles cifrados pelo capital. 
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E as vezes o silencio é gota de água e ergue-se, 

redige uma suave sintonia e espreita, 

rumo a uma luta como a de Pablo Neruda: 

guitarra avida de estribilho vigoroso, 

como o gorjeio canoro de um pássaro: 

tão alto quanto o condor. 
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Marcial Salaverry 

 

PABLO NERUDA... Um poeta... Um mito 

 

Para de Neruda falar, 

é preciso poetar... 

é preciso conhecer do amor, 

todas as maneiras, 

todos os meandros... 

Desde o amor desesperado. 

até o louco amor apaixonado... 

O amor não correspondido, 

o amor só subentendido... 

Neruda do amor não fala, 

ele abre a mala, 

e o desnuda... 

assim é Neruda... 

Conhece tudo do amor... 

Desde o frio, até aquele cheio de calor... 

Fala com simplicidade, 

mostrando do amor a verdade... 

É fácil seus poemas entender, 

basta sabê-los ler... 
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Suas entrelinhas captar, 

ensinando como amar... 

Há que se ter sensibilidade, 

há que se "ver" a saudade... 

É preciso sentir na alma, 

a vibração de seus versos... 

É aí que está a grande beleza, 

pois ele nos dá a certeza 

de que um amor verdadeiro, 

tem que ser vivido por inteiro... 

E que o amor de um momento, 

sempre deixará um lamento... 

A obra de Pablo Neruda 

destina-se às almas poetais... 

Meio termo não existe, 

esse e o sentir que persiste... 

Neruda será amado 

ou odiado... 

Como são os amores... 

Sempre naquela tênue linha 

o amor e o ódio separando... 
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Márcia Pedroso 

 

QUEM FOI NEFTALI? 

 

Quem foi Neftalí Ricardo Reyes Basoalto? 

Prezado leitor, você sabe me responder? 

Então uma dica vou lhe dar! 

Se você prestar atenção irá acertar! 

Neftalí nasceu em 12 de julho de 1904,  

na cidade de Parral, 

no Chile; E sua mãe faleceu no momento de seu 

nascimento! 

Ficou mais fácil de responder a este questionamento? 

Neftalí lançou seus primeiros poemas  

ainda em fase escolar. 

Agora ficou impossível desta resposta não me dar! 

Neftalí desenvolveu no México o poema épico: 

Canto Geral Do Chile! 

Por favor, me responda esta pergunta, urgente! 

Você ainda não descobriu quem foi este grande 

homem 

que emocionou tanta gente! 

Lutador, e Guerreiro; 

Sempre foi muito Verdadeiro; 
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Acreditava no Amor; 

E nunca teve medo de sentir Dor! 

Neftalí aos 69 anos, em 1973, morreu; 

Mas quem leu alguma de suas obras, dele nunca 

esqueceu! 

Se, Pablo Neruda, você respondeu? 

Parabéns acertou; 

E que é muito inteligente, a Todos, você mostrou! 

Pablo Neruda e seus ideais continuam sendo 

aplaudidos; 

E seus trabalhos literários muito bem vendidos! 
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Lu Peçanha 

 

NOSSA HISTÓRIA 

 

Essa é nossa história 

Venha ver os sentimentos extintos do ser 

Nosso amor sempre foi contado por Neruda, 

Penso como esse pensador 

Ele ilumina nossas memórias 

Leio os versos de Neruda... 

Assim elevo meus pensamentos a ti 

Tudo se renova a cada aparição 

Quando o sol se renova 

Sua face brilha e me intriga 

Leio os versos de Neruda... 

E lá está a nossa história 

Tudo é muito óbvio 

Suas fases e intrigas 

Tudo é o momento do amor 

*** 
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DÚVIDA DO POETA 

 

Não somos deuses nem astronautas... 

Somos exploradores de sentimentos 

Infinitamente me julgo com tuas idéias 

Neruda, um constante navegar... 

E navegando encontrei dimensões 

Verdades acossadas 

Ainda exploras? 

Neruda, diz-me como viver o sentimento 

Cravas no meu peito a tua confiança 

Faz-me sentir poeta verdadeiro 

Ó maldita ânsia! 

Não sei mais o que aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100 

Lucianna Tannus 

 

ISLA NEGRA DE NERUDA 

 

Pensar em Isla Negra é recordar Neruda 

Tua casa, tuas tardes, teus encantos 

Um papel e uma pena, algumas palavras e tudo se cria 

Ensaios em vila para um “Canto Geral” 

Vagões em madeira viajam no tempo em busca do pai 

E neles há de todas as coisas do mundo:  

obras de arte, quadros, 

Gravuras, fotos, búzios, garrafas, mapas... 

Fazendo-se de tua casa uma eterna aventura, 

ele brincava de noite e de dia 

Assim ele dizia... 

Neruda ainda se faz presente  

em bela vista para o pacífico 

Sentado num banco de areia, ele observa o mar 

De olhos fixos no horizonte 

Ele deslumbra a liberdade em silêncio 

Enquanto que, em sua casa,  

medusa se encontra na sala de estar 

Na companhia do grande chefe Comanche 
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Ao ritmo de Marinera,  

eles choram a ausência de Pablo, 

vazios de si mesmos 

Mas será medusa uma alusão ao cabelo emaranhado 

de Matilde Urrutia? 

Sabe-se lá, os pensamentos do poeta  

do povo e do amor 

Que em tempos difíceis de ditadura 

“A sua única arma, era a poesia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

102 

Luciene Passos Pires 

 

REVERÊNCIA AO IMORTAL 

 

A tu, Neftali, grande poeta... 

Escrevo o que me sai d’alma, sincero! 

Como a beleza sutil dos “copihues” orvalhados, 

Nos bosques chilenos, de povo austero! 

Reverenciaste nosso poeta, 

Expressão condoreira da poesia brasileira, 

Como um maestro que rege a orquestra, 

Poema a Castro Alves, sinfonia perfeita! 

Quisera poder te cantar um canto... 

Com a tua eloqüência forte e brilhante, 

E a pureza insofismável e de encanto, 

Dos versos ao nosso poeta relutante! 

Te pergunto, Neftali, Pablo Neruda poeta: 

“E tu, prá quem cantaste!?” 

Teus poemas são cantos belos, 

Exaltação dolente às musas tuas... 

Ao homem, à terra, lindos, singelos! 

Reverência ao amor e a dor, que cultuas! 

Traduzem perseverança que abraças, 

Entusiasmo, sonhos, ascensão, 
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E “Bailando Con Los Negros”, enaltece a raça: 

Mostra a miséria da opressão! 

Pablo Neruda, poeta! Estás coroado com louros... 

“CANTASTE BEM, CANTASTE COMO SE DEVE 

CANTAR”! 

Imortal, como exemplo ao poeta vindouro, 

Em Isla Negra, a poesia junto ao mar. 
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Lúcia Helena Pereira 

 

NERUDA - TEU NOME É NERUDA 

 

Um país que tem um nome distinto 

Do tamanho de um Neruda, é um país de sorte! 

Neruda que nasceu Neftali Ricardo Reyes Basoalto, 

Que foi Cônsul geral do Méxixo, 

Embaixador da França e Cônsul Geral do México 

E sempre viveu em Santiago, coração do lindo Chile! 

Pablo Neruda que escreveu tanta coisa, 

Que nos deixou o seu "Crepusculário", 

E "Espanha no Coração", 

Que foi Senador da República Chilena 

E eternizou-se como poeta! 

Neruda que é poesia e remergulha em versos imortais 

E nunca está morto, mas bem vivo, 

Cantando nostalgias e amor 

Como no dizer dos versos em 

"Vinte Poemas de Amor e uma canção Desesperada"! 

Pablo Neruda imortal, 

Nome amado no Chile e no mundo, 

Onde a poesia existe e se mistifica como  

"As uvas e o vento", 
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E no poema que diz "Todo El Amor" 

E fala de um "Canto general". 

Neruda poeta sempre 

Vivo e redivo em 1904 e 1973, e sempre 

Bem vivo, nobremente vivo em todos os corações, 

É nome forte do Chile, 

Neruda, teu nome é Neruda! 

*** 

A PABLO NERUDA 

 

Poeta, grande Poema, 

Teu nome encerra essa seiva. 

Palavras que o mundo lê, 

Versos que enriquecem a Poesia! 

Pablo Nerudo eu te saúdo, 

Daqui deste Brasil poemático, 

Que tanto te admira e ama, 

Pelo nome imortal - NERUDA! 

*** 
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PALAVRA ETERNA 

 

O Chile, lindo país, das Cordilheiras branquinhas, 

Como um cartão postal 

Acenando o branco da paz. 

Terra de Pablo Neruda - nome eterno, 

Que enriqueceu mais ainda, 

A literatura chilena. 

Chile, de Santiago, terra que enaltece seus homens, 

Que revigora a cultura, história e literatura 

Sem esquecer jamais - seu poeta Pablo Neruda! 

Chile - palavra eterna! 

