SONIA NOGUEIRA
(Um exemplo a ser seguido)

Pra escrever este cordel
eu rogo inspiração
à musa da poesia,
que segure a minha mão
para retirar as rimas
do fundo do coração.
Essa ilustre escritora
em Jaguaruana nasceu,
vindo para Fortaleza,
nos estudos ela venceu
e na sua profissão
em muitos anos exerceu.
Estudou com muito afinco,
e em História se formou,
nos Estudos Sociais,
e depois pós-graduou
já na língua portuguesa
ela se aperfeiçoou.
Na parte educacional
a Sônia sabe de tudo,
isto dado ao grande esforço
e dedicação ao estudo,
através de tantos anos
lhe entregaram o canudo.
E no seu leque de ações
ela faz a gravação,
de qualquer livro falado
para quem não tem visão,
fazendo bem este trabalho
por meio de doação.
Também é artista plástica,
dominando bem o barro,
quando mete a mão na massa
é mais veloz do que carro,
mistura tudo com água
e logo está pronto o jarro.
Na tela e com o pincel
ela demonstra entender
de perspectiva e cores
e pinta bem pra valer,
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os seus quadros sempre agradam
proporcionando prazer.
É mestra na literatura
muitos livros publicou,
foram sete de poesia
que Sônia elaborou,
e também para as crianças
ela já participou.
Já no nosso território
muito tem participado
em muitas antologias,
num total já consagrado.
São então cinquenta e sete
no nosso Brasil amado.
Vem aí o cinquenta e oito
que ela está preparando
e incluir este cordel
ela muito vem pensando
e para colaborar
o cordel estou mandando.
Ela também participa
na Argentina e na França,
no Chile publicou seis
e o número sempre avança,
sendo que os seus artigos,
agradam velho e criança.
Seus textos são publicados
por meio da Internet:
quatro sites, cinco blogs,
no facebook aparece;
abra o seu computador
e você jamais esquece.
Ela muito colabora
pra revistas e jornais,
tanto Jornal o Povo
da ACE e outros mais,
tem tantos no seu currículo,
eu só disse os principais.
Pertence a agremiações
de Letras na Capital:
A Feminina e Artes Plásticas
e da AJEB Nacional,
da ALACE e da UBT
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e Casa de Juvenal.
È membro correspondente
da ACLAC em Cabo Frio,
ALAVE em Valparaíso,
ASPE que está no Rio,
em São Paulo está a REBRA
A CEACE funciona
NA Espanha que lhe sedia.
Muitos troféus e medalhas
com suor ela ganhou
vencendo muitos concursos
que ela já participou
e em casa sempre ela guarda
com carinho e muito amor.
a Comenda Castro Alves
que ganhou em Portugal,
outorga da Academia
Lusófona Mundial,
e Luiz Vaz de Camões
em Lisboa, Portugal.
Essa ilustre Professora
a muita gente educou,
pois sempre levou a sério
tudo aquilo que passou
e através do seu saber,
muito bem lecionou.
Em rápidas pinceladas
sua vida eu expus,
na parte intelectual
que este cordel conduz,
nos mostra bem a verdade
deste caminho de luz.
Ao concluir o trabalho
encerro minha missão
de transpor pra poesia
o currículo de então,
eu Gutemberg Andrade
desejo paz e união
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Gutemberg Liberato de Andrade
O Coronel Cordelista
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