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Zé Matuto do Cordel

I
A todo ensinamento

Dirigido à humanidade
Com o fim de corrigir
E ensinar a Verdade,

Ao homem novo ou velho,
É chamado de evangelho,

Alvo de publicidade.
 

II
Com sentido figurado
É notícia, novidade,

Coisa que merece fé,
Princípios, veracidade.
Verdade indiscutível,
Aqui, portanto cabível
Com toda propriedade.

 
III



É dentro desse conceito
Que se coloca o ensino

De um Mestre sem Cerimônias
Bem informado e fino,
Dotado de misticismo,

Defensor ao evangelismo
Segundo Seu Severino.

IV
O seu nome analisado

Significa SEVERO,
Sabe o que quer da vida

Tem comportamento AUSTERO,
É sua marca no mundo.

Seu pensamento fecundo
O faz, por demais, SINCERO.

 
V

No ano de vinte e três
Dá o ar de sua graça

A 22 de novembro
E com garra, a vida abraça.

Dando àquela primavera
Uma outra atmosfera

Nunca vista pela Raça
 

VI
Ao cumprir seu sacerdócio,
Jovem, com discernimento,

Católico por tradição
Faz da vida sacramento.

Solidão lhe é nefasta.
De Virgínia, Virgem, Casta,
Pede a mão em casamento.

VII
De família numerosa

A quem deu educação,
Com sua dileta esposa
Dirige essa "nação",

Que pra um Estado ser
Só falta mesmo escrever                                    

Uma Constituição.
 

VIII
Família que se assemelha



Àquela de Nazaré
Tem Virgínia, Gabriel,

João, Maria e José.
Gente dedicada à lida
Faz o milagre da vida

Dizendo "sim" ante a Fé.
 

IX
Milagre ali sempre existe

Pois ninguém se torna ilha
Multiplicam-se os pães

E o que sobra não se empilha
(A consciência em alta

O que se dá, não faz falta
Quando existe partilha).

X
Ah! Que tão boas lembranças
Quando a gente o encontrava
Nos tempos bons de criança

Ele nos abençoava
E "molhava" nossa mão

Com a moeda de um tostão
E nos evangelizava

 
XI

Por tempo suficiente
Convivi, na juventude,
Bebendo em sua fonte

Onde aprender eu pude,
De sua sabedoria,
Ciência e filosofia

Escritas no seu "talmude".
 

XII
Homem de capacidade

De cunho empreendedor
Sempre criando, inventando...

Tudo dotado de amor
Com o seu pensar arguto
Sempre dá um contributo
Pra causa nobre que for.

XIII
O seu nome é trabalho

Hora extra o apelido



As conquistas lhes chegaram
Como favor merecido
Certo de tudo que fez
Inda faria outra vez

Se fosse assim sugerido.
 

XIV
Na profissão que acolheu
Onde passou fez memória
Lançou o primeiro Fusca

Na Paraíba, em glória,
Na festa, daquele dia,
Pousou pra fotografia

Compondo a cena da História
 

XV
Na vida de qualquer um

Às vezes o barco encalha...
Levados são a correr

Sobre o fio da navalha,
Quando o desafio encerra

Culmina vencendo a guerra
Perdendo alguma batalha.

XVI
Sempre pacificador

(Mas com ele não te metas!).
No passado, o violão,
O bigode e as canetas

Eram armas ostensivas
Do perfil que, decisivas,
Revelaram-lhes facetas.

 
XVII

Amante do seu trabalho
Seu cabedal é cultura.
Com o exemplo educa

Com os argumentos jura.
Despido do homem velho
Escreve seu evangelho
Com a pena da bravura

 

XVIII
Hoje sendo aposentado
Pelos feitos do pretérito,
Surpresa é arma oculta



Quando exposto a inquérito.
Pôs de parte as ações
Mas não as reflexões

De um cidadão emérito.

XIX
Das virtudes tem a Fé,
Esperança e Caridade
Da beleza, o sorriso,

Largo, com facilidade.
Da elegância, o andar.
Pausado, o seu falar
Revela sobriedade.

 
XX

A Faculdade da Vida
Concedeu-lhe promoção

A Guru, por alcançar
Os domínios da Razão

E todos nós, reverentes,
Agnósticos ou tementes
Pedimos sua Benção...

 
Maio de 2013

O Autor na objetiva de Gabryella Torres

A Literatura de Cordel
 

A literatura de cordel continua um expressivo meio de comunicação neste século XXI, apesar da morte, tantas vezes 
anunciada, ao longo dos tempos. Felizmente, enquanto expressão cultural permanece, adaptada, reinventada, no 
desempenho de suas funções sociais. Informar, formar, divertir, socializar ou poetizar, conforme os diferentes temas que 
retrata e o enfoque abordado.
A partir da década de 70, o folheto foi sendo rebatizado: literatura de cordel. Estudiosos do folclore e acadêmicos 
passaram a se interessar em pesquisar o folheto – seus temas, seus autores, suas influências na comunicação de 
massas, etc. Novos nomes vão aparecendo e sendo difundidos. Novas temáticas são abordadas – afinal, como meio 
de comunicação, os folhetos precisam estar antenados aos fatos da atualidade. Impressão de qualidade. Divulgação 
na internet, em sites específicos. Novas formas de apresentação: eventos culturais, feiras de artesanato, concursos de 
violeiros, entre outros.
O bom de tudo é que, o folheto ou a literatura de cordel, enriquece a já reconhecida e não tanto preconceituosa 
pluralidade cultural do nosso Brasil.
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