País da bela Poesia, 

Terra das flores e mares, 

Decantados por Neruda! 
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Lúcia Laborda 

 

ANSEIOS DA ALMA 

 

Só mesmo Neruda, 

pra falar pelos anseios gritantes da minha alma. 

Para arrancar do meu peito essa angustia, 

que dentro de mim reclama... 

Pelo teu silêncio profundo... 

Apenas ele agora, 

com a experiência de um poeta, 

de uma paixão infinita, 

diria as mais loucas palavras, 

que meu peito em tua dor grita... 

...a saudade que dilacera o meu mundo. 
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Leonor Escardo 

 

EL AMOR SIN NERUDA 

 

“Ahora, también, pequeña 

me traes madreselvas, 

y tienes hasta los senos 

perfumados 

mientras el viento triste galopa 

matando mariposas 

yo te amo, y mi alegría 

muerde tu boca de ciruela” 

El amor de Neruda 

aquel amor de Pablo 

fue pasando 

por los brazos de todos 

sobre la piel de todos 

desde la sencillez de los latidos 

y la fiebre de las bocas densas 

como llamados 

de un océano rojo. 

Aquel verdor de primaveras 

con sabores a frutos y a magnolias 

fue el inicio 
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de un sendero de cantos 

de un camino de besos, 

fue el primer parpadear de las estrellas 

sobre el desnudo cuerpo de la amada. 

Fueron sus palabras, 

su poesía, un llegar a los faros del deseo, 

una embriaguez de alas, 

de jardines, 

un desear casi eléctrico 

de infinitas ternuras, 

de carnes húmedas, 

de noches de tibiezas y de sedas, 

con “astros a lo lejos” 

“niña morena y ágil” 

“mariposa morena” 

“Aquí te amo” 

Porque fue siempre el amor 

un cuerpo de mujer 

con vasos misteriosos en sus pechos, 

cofres de miel y esencias 

paisajes del verano orquestal, 

mago de cascabeles, 

manos blancas, muy blancas, 
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quedan dormidas 

sobre la última rosa. 

Y fue Pablo 

el que dijo 

“quiero hacer contigo 

lo que la primavera 

hace con los cerezos” 

y también… 

que “todas las cosas están llenas de mi alma”. 

Por eso, 

el silencio era también estrella 

y soltaba los pájaros, 

los gritos del amor y los deseos, 

que ardían como si fueran 

llamas altas chispeantes, 

subiendo, devorando, 

como carros alados, 

como luces que encienden encuentros y pasiones, 

Son bandadas de pájaros 

poniendo un manto blanco y ondulante sobre todos 

los cielos. 

Después… 

y siempre, 

se repiten las noches, las estrellas, 
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que viven en los brazos, 

Todas las noches tienen 

los brazos del poeta, 

las voces de Neruda 

y las de Pablo. 

y sus cantos de amor, 

cantos de tierra humedecida 

con rumores de grillos y corolas, 

que exhalan embriagueces de abrazos, 

mientras todos los mares del mundo 

siguen ciñendo costas 

como si todas fueran 

cinturas de mujer. 

Aún, 

en la negra soledad de las islas 

esperan los amantes 

los que saben de pájaros y trinos 

de amores borrachos de poesía. 

Esperan para amar, 

lo que se fue y que vuelve 

en los muelles del alba 

en las riberas del deseo. 

“Para que tu me oigas 
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mis palabras se adelgazan a veces 

como las huellas 

de las gaviotas en las plazas” 

Nadie pudo decirlo, 

ni la voz de la alondra, 

ni el árbol que transforma sus ropajes 

en cada primavera, 

cada uno, en su idioma, 

en esas traducciones de la muerte 

se internó en sus moradas 

en el largo silencio, 

para morir un poco 

dentro de los cristales 

de las noches de invierno. 

“Porque 

“a nadie te pareces 

desde que yo te amo” 

pero… 

“pasan huyendo los pájaros” 

y … 

“parece que los ojos 

se te hubieran volado” 

y … 

“parece que un beso 
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te cerrara la boca” 

porque… 

“las miro lejanas 

miro mis palabras 

mas que mías son tuyas” 

“todo lo llenas tu, todo lo llenas…” 

Nota: Entrecomillados de “Veinte Poemas de Amor, 

Una Canción 

Desesperada” y Odas Elementales. 

*** 

 

UN MUNDO SIN NERUDA 

 

“Déjame que te hable también con tu silencio 

claro como una lámpara, simple como un anillo 

eres como la noche, callada y constelada, 

tu silencio es de estrellas, tan lejano y sencillo” 

Pablo Neruda 

Se fueron doblando las espigas 

sobre la tierra fría 

los espejos devoran 

los rostros de la vida 

el amor que se ausenta 
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en esos intervalos 

que presiden las sombras, 

en ese no existir, 

de lo que calla 

y se despide 

casi sin irse 

con los ojos abiertos 

sobre el sucederse de los vértigos, 

de los días y noches 

de auroras y cielos con lloviznas, 

Otros espacios se abren 

donde giran sus mosaicos de tiempo 

donde se fugan sombras... 

mientras lloran crepúsculos 

entre cerros lejanos. 

Todo pasó, y se fue 

desdoblado 

en las distintas formas de la luna, 

en silenciosas luchas, 

en las niñas luminosas y claras dulces como las mieles. 

Todo nació, 

del canto de los árboles, 

de las bocas de todo lo viviente 

de todos los ojos, 
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de luces con melodías, 

pétalos, volcanes, 

y rumores de hierba. 

Fue el viajero con alas 

que atesoraba luces 

en las espigas que multiplicaba, 

y es el universo, 

de la mujer amada, 

con aromas silvestres 

y caracoles en su vientre 

pequeño campanario 

donde el viento 

murmura sus poemas, 

y manos de mujer 

los llevan a las nubes. 

En un lugar, 

quedó la lámpara apagada 

con flores de cerezo, 

tréboles y amapolas. 

En ese lugar, 

y en aquel más allá 

que conjura el poeta 

todo sigue su búsqueda 
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todo se aproxima y se toca, 

y late en las cigarras, 

con la vida que tiene, 

senos con resonancias 

a mares y praderas. 

Hay, 

en todos los puertos, 

un velero de las rosas 

hecho con delirios marinos, 

donde el cielo, 

queda anclado en las olas 

por un tiempo, 

y parece tener otros destinos 

en un reino de azules 

de estrellas y sirenas. 

Más allá, 

y muy cerca 

una mujer espera 

en un día de otoño, 

lleva su boina gris 

y siempre permanece 

en el mismo lugar 

donde el otoño 

no ingresa a los inviernos. 
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Entonces... 

todo es luz 

y puede ser también estanque o fuente 

que todo lo contiene y lo prodiga 

que se transforma en 

humo, sortilegio, 

palabra y paraíso, 

y más allá, recuerdo. 

El canto de las voces olvidadas 

es resucitado en las hogueras, 

da los saltos, 

para cruzar vacíos 

y quedar sostenido por los sueños. 

Siempre, 

nos visita el mar 

llevando los infinitos ojos del océano, 

que visten la plenitud de sus azules 

en carruajes de mariposas y gaviotas, 

con aromas a menta y a viñedos. 

En todos los instantes, 

florecen madreselvas 

y nacen bosques vírgenes, 

que albergan 
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payadores y poetas 

y… 

siempre está el puerto 

y aquel barco que parte 

y que crea distancias, 

separa continentes 

y nos deja vacíos 

por un tiempo, 

como si, 

hubieran emigrado las palabras, 

el calor de los besos 

el amor que nos habla 

desde las avellanas, los cerezos, 

los inocentes cestos 

tan silvestres. 

Nos habla el mundo, 

el universo, 

los hombres, la mujer y la tierra, 

también el claro y triste cielo 

que se quedó sin Pablo. 

"El cielo es una red cuajada de peces 

sombríos 

aquí vienen a dar 

todos, todos los vientos” 
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“se desviste la lluvia” 

“todo me pide 

que cante y cante siempre 

todo está lleno 

de sueños y sonidos 

la vida es una caja 

llena de cantos, se abre 

y vuela y viene 

una bandada de pájaros 

que quieren contarme algo 

descansando en mis hombros” 

"nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos" 

Entrecomillados de Veinte Poemas de Amor de Pablo 

Neruda y odas 

elementales. 
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Lasana Lukata 

 

CANÇÃO PARA ISABEL E BEIJA-FLOR 

 

Um dia em que não precisava estar ligado o ar 

a biblioteca abriu as janelas e por uma delas 

entrou um beija-flor. 

pousou sobre Pablo Neruda 20 Poemas de Amor 

e Uma Canção Desesperada. 

tivesse cérebro o beija-flor, Isabel, teria vindo 

àquela noite de inverno e pousado em Neruda, 

mas teria vindo nessa primavera 

em que as mangas se arredondam  

do tamanho dos teus seios 

e o rastejante lodo sobe as árvores para vê-la 

dos vários pontos de vista deslizando entre as 

estantes. 

teria vindo hoje, Isabel 

e pousado nos teus lábios cheirando a flor 

e teu riso progrediria como obra de uma igreja pobre 

*** 

 

 

 



 

