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Editorial
Chegar à 12ª edição do Caderno Literário, um projeto
sem objetivos comerciais e que tem por meta incentivar o
surgimento de novos talentos na poesia, ao mesmo tempo em
que proporciona visibilidade ao trabalho de escritores mais
maduros, é motivo de grande satisfação. Como editora, sinto-me
honrada de coordenar as atividades, dialogando diariamente
com uma multiplicidade tão grande de ideias, percepções e
sonhos. Sim, porque por mais técnico que seja selecionar
trabalhos, cadastrar participantes, orquestrar a diagramação e a
logística, produzir o Caderno Literário acaba também por se
constituir um espaço subjetivo, com altas doses de
confraternização com a fantasia.
E por falar em doses, o Caderno Literário de janeiro tem
como tema a bebida dos deuses: o vinho. Foi bastante expressivo
o número de poetas integrantes do projeto que aderiram ao
tema e desenvolveram trabalhos novos. Muitos outros foram
buscar em seus arquivos poemas já prontos, permitindo uma
analogia com a bebida, que fica melhor com o passar do tempo.
Essa metodologia, com sugestão de tema a cada edição, sem
exigir a obrigatoriedade de adesão, continuará nessa nova etapa
do Caderno Literário. Além de convidar os poetas a se
exercitarem, os trabalhos produzidos estarão em conformidade
com os projetos da Pragmatha enquanto editora. Da edição de
janeiro, por exemplo, sairão poemas que serão publicados em
futura antologia bilíngue (italiano e português), que estou
preparando para circulação tanto no Brasil como na Itália.
Um muito obrigada a Rosa Pais, artista de Coruche Portugal, que ilustra a capa do Caderno Literário, e boa leitura!

Sandra Veroneze
Editora
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Exortação ao vinho
Antenor Rosalino

Louvemos o vinho!
Extraído das uvas de abençoadas terras,
Debruça a suavidade do seu sabor
Nas adegas distantes...
Suas gotas alvas ou púrpuras
Em frágeis jarras de cristal,
Emolduram fartas mesas
Nas confrarias felizes,
Onde em prece se renovam
Doces ceias de Natal!
Filho das vinhas!
Seu efeito suave e embriagador
Tem o perfume da vida
E dos campos vastos em flor!
Quando em laudáveis brindes
As taças são erguidas
Em uníssono tilintar festivo:
Transbordam-se os sorrisos,
Refletindo a alegria
No brilho de cada olhar!
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Vinha
Carlos Bonfá

Vinha vinho
Como vinha
O vento.
Vinho havia
Na luz vizinha
Que da lua vinha.
Convinha o vinho
Como o corpo que se avizinha.
E mais vinha,
Porque bem mais havia.
Como o vento vinha
E a luz vizinha.
Mas não só vinho
Aos lábios vinha.
Também só o que o escuro adivinha;
Pois vinha junto
O corpo que se avizinha
Do corpo e do vinho.
E de onde vinha?
Provinha...
O vinho convinha.
E vinha mais,
Mas aos lábios vinha
Não só o vinho.
O vinho só
Não convinha.
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Vida plena na videira
Carlos de Hollanda

Essa pequena joia quase esfera
essa fruta madura
essa doçura
um limite entre semente e formosura.
Revestida de verde ou na pele rubra
guarda no cerne o pequeno germe
de mais outro vegetal
outra videira.
Guardam-se em cachos unidas em suporte
prontas à visitação, resgate e transporte.
Em castanha veste ou em verde pele
esses pequenos gomos de doçura
fermentam-se livres das agruras
do vento, da chuva
e na clausura,
qual inseto de asas coloridas,
renascerão em vinho
na sublime nobreza da bebida
que dá à uva a condição de deusa.
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Licor lupino
Eduardo Amaro

Descansando em seu calmo recinto
de massa sílica em fusão, resfriada,
estás tu, ó grande alma, que sinto
inundar o espírito da humanidade.
Eis aí tu, já desde os primórdios,
na Grécia, Dionísio, Osíris no Egito,
em Roma, Baco, evoé, clamores!
Foram todos teus fiéis seguidores.
Videiras verdes vivem verdejando visões,
visões várias, vorazes, verdadeiras, voltadas
para nós mesmos, para nossa poeticidade,
eis as visões da nossa real personalidade!
Lobos selvagens sugando os cânticos
sangrentos e sedentos em seus encantos,
ó licor que sustém a vida de todos os santos,
desde a ceia até os mais longínquos anos.
Minha alcateia visionária e eu sonoramente celebramos
tua alma poética, que vai além dos cegos olhos mundanos,
ó licorosa combinação de prazerosos sabores dos deuses,
traga-me, eu clamo intensamente, traga-me as fadas verdes
para habitarem eternamente os meus mais profundos sonhos!
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A doce bebida
Evanise Gonçalves Bossle