Homenaje de Alfred Asís a los poetas de Brasil 

POETAS DEL BRASIL 

121 

EL HOMBRE DE LAS MANOS BRILLANTES 

 

como una rebaba de un engarce 

que prende las piedras preciosas 

quiero prenderte en mis versos 

porque rebaba no es sólo el sobrante 

mas dedos que se doblan 

sobre la piedra preciosa para prenderla 

tú eres una piedra preciosa 

y quiero doblar mis dedos sobre ti 

y yo seré el único en ese mundo 

a tener una estrella en un engarce 

una estrella de cabellera negra 

una estrella que baja  

a los más humildes versos para leerlos 

una estrella que dejará mis dedos s 

e doblaren sobre ella 

una estrella que se agregó a su engarce 

como una espada cuyo puño c 

amina junto y lejos de la punta 

como un barco cuya proa y popa  

están juntas y alejadas 

pocos son barcos y espadas singlando por las tardes 
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pero nosotros caminaremos 

barco espada 

nao y capitán 

dígrafo inseparable 

y yo seguiré así, cariño: 

con estos dedos que te prenden y hacen versos 

con mis manos brillantes sólo de tocar en ti 
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Juareiz Correya 

 

ISLA NEGRA 

 

És mais do que geografia do Chile 

Residência da poesia da pátria panamericana 

História oceânica de mundos sem fim 

Dicionário das palavras de Deus 

Feito homem para ser Deus novo, Isla Negra : 

Voz mais humana de todos os cantos da Terra 

Contemplação do Pacífico andinando-se para os céus 

Síntese da América e todos os seus elementos 

Parte essencial do continente do coração de Neruda. 
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Josane Peer (O poeta do Rock) 

 

O BARDO 

 

És o bardo da majestosa canção desesperada 

Que ao Povo traduz o grito libertário que do preito 

ânsia 

Insurgente do seio no panteão da Latino-América 

De insepulta esperança não se desesperas a quimera 

És impactante dança ao luzir o que sonhamos 

Dos teus pensamentos pródigos se inflama 

Ao seduzir os mistérios recônditos da Arte 

Ante Igualdade em incessante fulgor  

que não se estancas 

És tua imorredoura e inspirativa fonte 

Onde aportas acesa chama da Viva  

Verdade ao teu lume 

Que não se curvas ante a vilania  

dos detratores do tempo 

Perscrutador que és, na visão de ideais humanitários, 

teus sentimentos. 

És da Poesia Ser infinito 

És da divina tinta rubra teu sangue 

Que pugna e clama declamar a Justiça em sacerdócio 
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A Paz entre nossos pares por ofício ao Socialismo 

Vosso 

És mais que símbolo,és mais que expoente 

Do Chile és nascido,de espanhol coração, 

Do México estação, do Brasil de Carlos Prestes, és 

irmão, 

De Salvador Allende o ressurgir de toda andina Nação 

Dos teus versos singulares e imortais és para o Mundo 

Ícone e exemplo de saber em constante evolução és 

fruto 

Por onde se desemboca em Liberdade 

Indissoluta e Revolucionas Inspiração 

De Amor profundo em Arte. 
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Jane Rossi 

 

"HERANÇA" 

 

Nos versos calados 

Nos poemas de amor 

Mostrastes tua alma 

Teu pranto e tua dor 

E os teus sentimentos 

Bailando no Universo 

Orvalhou os lamentos 

Com gotinhas dos versos 

Alimentastes muitas almas 

Acalentastes muitos prantos 

E nos teus versos com dores 

Falastes dos teus amores 

Hoje tu és a lembrança 

Pablo tu és referência 

Hoje tu és a herança 

Da alma que vive em 

carência... 
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Jania Souza 

 

El CONDOR 

(a Pablo Neruda) 

 

El Condor voou sobre os Andes 

com sua sombra aninhou corações 

no passo incansável da liberdade 

em emocionante canção de paz e amor. 

Seus pés levaram sua palavra além oceano 

num abraço perfeito da fina flor d’América 

com poncho bordado de azul, vermelho e branco 

cores do espírito aguerrido chileno. 

Seus sonhos ecoaram em versos varonis 

instigantes da fibra e da fleuma que há na fidelidade 

culto do homem que reconhece  

na ética e na dignidade 

os verdadeiros baluartes da identidade humana. 

Sua voz jamais calou ante a injustiça 

quer seja política, humana e de sobrevida 

viu as flores brotarem em seu peito erguido 

orgulhoso da origem em grande país 

defensor dos brios dos fracos e oprimidos. 



 

 

128 

Seu verbo imortal perdura na história universal 

com a força imortal da espada da luz poética 

clama a cada mente um momento de ponderação 

sobre o ontem incompreensível e o amanhã porvir. 

Seu nome repousa nas estrelas do maior poema 

Nascido nas montanhas cobertas de neves 

Seu canto ardente ressoa nas asas d’Isla Negra 

Alegre, suave, assobio canoro de ardência em fogo 

Que toca com maestria a alma de toda gente. 
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Jaak Bosmans 

 

A QUEM SE TEM DE NERUDA 

 

Perguntas de seus poemas ingratos, 

Reflexos de sua constante ironia. 

Neruda se cobre de respostas, 

Muito antes de qualquer pergunta. 

Tem o frio de seus abandonos, 

Nas ondas quebradas em seus rochedos. 

“Sofre em secreto em suas poesias de amor”, 

Soltando versos em perfumadas baforadas. 

Me fosse dado mudar a confissão, 

Escreveria “Confesso que vivo”. 

Neruda é muito antes de ser Pablo! 

Pablos morrem. 

Neruda não. 
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Ivete Todeschini Menegotto 

 

QUEM ME DERA NERUDA! 

 

Quem me dera ter sido mar, areia 

vento, céu e estrela 

a contemplar Pablo Neruda! 

Quem me dera ter sido céu, sol 

lua, uva e terra 

nas metáforas de Neruda! 

Quem me dera ter sido Matilde 

Aetana Alberti e Rafael 

e o cárcere de Neruda! 

Quem me dera ser livros, palavras 

rascunhos, silêncios 

na memória dos mil poemas! 

Quem me dera ter vinte poemas de amor e 

uma Canção desesperada 

na memória de Isla Negra! 
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Isaias A. de Oliveira 

 

CARTA À LIBERDADE 

 

-- Era eu uma criança triste 

 pouco a pouco 

 me tornei um homem melancólico 

 não compreendia a exigência 

não pode isso 

não pode aquilo 

não pense 

não fale 

não leia 

não escreva 

sem pais 

sem cidadania 

já não via mais nos muros das cidades 

" a palavra liberdade". 

*** 
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CANTO II A PABLO NERUDA 

 

Respondo-te em breve, camarada! 

Em breve te respondo, camarada! 

Agora ouso, multidões cantarolando versos a Neruda 

Meigas donzelas mordem os lábios, incitação 

Rapazes correm da policia, 

apos escrever nos muros da cidade, 

a palavra liberdade. 

*** 

 

CANTO III A PABLO NERUDA 

 

Ontem fui ao teatro 

a peça contava a historia 

de um poeta alegre que fumava cachimbo, 

adorava as florestas 

e sorria para o mar 

 Ontem fui ao teatro 

personagens encenavam a vida dum poeta 

que amou as mulheres 

indignou-se com as injustiças 

falou em defesa de seu povo 

e foi convidado a sair de sua terra natal 
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Ontem fui ao teatro 

vi pela primeira vez a voz dum poeta 

ser lembrada com maestria 

da cochicha alguém saldava  

o premio Nobel de literatura 

ao meu lado uma senhora chilena de uns oitenta anos 

sorria entre lagrimas e sussurrava... amado Pablito. 

*** 

 

LEMBRAI-VOS DO QUE DISSE NERUDA 

SOBRE A LIBERDADE NORTE AMERICANA 

Todos os ditadores 

latino-americanos nasceram no seio yankee 

Neruda isso ja sabia 

emquanto Pinoche cherava po de Escoba 

emudecendo vozes amerindias. 

*** 

VAMOS 

 

Cantemos loas a liberdade 

imprimamos nossos desejos 

pelos campos, pelas cidades 

nas fabricas da Nick o chicote  
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dobra num lombo chines 

0,07 centavos de dolar por tenes fabricado 

Neruda previnil o mundo desse mal 

a propaganda CNN convençeu  

o mundo de que um americano 

havia pisado na lua, comprovaçao 

um rasto, pegada no solo lunar 

e mais, uma bandeira tremular  

mesmo sem atimosfera 

acabava assim a corrida pelo espaço 

ficando la so o lixo de naves, embaraço 

Neruda previnil o mundo desse mal 

mais tarde 

a industria da gurra cria Bin Laden 

pra derrotar a Uniao Sovietica 

a te Rambo vai lutar 

mais que falta de etica 

agora pessequem, matam 

jogam no mar a cobra por eles criada 

mas 

Neruda nao havia previnido o mundo desse mal? 
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PROFECIA 

 

um verso que Neruda nao cantou... 

- os piores tiranos 

ja foram sofistas na italia 

os piores canalhas 

mandaram na politica la em Roma 

hoje tipos carecas 

suspensois e arrogancia 

disfarçao frigidez 

com certa intolerancia 

cobiçando o gozo 

de quem ama em uma cama 

um verso que Neruda nao cantou... 

- os piores tiranos 

ja foram sofistas la em Roma 

hoje a casa branca 

neo-imperio romano 

mostra sua decadencia 

inimigos inventando 

continuam assim 

arma e guerra vendendo 

mais o mundo ja nao 
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essa corda ta comendo 

um verso que Neruda nao cantou 

e se nao o fez 

nao foi por faltar lhe inspiraçao 

mas por nao ter estomago pra tanta sujeira 

- Bushe pai Tiberio 

Bill Klinto Caligola 

Bushe filho Nero 

Obama nao se intriga 

fica com Musoline 

dopois se deprime 

feito feto se comprime 

quer voltar pra bariga 

*** 
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SONETO NERUDIANO 

 

rasga meu peito a secura, pranto 

sobra-me um infinito canto 

que possa acalentar mi vida 

se a flor do ramo cai vencida 

meu esforço salva humanidades 

do tedio vitrificado dos santos 

mentira, mais perverso dos encantos 

alimenta o ego das vaidades 

vejo das cidades a frieza 

enquanto vem do campo a certeza 

alimento, amor, abrigo, agazalho 

há alma que não ame o azul do mar? 

numa pequena vila ouvilo sonhar... 

ir na floresta ouvir o canario. 

*** 
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NERUDA 

- Algo comum esta acontecendo dinovo 

uma nova crise feudal 

acaba de ser lançada na imprensa global 

aqui da minha audeia local 

vejo a fome de verduras 

dar nausias em canibaus 

a utilitariedade 

o interesse 

por nossas fontes naturais 

materia prima da América Latina 

ouro 

ferro 

cromo 

petrolio 

agua 

trabalho e sexo 

cobiçado 

usurpado 

e os artistas de plastico 

estrelistas 

televisivos 

indiferentes a violencia das ruas 

e aos traumas sociais. 
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Isaac Soares de Souza 

 

MIL POEMAS A PABLO NERUDA 

 

Dolores lia sentada na calçada 

"Vinte poemas de amor e uma canção desesperada" 

Sonhava ser a Matilde que Neruda amava 

Se esquivava de ser a Dolores com quem eu sonhava 

Maldito sejas tu, Pablo... 

La Chascona e toda Santiago 

Malditos os poetas 

Por quem as mulheres morrem de amor 

Eu gosto de poesia, 

Mas não gosto dos poetas 

Pois seus versos interferem nas metas 

que os homens traçam na Terra 

Eu sinto inveja de Neruda, 

Que morreu de tristeza 

Mil poemas a Neruda, 

Alma benfazeja 

que instigava amores secretos 

e cuja poesia era um decreto 

contra as iniqüidades humanas 
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entremeada de lirismo 

içava do grande abismo 

sussurros e ais femininos 

das mulheres mal amadas que sonhavam roubar 

o trono de Matilde 

Entre delírios e utopias, ninfas se dividiam 

e no fervor de seus versos ardiam 

Pois, a poesia de Pablo Neruda 

Que Deus se apiede e acuda, 

o orbe e a alma humana, 

inside, transgride, 

Mil poemas a Neruda 

Pablo, poeta maldito 

Teu nome é um GRITO 

Pablo Neruda morreu de tristeza 

Pois sua poesia é anima… 
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Isabella Vieira Da Rocha 

 

VISITAS A PABLO NERUDA... 
 
Certa vez, em Santiago 
Um amigo me convidou a entrar 
Em sua casa, em um belo cerro 
Um lugar lindo que chamava de lar. 
A casa era como um corpo 
No coração, muito amor 
Na cabeça, belos livros 
No estômago, puro sabor. 
Em sua casa de Valparaíso, 
Daquela vez não pude entrar 
Estava a casa interditada 
Tampouco meu amigo estava lá. 
Em Isla Negra não cheguei 
Muito vento e muito frio 
Me fizeram desistir de migrar 
A casa de meu amigo, 
No entanto, lá sempre vai estar. 
As casas de Pablo Neruda 
Até hoje me fazem sonhar 
Um dia conhecerei todas 
Pois meu amigo Pablo 
Está sempre a me convidar! 
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Ina Melo 

 

O Mar do Poeta 

 

No mar profundo de Isla Negra 

dorme o poeta 

o sono eterno 

Com ele aprendi que é proibido 

Esquecer os olhos do amado, seu sorriso, 

seu calor 

Porque os nossos caminhos quase sempres. 
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Hernany Tafuri 

 

1ª Canção de amor 

 

Tuas asas me bastam – 

ao meu sonhar ininterrupto, 

ao meu ofício em ócio 

ou pressa. 

Meu peito te basta ao coração – 

teu perfeito leito imutável, 

intransponível morada onde repousas 

tua pele de rosa/fonte. 

Saudade de ti não me rompe a carne, 

faz cócegas! Dela caçoo 

enquanto passeio por entre nossas 

paisagens por ter em mim a certeza 

de sempre te alcançar. 

Teu sorriso me basta à vida 

por iluminá-la, arrebatá-la 

como fogos de artifício a 

adornar o céu de tua mansidão. 

Temor não tenho 

porque te perder seria ter 
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amor amputado do que me do corpo sobrasse: 

sombra apenas só! 

És meus passos pois fazemos 

o caminho conhecido, juntos, 

e teamar! hoje se equipara 

a respirar. 

Mora em ti a ilusão do verso – 

gesto extremo ao que 

se mova (aí) fora da canção. 
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Helena Chiarello 

 

VERSOS DE AMAR E MAR 

UM POEMA A NERUDA 

 

Aberta em poesia e velas 

a página versa as vagas 

de um mar que invade as praias 

da emoção sem precedentes. 

Não há que ser diferente. 

A tua palavra-onda 

tem uma força que alaga, 

maré-cheia meus sentidos 

e inunda minha visão. 

Tua frente à minha frente 

transforma o momento em vento 

e em veleiro, a emoção. 

E leio, 

navego e canto 

e rio, 

naufrago e pranto. 

É a tua voz o timão. 

E sinto e vago, singrando 
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à deriva da razão. 

Parto e cais, 

a tua palavra 

ancora meu coração. 

E escrevo pra ti, 

então, 

um verso afogado e louco, 

enquanto em mim há tão pouco 

das águas desse teu canto 

e do imenso mar em tua mão... 
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Giullian Telles 

 

14 anos - Belo Horizonte MG. 

 

 TRIBUTO AO POETA 

 

Devagar entre linhas... Começo esta tão simples rima. 

Desse importante poeta chileno, sobre sua sina. 

Vivendo o passado sua 1ª obra 

No jornal La Manana publicado. 

Logo depois na revista, como Pablo Neruda registrado 

Seu nome se formou, na homenagem que ele prestou, 

Aos poetas que naquela época  

seu coração conquistou. 

Do Frances Paul Verlaine, adotou Pablo dai por diante. 

Do Jan Neruda completou sua assinatura. 

Antes Neflali Ricardo Reys Bolsalto 

Passando agora para Pablo Neruda. 

Muito tenho a contar... em tão poucas linhas 

registrar... 

Suas obras magníficas a imortalizar. 

Um homem de vários amores, descreve suas formas 

Em um momento de tristeza, tão longe de sua realeza 
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Sua pátria, que era sua maior riqueza. 

Escreve Residencia en la tierra contando suas tristezas 

Passam os anos...nosso maestro de harmonia, 

Que falava de amor com total sintonia. 

Escreve 100 sonetos que falava de amor,  

entre as partes do dia. 

De manhã, de tarde, noite e meio dia. 

Amor 

Era essa a sintonia. 

Sua estatua agora erguida como Nobel da Literatura 

Meu país Brasil, te reverencia 

Amo te... 

Como exemplo de poetas neste dia. 

Mil aplausos... Mil poemas... 

Pablo Neruda 

Este é o tema... 
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Geraldo Maia 

 

POEMA NERUDA 

 

Pode a poesia escrever 

Os versos mais estridentes 

Como no encontro da noite 

Com o cais de saudade? 