Vinho... a doce bebida,
que traz lembranças antigas...
Brincadeiras infantis
debaixo dos parreirais.
Na sede imensa dos primeiros beijos,
sorvendo a ânsia
dos pálidos desejos
na uva fresca tocando os lábios vermelhos.
Depois do almoço,
naqueles domingos que não voltam mais,
a embriaguez do suave vinho
levando os nonos a cantarem em coro
enquanto os jovens corriam soltos
sob os parreirais.
Amores frescos sobre a relva virgem,
o vinho na alma, trazendo à tona
fortes vendavais de paixões,
sob os parreirais, sob os parreirais.
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Brindo saudade
Fabiana Fraga da Rosa
Ofereço meu vinho tinto
À luz suave do abajur
Entre taças e lágrimas
Lamento sorrisos e saudades!
A voz rosé do vinho
Suaviza os roídos
Das minhas rimas corroídas
De versos tingidos
Vinho tinto, vinho branco
Vinho saudade!
Amargo o primeiro gole
Que rasga a garganta de vazio
E só este vinho aquece e ouve
Os anseios de lágrimas!
Compartilho meu vinho tinto
Com a amarga rima vazia
De palavras corroídas
Penduadas de segredos.
Brindo sorrisos nas taças servidas
Para todas as ansiedades
Aprecio o suave tinto
Na companhia silenciosa do abajur.
Ofereço meu vinho tinto
Ao caloroso abajur da sala
Para a saudade, brindo com meu vinho branco
Saboroso, delicado
Aroma de vinho fica manchado
Nas minhas rimas vazias!
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No caminho dos vinhos
Gerci Oliveira Godoy

Do mundo, conta-se histórias
de vinho, tantas se tem
Caucásia, Mesopotâmia
de lá o início nos vem.
Depois foi a vez dos gregos
e o cultivo além das ilhas
Na Espanha e Itália plantaram
Deus Dionísio veneraram
Romanos cultuaram Baco
mulheres, velhos, poetas...
queriam estar bem perto
daquele Deus e suas festas.
Belas moças, homens fortes
no meu Rio Grande do Sul
Pisaram uvas, cantando
engravidando barris
Vinho branco, vinho tinto
Espumante e outros mais
brindamos sem parcimônia
lembrando dos ancestrais.
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Sobre vinhos e amores
Jéferson Dantas

Teu cheiro...
O hálito quente...
O toque perfeito...
No enroscar de peles,
O deleite.
E teu
Sorriso que dizia tanto!
E mãos e
Pés de ornamentos
Calcando vínicos aromas,
Que depois degustava
No teu próprio corpo.
Podia te dizer
Com mais clareza que
As límpidas águas
Dos rios da infância,
Que a embriaguez infame e pueril,
Não se comparava
Com as diferentes safras
Da tua impiedosa beleza!
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Fim de festa
Lígia Lacerda

A sala se esvazia.
Tomo o último gole, lentamente,
Buscando ainda um pouco de alegria...
Mas a festa acabou,
(já nem é doce o vinho!)
Fica na boca um gosto de adeus
E nas mãos, a taça,
Inútil e vazia...
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Festa dos deuses
Mário Feijó

A tua boca é taça
Que eu mergulho
No afã de com teus beijos
A minha sede saciar
E no vinho dos teus lábios
Eu me embriago
Numa orgia
Envolvo Baco...
Uvas macias
Dos mais belos vinhedos
Franco-italiano-brasileiro
Branco de desejo
Rubro é o rubor do teu amor
Vermelho tinto o teu sangue
Saciado em teu calor
Depois do desejo adormecer...
Resta na memória do sóbrio
O ébrio de ontem
Querendo te envolver
Em meu delírio, uma festa aos deuses...
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Refúgio
Márnei Consul

Entorpecente para a alma?
Solução para o problema?
Elixir da farra?
Sim.
E não também.
Meu corpo sempre se enche de você.
Meu Ser transborda de felicidade ao lhe ter.
Não é minha razão de viver,
mas é parte imprescindível a saber.
Bebo você como vinho.
Tudo de que preciso é sentir seu aroma.
Eu mudo, me transformo, transcendo...
Minha fuga, onde está?
Mais, mais...
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Nascimento do líquido
Micheli Zamarchi