Lembro como teus pés 

disputavam manhãs 

com o sol mal saídos 

dos cobertores de neve 

e já se punham pelos caminhos 

da memória de nossos antepassados 

então chegavam nas cozinhas altiplanas 

nas aldeias araucanas 

nas prisões forjadas a silêncio 

e lágrima, chegavam os teus pés 

leves como o beijo da pétala 

às vezes fatigados de pássaros 

e entupidos 

de lágrimas rebeladas 

ah, poesia, teus pés famintos 
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e tristes rodeavam a casa dos gritos 

tentavam traduzir tanta tirania e traição 

todos os corações postos a ferros 

teimavam em seduzir tuas mãos 

com o sangue indomado de suas veias 

veias arrancadas do coração de Neruda 

do coração fincado para sempre 

em Isla Negra 

ao lado do de Matilde na mesma página 

rabiscada de amor e liberdade 

que tu, poesia, tranças 

nos olhos dos povos aviltados 

Oh poesia oh voz férrea 

Em disparada pelas margens 

Das nuvens num tropel de labaredas 

Oh cozinha de sentimentos 

Oh solidão sem limites 

Do mar escutas os gemidos 

que a noite guarda em seus dedos 

de abandono e saudade 

Uma parte de ti foi só soluço 

Um barco sem olhos, um farol mudo 

Um marinheiro que dança para sempre 

sobre o colo da espuma 
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Teus pés, poesia, tem a cor 

de orquídeas indomadas 

o sabor de ventos vencedores 

de horizontes 

o cheiro de tomates com 

preguiça 

e marcas comuns dos pés 

de AbyaYala 

dos pés de Chile 

dos pés de Parral 

mas quando empunhas tua 

lâmina de sonhos 

e escreves Pablo em tua 

garganta 

o verso Neruda soa 

ainda 

um só poema 

infinito 
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Francisca Neide Freitas 

 

CANTAVAS 

 

Para Neruda 

Cantavas as águas 

Por onde passavas 

Cantavas as nuvens 

Que te cobriam 

Cantavas os pássaros 

Que te ensinavas a ser livre 

Cantavas o vento da floresta 

Que não conhecias 

Cantavas a Isla Negra. 
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Esther Rogessi 

 

UM POUCO DE NERUDA 

 

Neftalí.. gerado em uma caverna que cedo se fechou. 

Amor doação – agruras do destino..,  

em compensação literato ainda menino. 

Neftalí Ricardo Reyes Basoalto – nome que lhe pesou. 

O passado bem presente, fato solucionado: 

agora, se chama Pablo. 

Sua pátria - Chile; cidade natal Parral. 

Cedo escreve para a revista “Selva Austral.” 

Vinte poemas de amor e uma canção desesperada: 

obras de Pablo Neruda – imortalizadas! 

Em suas publicações ao longo da caminhada, 

marcas do modernismo, até então, ocultadas. 

*** 

NERUDA DO AMOR À POLÍTICA 

 

Poeta de muitos amores, 

ocultos e assumidos: 

Délia, Matilde... Antonieta - 

Acalanto para os horrores. 
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Literato - homem de muitas facetas. 

Ligações amorosas - perigosas 

... fios que vazaram corrente. 

Musas inspiradoras - versos e prosas; 

carreira diplomática, política, viagens. 

Insatisfação - injustiças sociais, 

perseguido, exilado, por criticar o Videla 

... Tão diferente do Garcia.. é exilado na Europa. 

Buenos Aires - amor-amigo: Lorca. 

*** 

 

ETERNIZADO ESTÁS 

Ó Pablo... onde estás? 

Em que nuvem pousaste? 

Inclinas teu rosto e vês 

O bailado das letras buscando-te 

Fazendo-te ressurgir – qual Fênix, 

O pássaro de fogo... 

Ouves, ó Neruda 

A incansável busca dos poetas e trovadores, 

Literatos e indoutos, musas e doutores. 

Por ti – o mundo não te esqueceu 

pág. 254 

Tanto quanto, eu não te esqueci! 
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OFERTA 

À Neruda – meu coração brasileiro. 

Esses meus versos – saudosos e cheios de amor, 

Dessa terra longínqua de um povo hospitaleiro 

Que abraça o mundo inteiro – 

credos, filosofias e etnias. 

Da minha terra, Brasil, uno-me aos outros mil. 

MiI poemas declamados, rimados ou sem rima ter. 

Mil corações a bater, sentires diversos... 

Geridos pelo sentimento maior que rege o universo 

Flame é o amor.., o poeta conheceu, viveu e eternizou 

Nas páginas brancas em lindos versos. 
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Elói Alves Letrófilo 

 

ENCONTRO COM NERUDA NO SEBO 

 

 Conheci Neruda em minha adolescência,  

em sebo do centro de São 

Paulo. Essa loja de livros usados,  

numa rua esguia e largada próxima 

à catedral da Sé, tinha verdadeiras raridades.  

Um livrinho amarelado, com páginas caídas  

estava entre outros em igual estado. 

Comecei a folheá-lo e fui me encantando  

aos poucos com Residencia em la tierra. 

 Tive uma infância de trabalhos,  

na extrema periferia da cidade e meus estudos  

foram bastante irregulares nesse período,  

com evasão escolar. Não havia hábitos literários  

em casa e fui conhecer ese mágico mundo  

quase sozinho em minhas andanças  

quando comecei a trabalhar pelo centro. 

 Depois amadureceu o gosto,  

o contato foi ampliando-se a otros autores espânicos. 

Gabriel García Marques,  

Cervantes até que me formei em letras  

pela Universidade de São Paulo.  
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Infelizmente a literatura brasileira é pouco difundida  

pelo mundo, ainda hoje não temos um prêmio nobel.  

Na verdade não tem feito grande falta,  

mas seria um reconhecimento,  

se premiassem um bom nome. 

Para um contato maior com o mundo,  

a primeira saída para nós é a língua irmã,  

a neolatina mais próxima, geográfica e linguisticamente:  

a língua da escrita de Pablo Neruda. 

 Meu contato primeiro contato com Neruda  

se deu no Lugar certo. 

As livrarias comerciais de São Paulo  

não convidam os grande amantes das letras,  

que eu gosto de chamar em meus escritos de letrófilos,  

e é também o nome de minha página na web.  

Elas estão voltas aos títulos comerciais.  

Ah, hoje mesmo tenho de ir ao centro, 

certamente irei ao sebo e procurarei por Neruda.  

Até mais tarde, meu mestre de ontem e de sempre. 
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Edméia Faria 

 

CASA-NAVIO 

 

A casa de Pablo Neruda 

é uma casa-navio 

ancorada em Ilha Negra 

Na casa-navio do Poeta 

navegam os sonhos 

no Pacífico mar 

Em seu leito de pedra 

dorme o Poeta 

enquanto na casa-navio 

navegam os sonhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Homenaje de Alfred Asís a los poetas de Brasil 

POETAS DEL BRASIL 

159 

Dilercy Adler 

 

PABLO NERUDA 

A PABLO NERUDA 

 

P alavras de amor e tantos sussurros 

A trás de uma porta qualquer ou quiçá de um muro... 

B oleros não bailados 

L evados um a um ... sem qualquer dó - no 

(esquecimento jogadoOlhar de mulher languidamente 

perdido - não 

( penetrado pelo homem desejado!- 

Naquela esquina esquecida de uma certa rua... 

Estonteantemente bela e nua 

Registras a sua presença... a presença dela... 

Umedecida por tuas palavras de amor embora 

(obscenas 

De amor devotado devorador e cheio de quimeras... 

(naquele dia... 

Arrasta-as todas pelas réstias do sol da manhã já tão 

(cansada de tanta poesia!! 

*** 
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NERUDA 

 

Neruda 

não diz mais 

a palavra negada 

tampouco diz 

a palavra aprovada 

ou ainda 

qualquer palavra devassa 

ou mesmo 

aquela palavra “bem comportada”... 

Neruda 

não diz também 

a palavra que hoje eu queria ouvir... 

e tudo por que? 

jaz na Cordilheira dos Andes 

e em qualquer caminho que ando ou andes 

o ressoar 

do eco inaudível 

de todo poema 

gravado 

nas rochas sombrias e tristes 

na neve que vela o meu sonho 

no vento gelado de tanto inverno 
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no frio do inferno ardente 

no gelo escorregadio do escarpa 

na noite quente respingada de sereno 

em todo coração humano 

em todo coração brasileiro 

- e principalmenteno coração de todo o povo 

chileno!!!... 

*** 

NERUDA II 

 

Naqueles livros da minha estante 

naquelas palavras benditas da poesia excitante 

te encontro em cada idéia 

em cada palavra 

em cada ponto 

escondido ou mesmo não dito 

pela reticência (mal) dita e providencial 

de cada incontestável edital ... 

do contorno de cada signo ou sinal 

brota com força descomunal 

amaldiçoando 

bendizendo 

denunciando 
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exaltando 

amando 

desamando 

mas sempre 

sempre 

poematizando 

embelezando 

tornando mais leve 

o peso insuportável 

de toda desgraça e mazela 

pintadas em poética aquarela 

tão sofridas 

quanto belas!! 

*** 

RICARDO & PABLO 

Parral pariu Ricardo 

Ricardo pariu Pablo 

Pablo Neruda... 

Pablo é poesia 

poética magnífica parida 

...parto dolorido... vida! 

Neruda dá a luz 

a poemas e poemas 

e uma canção desesperada 
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que só conduz 

a praias desnudas 

e moradas de amor 

amor arrebatado 

com tom 

pele 

e cor 

de cabelo emaranhado 

encantados e cantados 

em “Cem Sonetos de Amor!!! 
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Dely Thadeu Damaceno 

 

UN POEMA A PABLO NERUDA I 

 

En cuyos sueños y atisbos vistos de su Isla, 

Podía sentir las ondas quebrarse en las rocas, sensibles 

Anunciando el alta de la marea con sus sonidos 

estruendosos 

Y la claridad fulgurante de la luna que vendría a ser llena... 

Versos brotaban de su boca, lindos y arrebatadores 

Bellas y alucinantes palabras, que llenaban los corazones, 

Por sus recitares llenos de amor, alegría y pasión, 

Siempre los más lindos, y en su amplia imaginación 

diversos. 

Oh! Poeta del amor mayor, siempre exaltaba la belleza del 

alma. 

Cada palabra suya alcanza hasta hoy 

la tristeza de los desamores, 

Y su dolor, con todo su amor, les da la tranquilidad 

Ofrece así, el mejor de su gran y sensible corazón. 

Generaciones han de venir y pasar, saboreando sus 

palabras, pero aunque se pasen tiempos, centenares de 

años Jamás se olvidarán del gran poeta latino-americano, 

Que encanta, por tanto tiempo, estas cosas no acabarán... 
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UM POEMA A PABLO NERUDA II 

Em seus sonhares e vislumbres vistos da sua Ilha, 

Podia sentir as ondas quebrarem nas rochas, sensíveis 

Anunciando a alta da maré com seus sons estrondosos 

E a claridade estonteante da lua que iria ser mesmo 

cheia... 

Versos brotavam de sua boca, lindos e arrebatadores 

Belas e alucinantes palavras, que enchiam os corações, 

Pelos seus recitares cheios de amor alegria e paixão, 

Sempre os mais lindos, e na sua linda imaginação, diversos 

Oh! Poeta do amor maior sempre exaltava a beleza da 

alma. 

Cada palavra sua atinge até hoje a tristeza dos desamores, 

E sua dor, com todo este seu amor, lhes dás a calma 

Ofertastes assim o melhor de seu grande e sensível 

coração. 

Gerações hão de vir e passar, saboreando suas palavras, 

Mas mesmo que se passem tempos, centenas de anos 

Jamais se esquecerão do grande poeta latino-americano, 

Que encanta, por tanto tempo, estas coisas não 

acabarão... 

*** 
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PABLO NERUDA 

PABLO, 

SUEÑOS, EMOCIÓN, 

AVIVA LAS LLAMAS POETA 

BUENAS COSAS LLENAN VIDAS 

NUEVAS VIDAS DESPIERTA 

MAR, DESPEDIDAS 

ALERTA... 

Pablo 

Amoroso poeta 

Encantou com carinho 

Sua Ilha jamais fenece 

As gaivotas te homenageiam 

Ondas,Mar 

Anoitece.. 
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Denise Severgnini 

 

AO POETA PABLO NERUDA 

 

Ao Poeta tudo foi permitido dentro de um sonho. 

 

Neruda foi criança, inocente, tão cheio de esperança; 

Foi homem, sentimental, tão repleto de emoções; 

Mulher, romântica, tão intensa no sentir poético; 

música, amor, magia, contentamento, tristeza. 

Neruda foi tudo e ao mesmo tempo nada,  

foi essência... 

Poeta_ disse outro poeta _ é um fingidor... 

Ele, em meio às pedras do caminho-poesia: 

Transfigurou-se... Transmutou-se... 

Sentiu dores que não era suas 

Varreu templos de deuses cuja fé não professava... 

Neruda não tinha pressa... A vida não o alcançava... 

Ele não cansava 

Versejava. Desejava sempre algo mais 

do que a poesia que escreveu, 

Queria aquele beijo que não sorveu, o carinho  

que não deu 
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Poeta, não é gente, é bicho raro, diz outro poeta, 

O Saramago. Neruda, sim, foi / é bicho raro,  

jóia preciosa 

Em Pablo Neruda, não havia uma mente ardilosa... 

Sim, um coração repleto de verso e prosa, 

De rima gostosa... Ou a falta dela também... 

Não são todos os que entenderam o Poeta... 

Alguns poetas não se entenderam também... 

Mas uma certeza fica, só entende Neruda, 

Quem amar... E amar de verdade, poesia também! 
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Deth Haak 

 

NERUDIANDO 

Como vento que sopra na ilha 

Seguis a busca d'algum porto 

Onde alvorada nostálgica 

Dorme o sono das veredas 

Ninada pelas negras lousas. 

Como vento que sopra na ilha 

A noite oportuna à tarde separa 

Do dia, e ocaso vai pelos montes; 

Serenando o dorso da maresia 

Pelas fímbrias das almas nuas. 

Como vento que sopra na ilha 

Os carrosséis de silêncios 

Salpicam no avejão das pedras 

A simplicidade dos níveos 

Que revestem as Cordilheiras... 

Como o vento que sopra da ilha 

Cavalgas na inspiração fremente 

E no imenso torrão de seus pés 

Isla Negra já coberta de poesia 

Versa ao bardo, parabéns Neruda! 
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POR SEUS CAMINHOS “NERUDA” 

 

Ainda que angustiado, há caminhar o tempo, 

As infindas ruelas da perseguida igualdade 

Aspira da fraternidade o que aroma o vento 

Erguendo machados aos humanos errantes. 

Sigo por esses dias iguais a perseguir-te 

E ainda pelas noites abortadas de estrelas 

Bordo em faces famintas das desigualdades 

Versos, há dias desertos de esperança e paz. 

Onde o rocio da aurora amarga tristeza 

De cantá-lo chorando em manhãs aflitas 

Empunho martelo a socar como as vagas 

Às enegrecidas rochas no canto da praia... 

Onde encontro porto pelo vento esculpido 

Navega o meu ser, em seu ser navegado, 

Vejo a luz do farol a riscar no horizonte 

E as foices curvadas a sombra dos barcos! 

*** 
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HINO AO VENTO... “A PABLO NERUDA” 

 

O marasmo remoto vindo da alma 

Espreguiçado no ritmar cancioneiro 

Pousa aura na lassidão ambígua 

Olhando tempo da ignóbil solidão 

Descair no horizonte dos mistérios 

Escorado na insônia de quem ama... 

Chega vertendo a invernal tristeza 

Inspirações notando ritmos aos sons 

Jazer dos vales os pesares impuros 

Na relva de guirlandas carmins 

A nudez das horas surdas deflorando. 

Pássaros que choram folhas mortas 

Arrebatadas de outonos pranteados. 

Reacendendo as parcas esperanças 

A derramar no cerne lívido da areia 

O esplendor da espuma transposta 

As conchas e aos sargaços nos mares 

Maldizendo aos pélagos as sombras 

Púrpuras, que declinam no desalento; 

Os eflúvios borrifados de Crisântemos 

Incensando o que esparge o peregrino 
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Karmas pungidos duma alma que sente 

A tez platinando ao toque em arrepio. 

Como se solfejos doados as melenas 

Esvoaçassem estrelas no firmamento 

Franjes doada a Brisa para o silencio 

Adereçar os esponsais no barlavento 

Ecoado de cânones assim realçados 

Adejando loas bendizendo ao Vento! 

Delira o Bardo versejando a alma 

Como se o mundo fosse um templo 

Erguido na tempestade ora vultosa; 

E ateia aos candelabros acesos a óleo 

A navegar o batel solitário da aurora 

No fume dos alabastros do tempo... 

  

Soçobram dores nos raios do sol 

Extirpando lágrimas do passado 

Ausente, o que foi mal aventurado; 

Esquecidiço das mazelas presentes. 

Onde o verso alenta as desventuras 

Malogrando viveres com cantares 

Rompendo as apertadas amarras 

Com balsamo do papiro em branco 

Fincando nas intempéries das ondas 
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As trevas que o espectro condensa 

Nas aspirações de nuvens nebulosas 

Solvendo amargor ao som do Hino... 

Degustando angustia dos lamentos 

Topa o mar o rio fluindo no destino 

Pra surgir da viração um só intento 

E transluzir nos borbote dos olhos 

Flores mortas deixadas no caminho 

A ressurgir no pisar de cada espinho. 

Sequiosas por sugar da cruel pena 

Os uivos das eras enlevados de luz 

Que apagou quando chorou o peito 

Versando o Vento aliviando a cruz 

E arpejando magoas por estar refeito 

Desperta a sorrir do lertago dilema. 

E é ao Vento a quem oferta um hino 

E fontes diáfanas ornadas de cristais 

Propiciando aos sonhos vãos da alma 

O bailar das melodias desvanecidas 

Nas sombras que martírios escondem 

A iludir a noite no luzeiro das rimas 

E sem ter asas, pra tarde finda flanar, 

Nas copas das arvores entretecidas 
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De risos ternos e nuvens passageiras; 

A chuva cadencia a terra ressequida 

A vida doando a raízes mensageiras 

Plantando no imo a espera contida. 

Que canta e versa ressuscitando sopro 

E pelos crespos de aguadeiros paridos 

Num manto, ao toque infinito da Brisa; 

Um hino ao Vento pra que entre vidas 

Juntem-se a tempo sementes perdidas 

No cume do ser, pra florir em Poesias, 

Que há de emoldurar o luar que chegará 

No rebente ocaso agregando nas pétalas 

Corolas odorantes ofertando aos astros, 

O polém deitado em amor ao que duela 

Revelando o Vento a magia que alberga 

A vivência dum ente chamado Poeta! 
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Darcy Paula Cavalcanti 

 

POETA NERUDA 

 

Eis que o entardecer desponta 

Sobre as montanhas do velho Chile 

E leva consigo o poeta Neruda, 

Que hasteou a bandeira da solidariedade, 

Cantou o amor,a luta,a fé,a justiça. 