Deus Baco abocanhou a uva.
Tirou dela o sumo mais profundo.
Acrescentou gotas de prazer.
E dessa mistura, surgiu o líquido precioso.
Vinho, por nome de batismo.
Água benta, por apelido.
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Vivo de vinhos
Osvaldo Heinze

Deixai-me viver de vinhos
rebeber todo meu sangue perdido
das paixões idas dos ninhos
dos amores desfeitos, morridos...
Preciso me encher de vermelho
me perfumar de videiras, campos
da liberdade entre o espelho
e o mundo de pirilampos...
Tentar encontrar a noite no dia
me penitenciando na solidão
e o dia na noite vadia
sob beijos ardentes em vão...
Enchei todas minhas taças
transbordai de vinho minha fronteira
por conta que a vida é de graças
e a adega boa companheira...
Meu mundo é etéreo, sonho
mas minha vida bastante dura
porque só posso riso tristonho
para quem me quer toda ternura
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Fino paladar
Renata Iacovino

O vinho, que é bebida secular,
encanta o mais diverso paladar.
Aveludado, espesso ou delicado,
firme, harmônico, fresco ou afinado.
Uma flauta a servir os espumantes
pode unir ainda mais tantos amantes.
Fortificado, branco, rosé, tinto,
cada qual tem aroma que é distinto.
De sua seiva quero ser servida
e degustar a mais fina bebida.
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Abismos
Ronaldo Campello

Perdido no espaço infinito de um segundo, vejo me morrer...
Uma morte diferente a cada vez que olho-me no espelho e não me
reconheço
Neste último segundo uma gota cristalina caiu no oceano imenso de
escuridão e luzes e banhou-me em desespero e angústia e sufocou meu
peito com tamanha força descomunal que não resisti...
Existem abismos enormes em nossa alma
A taça de vinho ainda quente nas palmas de minhas mãos ainda quentes
são meu sudário
Enxergo agora com outros olhos a solidão que me cerca
Ouço novos versos...
Festejo em novos ritos...
A bebida rubra candente desliza por minhas veias e aplaca minha aflição
Percebo como é tão suave a dança da folha com o vento e como tão
insinuante são seus gestos...
Neste asilo incorporo a dor que existe
Esqueço-me do corpo ainda quente que guarda ainda o gosto doce do
último gole, tão rubro e denso como meu sangue que mancha meus
lençois...
Esta babel de sentimentos
Esta imensa ferrugem encravada em minha alma
Tão tortuosas e duvidosas são as sendas que se abrem sob meus pés
E no grimório não reconheço mais a escrita pura dos anjos que caíram
Sua poesia se esqueceu no intervalo abismal de sua queda
Sinto arder os pulsos que gotejam rubro o sangue ou o vinho de meu corpo
Perdido no espaço infinito de um segundo...
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Messe
Valquíria Gesqui Malagoli

Sob as bênçãos dos deuses, eu nasci!
Embriagado, Baco, enamorou-se
de mim, e fosse ele aonde quer que fosse...
ia eu consigo no ébrio frenesi.
Mas, antes disso eu fui só baga e vi,
correr, tão licorosa, a infância doce...
té que a maturidade avigorou-se,
e dar um passo adiante eu mereci.
Rompido o fio coa terra-mãe cordão;
rasgada a solidez que me impedia...
tudo clarificou-se!, e vou-te à mão:
este elixir - o vinho - dado à orgia.
Pois, se antes disto... que maceração! - ,
mereço, enfim, colher tua alegria!
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Encontro
Sandra Veroneze

Se a bebida é dos deuses
E nosso amor por demais humano
Sirvo, sorve...
E então arranhamos o céu
Com a ponta dos dedos
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Vinhos
Alessandra Cezarini

Vinhos são como teus lábios
Que me faz embebedar nas taças do prazer
Com o seu aroma aquece Minha'alma e ao degustá-lo...
Cada gota do seu néctar faz estremecer cada parte do meu
simples ser.
Almejando à próxima oportunidade de homenagear ao
Deus Baco com a sua bebida...
O Vinho!!!
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Vinho em fogo
Rodrigo Cancelli

¨Não sou tão bom em falar as palavras, prefiro
escrevê-las livremente; contudo às vezes tenho que
pronunciá-las, abstratamente...¨