Sublimou o desdém,a maldita opressão 

Corajosamente,gritou:Avante,Hermanos! 

O poeta partiu e ecoou sua voz 

Na América,nos recantos do mundo. 

O solo do Chile ficou mais rico, 

Da floresta lírica dos seus versos 

E no céu sorri uma estrela a iluminar 

O norte do seu povo querido. 

Festa na terra e no céu, 

O poeta é vivo ! 

*** 
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AO IMPERADOR DA POESÍA 

PABLO NERUDA 

 

Neruda, 

Teu cantar de amor encanta, 

Das Aldeias às Américas 

Qual condor na imensidão 

As asas dos teus lindos sonhos 

Sobrevoam cordilheiras 

E o teu olhar de verde anjo 

Esparge bálsamo e perdão 

Após a nobre colheita 

Dos frutos da revolução latina, 

Do Brasil de Castro Alves 

Do mártir, companheiro Prestes 

Neruda, lenhador rico e belo! 

O sorriso das estrelas 

Iluminam teu grande Chile 

Nas noites em oração 

Reluz teu ideal e lutas 

Na alvorada do novo ciclo, 

Desperta o povo chileno: 

Avante, comunhão de pão e vinho 

Neruda, tuas mãos perfumadas de lírios 



 

Homenaje de Alfred Asís a los poetas de Brasil 

POETAS DEL BRASIL 

177 

Teu canto de sol eterno 

Encantou Matilde e multidões 

E fez sonhar uma fada, das Terras do Elefante 

Brilha em paz, Imperador da Poesia! 

No céu do Chile e da América Latina-Sul 

No solo fértil das florestas 

Nos pomares dos lavradores,poetas... 

Com amor eterno, 

*** 

NERUDA 

 

 Teu barco poético 

 singra águas calmas 

 do oceano pacífico 

 Tua luz solidária 

 viaja pelo cruzeiro do sul 

 do céu e terras do Brasil 

 Teu sonho profético 

 inspira novos ideais 

 nos jovens corações 

 Estejas feliz! 

 na estrela que habitas 

 de amor e paz 
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UM DIA NA VIDA 

 

A Vida é um sopro 

que se extingue na imensidão. 

A dor de quem tem amor para dar 

é maior que a dor 

de quem não sabe receber. 

Vasto mundo da ilusão: 

Mais vale dois pássaros voando 

que um preso na mão 
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Daladier da Silva Carlos 

 

 AO POETA QUE SE FEZ PABLO 

 AO POETA 

 

A ti, irmão, dirijo estas palavras, 

Para te agradecer a magna fluência 

Dos versos que encantaram gerações 

E lhas deram o calor da tua voz. 

Poderias tu haver nascido alhures, 

Na cidade grande ou na humilde aldeia, 

Ainda assim terias o doce olhar da poesia, 

O traço delicado do perfeito verso. 

Na Ilha Negra fundaste os teus amores, 

Fossem eles vívidas lembranças 

Ou lágrimas que te tocaram o ser, 

Sob o caminhar sereno em busca do poema. 

Teus mundos se separavam em páginas: 

Umas traduziam o sisudo repertório diplomático, 

Outras se juntavam aos poemas em cascata, 

No ritmo telúrico da sina louca e apaixonada. 

Tu foste um bravo bardo andino, 

Por desejares a pátria transformada. 



 

 

180 

Assim, te tornaste cidadão da Poesia, 

Quando seguias as estrelas com teus versos. 

A ti, Neruda notável, concebido Pablo, 

Ergo o olhar anônimo para te abraçar e 

Recordar os poemas do teu enorme coração, 

O que deixaste por legado vivo para nós! 
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Cintia Thomé 

 

NERUDA 

 

O trem descabelado 

atravessa o meu Chile 

País que viajo a la Neruda 

Noturna travessia 

Pescando Luz caída 

Com paciência 

Uma folha seca nos outonos 

E eu, uma borboleta em arrulho 

Casulo aqui fico 

Perdida em Pablos 

E viajando a marcha 

Das rodas das viagens com meu pai 

Ao longe alguém canta 

Em vagões ao vento 

Noites estreladas 

minhas e de Neruda 

Versos mais tristes 

Enterneço rubra 
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Cláudia Vidinhas 

 

HOMENAGEM A PABLO NERUDA. 

 

“Jardim das Dores e Amores” 

Brotou em Parral o cravo da magia 

No jardim das dores, amores colhia 

Perdeu sua rosa, assim que brotou 

Sem colo de Mãe, o cravo chorou. 

Mas, nas veias o Dom das letras e da poesia 

Acalentou a angústia da perda, embarcou na fantasia 

Amenizou seu mundo de sofrimento, fez da vida canção 

Revolucionou com Amor, curou feridas do seu coração. 

E o cravo cresceu e fortaleceu,  

mesmo com gigantesca dor 

E ainda menino... Sua marca aprovou, t 

rocou a dor por amor 

Dos amores perdidos... E do encanto dos seus escritos 

No passar do tempo, foi consagrado,  

foi bálsamo, emoções 

Ficou registrado, seu nome foi gravado  

em nossos corações. 
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Clevane Pessoa de Araújo Lopes 

 

LEMBRANDO NERUDA 

 

Arranham-me a alma 
tuas patas de gato molhado 
em névoa de mar... 
Mas há versos teus 
que são secos cactos 
de deserto imenso... 
E que dizer dos 
que se engravidaram de chuvas 
e molharam 
minha terra ávida 
de tua imensurável 
grandeza? 
Quando falaste de amor, 
com teu sorriso indefinível 
e teus olhos de lagarto, 
pensei-te em asas de fogo 
saboreando mel... 
E foi assim, Neruda, 
que por ti apaixonada, 
quedei-me a espiralar-me 
por certo tentando(AINDA) alcançar-te... 
*** 
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TEU OLFATO CAPTAVA 

 

Da madeira molhada à molhada flor 

Da mulher amada. 

E fazias da Terra de tua escolha, 

O éden onde teu templo interno 

Enviava o sumo sacerdote 

De mãos dadas a Eleusis, 

Ao templo a céu aberto 

Envolto em brumas, frente ao mar, 

Onde encontravas os secretos 

Mistérios de Netuno. 

Em tua mente criativa, um universo 

Decodificava-se e refazia-se 

Ao teu prazer de poeta. 

Sempre confessaste que vivias 

E somente isso importava:viver intensaMENTE, 

Poeta de cada Continente, 

A partir do CHILE, 

 Amado em tantos idiomas : 

Autor na memória de todas as idades, 

De todas as culturas... 

Um homem a conviver com deuses... 
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Brenda Marques Pena 

 

ALTURAS DEL PUEBLO DE NERUDA 

 

Porque resulta tan difícil 

Ser lleno de poesía 

Sin las montañas 

Sin tu sonrisa? 

Porque resulta tan difícil 

Inspirarme en las calles 

Del viejo pranto juvenil 

y romper con los males? 

Porque resulta tan difícil 

Quedarme en mi gran país? 

Cuando aquí no estas 

Sigo en silencio... 

Porque resulta tan difícil 

Seguir sin tu mirada 

A dar energía a mi vida? 
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Antonio Kleber Mathias Netto 

 

PABLO NERUDA, SONHOS CONSAGRADOS 

 

Vivo Pablo Neruda nas manhãs, 

ora feito de brisas, sal e mar, 

ora feito do puro verbo amar, 

cortando as águas plúmbeas capitãs. 

Vivo o verso maduro das areias 

de Isla Negra - do vate residência -, 

onde os poemas ganham florescência, 

no litoral do canto das sereias. 

Vivo a pedra profunda, o vinho nobre, 

a terra adulta e as ondas-recipientes 

da madeira de antigos naufragados! 

De ti, Neruda, emana a luz do cobre, 

desde às tuas nascentes aos poentes, 

pois teus versos são sonhos consagrados! 
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Anna Servelhere-Bragança  

 

TRIBUTO A NERUDA 

 

Cansada de quedar, sentei-me à espera 

De que que o céu se curvasse sobre mim 

Adormeci. Sonhei que numa esfera 

Barulhavam no céu meus querubins... 

Sobressaltada acordei e, à procura 

Movi -me afoita e assim ouvi do Além 

"Traga no peito que a vida , se pura, 

Cura feridas e conforta alguém..." 

Quantas vezes te li, e ouvi, Neruda 

Palavras programando o pensamento 

Se a mente é livre, toda a vida muda! 

Transforma-se o anão, vem o gigante. 

Ressignificando meu momento 

que após a queda fez da fé o bastante... 
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Angela Togeiro 

 

… DE PABLO NERUDA EN MÍ… 

 

Por ti, tu tierra llora todavía, 

Alma que sos de la poesía, 

Besando otras almas con palabras, 

Llenando de alegría o de sufrir, 

Odas al amor, a la vida, a la naturaleza. 

Nacido en la chilena Parral, chiquillo ya sin madre, 

El hombre se hizo para el mundo 

Rica fuente de sabiduría general, vena política, 

Un soñador de futuros justicieros también, 

Dónde la poesía, innegablemente, hizo su perenne nido: 

Así él transitó toda su vida en tierras y personas que tocó. 

Perduras entre nosotros a través de tus obras, 

Ahora vivimos de tu herencia, en especial de tu poesía, 

Bandera, farol inmortal que nos dejaste, 

Ligándote sempiternamente a la humanidad 

Oasis de interacción dónde nosotros tenemos abrigo. 
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Anderson Fabiano 

 

CONFISSÕES... 

(... A NERUDA) 

 

Nada sei de Neruda 

Senão a Poesia que nos une 

E que nos faz tão distantes... 

Mas, sei de vidas confessadas. 

De sombras que perseguiam, 

Dos salões cinzentos 

E hangares cruéis que insistiam 

Em se despedir, sem chegadas. 

Sei da língua muda. 

Escondida em sacros quadris, 

Onde nascem o trigo, 

E a força de tantas paixões eriçadas... 

Mas, nada sei de Neruda. 

Do mar, sei as ondas. 

Crespas melenas, 

De minha Helena. 

E as velas, 

Alvas, esvoaçantes e humildes 
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Como as de tua Matilde 

Mas, do mar sei também o sal... 

O mar é sal. 

Lágrimas do poeta que pranteia 

Sem respostas, 

Perguntas que insistiam na areia. 

Nada sei de Neruda. 

Mas, também da luz nada sei, 

Nem de onde vem, 

Nem para onde vai. 
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Ana Moraes 

 

O POETA DO AMOR 

 

Quando pequeno 

Tinha um nome grande 

Nefarli Ricardo 

Reyes Basoalto. 

Cresceu e adotou 

sua própria identidade. 

Pablo Neruda, 

poeta de verdade. 

Filho de Rosa, professora 

e de José, ferroviário, 

Foram vários os 

seus itinerários. 

Por muitos lugares 

Neruda passou, 

mas para o Chile regressou. 

Com louvor, 

construiu “La Chascana” 

seu ninho de amor. 

Poeta, Cônsul, Senador 
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e Revolucionário, 

Neruda cantou as angústias da Espanha 

e seus movimentos literários. 

Faleceu, 

oito dias depois 

de Salvador Allende, 

um grande amigo seu. 

Deixando saudade 

em todos os que o 

conheceram de verdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Homenaje de Alfred Asís a los poetas de Brasil 

POETAS DEL BRASIL 

193 

Ana Maria Lauer 

 

UM POEMA AO POETA 

DEDICADO A PABLO NERUDA. 

 

Que coisa boa teres vindo a este mundo 

Pensar e saber dizer coisas do teu ser poeta 

Trazer à superfície sentimentos lá do fundo 

Tudo aquilo que só o amor decreta 

Mesmo que agora estejas em outro mundo 

Ainda assim se encantarão os meus ouvidos 

Os teus dizeres abrandarão a minha dor em um segundo 

Para onde eu for levarei os sons de teus poemas retidos 

Querido poeta, onde quer que estejas  

nunca deixes de voar 

Paixão é o nome do teu alazão 

Eu não deixarei de dizer: - ao longe ouço alguém a cantar 

És tu, meu poeta maior, a dizer o teu verso 

A cantar tua canção 

Nos caminhos sem fim deste imenso universo! 

  

 

 

 

 



 

 

194 

Ana Felix Garjan 

 

NERUDA - UM SÉCULO DE PENSAMENTO E POESIA 

 

Tributo meu a Pablo Neruda mestre e poeta maior 

Latino-americano do Chile que abraça o mundo. 

Por ti, Neruda, vive a poesia para sempre nas salas 

E paredes de La Chascona, Isla Negra e La Sebastiana. 

Neruda não é somente o poeta do Chile e América do Sul. 

Neruda é signo do pensamento, da poesia, alma e utopia... 

Dos poetas e pensadores do mundo que como Ele 

desejam, querem atirar-se, apaixonadamente,  

no fogo ou na agua das paixões secretas maiores que o 

mundo... 

Como ti, Neruda, confesso ao mundo que vivi e ainda vivo 

intensamente, e sem temor quero viver sonhos e poesia 

Cercada das poéticas da alma que dita versos ao vento. 

Poetas aprenderam a sonhar idéias e palavras Nerudianas 

Na cidade de Valparaíso que te amou nas esquinas da vida 

Onde cartas de amor, esperança e sonhos aconteceram 

Nos jardins da tua cidade ao lado do poeta e do carteiro... 

Como Neruda quero encantar-me  

com os seus olhos de chuva 

E acreditar que as pessoas certas estarão ao meu lado, 

sempre, nas horas mais incertas,  
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nas horas mais doloridas do mundo. 

Porque a poesia tem comunicação secreta  

com o sofrimento 

como dizeste, muitas vezes, e 

m teu coração e alma de poeta. 

A ti, Neruda, minha homenagem  

em cartas que farei ao futuro. 
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Ana da Cruz 

 

PELOS CAMINHOS DE NERUDA 

 

O Carteiro e O Poeta 

fez o mundo amar Neruda, 

já muito conhecido 

e não menos querido, 

no Chile, Argentina, Brasil, 

Espanha, Inglaterra, Birmânia. 

Pablo Neruda, cujo nascimento abençoou Parral, 

a vida presenteou Santiago, Isla Negra e Valparaíso, 

Verdade é que seu coração no Chile sempre estava 

enquanto por várias outras terras ele caminhava. 

A sua senhora Trinidad Candia Marverde, 

mulher que encantou o poeta, sua esposa, 

inspirou um desabafar satisfeito "Confesso que vivi" 

e as bonitas lembranças no "Memorial de Ilha Negra" 

"La Chascona" sua Matilde guarda 

é musa d "Os Versos do Capitão", 

que corre arteiro para Santiago, 

coração saltitante de poesia e amor. 

Com seu talento e revolução 

fez da literatura uma vanguarda: 
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"O habitante e sua esperança" 

na "Tentativa do homem infinito". 

De ferroviário, professor, cônsul e senador, 

gostava era mesmo de ser apenas um poeta 

a tecer de encanto o coração das mulheres, 

com suas tão lindas metáforas encantadas. 

E assim ele foi poeta tão emocionante  

quanto magistral 

que, pela poesia, foi reconhecido  

como pessoa de valor 

Doutor Honoris Causa, por Oxford, 

Prêmio Nobel de Literatura, pelo Mundo. 

Nunca se viu, em tempo algum,  

no Chile outro poeta igual 

um poeta cujo coração e a vida,  

a poesia deu labor e amor. 

A Neruda que agasalhava as palavras de veludo 

Só poderia eu para homenagea-lo fazer metáforas. 

Quem dera eu faze-las tão lindas quanto as dele! 

Não se deve pretender disputar o lugar dos mestres, 

Afinal, mestres são mestres e é essa a sua magia. 

Em Espanha, testemunhas da grandeza fazem oração 

o carteiro, aprendiz de poeta, sua musa imortalizava, 
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tornou-a esposa pois metáforas  

faziam doer o coração, 

enquanto o poeta feliz, antes carteiro,  

nele se abrigava. 

Mais uma vez, o cinema espelha a literatura e a vida, 

pois é que literatura revelou a vida, mais uma vez... 
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Adriana Xavier 

 

Neruda, o poeta 

 

Em Parral nasceu Ricardo 

Que logo se tornaria Pablo 

Pseudônimo reconhecido 

Pablo Neruda, um poeta, um político, um homem 

Confessamente vivido. 

No Liceu de meninos, se formou homem 

A Pedagogia o transformou 

Diplomata, Cônsul da Birmânia 

Em outros ares se consagrou. 

A cultura, viagens, a vida política 

Prêmios lhe renderia 

Distante da pátria amada 

“Canto geral”, poema épico escreveria. 

De traição e injustiça social cercado se viu; 

Idéias de Socialismo, e toda a expectativa 

De ver o mundo melhor, seu sonho diluiu 

No exílio forçado, na Europa aportou 

Mas por lá não fez morada 

De regresso a terra natal, volta ao cenário político. 



 

 

200 

Neruda, de ideais compartilhados 

Apoiando Salvador, dá novos rumos a vida. 

Embaixador em França, premiado com o Nobel foi, 

Voltando ao seu Chile amado escritor aclamado, 

A literatura o fez imortal. 

O poeta muito breve nos deixou, mas seu segredo 

Tão bem guardado, o carteiro revelou: 

“Confesso que vivi”. 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
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"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
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  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf


 

 

204 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
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"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf


 

 

206 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
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Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 

Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
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Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

 

“VersAsís” 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo Adalberto Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

Paulo Vasconcellos 

Rossibel Ipanaqué Madrid 

*** 

https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
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Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas 

virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

***La Paz y no la guerra 

 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 

2 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

 

3.- Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
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Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

Alfred Asís 

 

 

 