O que é meu?
Quando desarrumo o além,
Quando me vou embora,
Caminhando só, por aí...
Simplesmente! Sigo!
Partindo em ondas de som,
Escrevendo nas linhas,
De um horizonte sem fim...
Das estações...
Prefiro assim o inverno,
Para uma aldeia de anjos cantar,
Na redenção dos amores,
Banhando-me de vinho em fogo...
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Exaltação ao vinho
Antônio Canuto
“O vinho é amargo? Não importa! Tem o gosto da vida!
Todos os reinos por uma taça de vinho precioso.
Todos os livros e toda ciência dos homens por
um perfume suave de vinho.”
Rubaiyat

A cada taça que bebo
do precioso licor da vinha
me são revelados
os mistérios dos caminhos
de Baco
Faço-me poeta
numa embriaguez
de palavras em flor
num jardim de incêndios
Canto o amor
e celebro teus sabores
Guardo no paladar
os teus segredos
e flutuo de plenitude
e desejos
A cada taça me renovo
e vivo uma juventude eterna
Bebo e me liberto
Evoé, doce e gracioso
sumo da vida!
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Cálice sagrado
Jefferson Carvalhaes

Em que reino estará a essência do poder a qual o doce olor do vinho torna-se tão
[eufórico quanto o próprio poder de Baco ou Cronos?
A sabedoria a qual ele me levara a alturas terrestres para extravasar sob tutelas
[eleitorais a doce raridade... fora o maior de todos os prazeres
Doce como o próprio aroma de Vênus, em seu reinado de pacificação,
Tão ardente quanto qualquer poder náutico,
A vida fora um fardo até então, mas no momento que aparecera tal oportunidade
[única entre tantos burocratas desiguais
A vida negada pela objeção era a única melancolia em tal ocasião.
Minhas necessidades se expelem em cada resumo de dor extremamente
ocidental
Pois na Itália, as ligaduras entre a certidão do poder do vinho é capaz de polir até
[o mais frio olhar de fragrância embutida no caos.
Creio na criatividade da emoção que aflige o sobrevivente instante num breve
jogo
[de lágrimas que agarram o escárnio demolido
Sempre enfrente, seremos guerreiros vigorosos na terra italiana, onde os maiores
[comentadores passam a freqüentar a terrível iniciação das algemas alternativas
[de exatidão esférica entre o Bem e o Mal da terrível chama das aves que
gorjeiam [a vacilante manhã no lago pastoso
Enquanto as amídalas gemem por versos de Petrarca ou Dante Alighieri, na
[alegria que esmaga canários esvoaçantes do Sr. d’Annuzio em terra estrangeira
[sobre pseudônimo anfitrião
Mas ainda que os poetas jazam em palavras esotéricas, as cartas d’um baralho
[trarão sempre o gosto mais enaltecedor da estratosférica clerical da sagrada
[bebida dos maiores românticos modernos ou contemporâneos,
Sejamos exultantes ao redor da dinastia da Itália, traremos o vinho real dos
[deuses celestiais de fino palato recheado de mil tentilhões.
Oh, graça em nossas bocas afetadas pelo sublime prazer do cálice sagrado
A qual tal sabor, nos levara ao consciente encontro da beldade sagrada,
Sejamos os mais livres autores
Oh, caro paletó, que nos aquece nos momentos de dor, venha até nós, uvas
[requintadas de poderosos píncaros do Céu.
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Olympo
Dimythryus
Oh, mosto divino
Que entorpece os deuses no parnaso
Seiva encantada de Baco
Que faz escravos a Jano e Marte
Diante da orgia doce de seus lábios
Abra seu templo em Camaquã.
Liberta a acre essência das vinhas
Das sagradas videiras baquianas
Prosta seu mosto a todo Olympo
Ao Rio Grande e aos filhos deste Brasil
Unta os pés de suas bacantes
E liberta-nos da tristeza incolor de sua ausência.
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Néctar dos deuses
Cislaine Bier
Degustar um cálice de vinho,
É ir ao encontro do sagrado,
É viajar no tempo,
É sorver da história
A delícia do início da civilização.
Vinho!
É bênção para o corpo,
Se usado com sabedoria.
Está presente
Em muitos momentos
Especiais das nossas vidas.
Te reverencio Mãe Terra
Pelos fartos parreirais
Com uvas de todas as espécies,
Das quais é extraído
O vinho - Néctar dos Deuses.
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O vinho e seus mistérios
Marta Rodriguez
Que mistério é este que mantém vivos os vinhedos,
eternizando suas raízes
até os segredos mais íntimos das suas uvas nuas?
Que aroma é este que seduz
inebria, sustentando fantasias,
sensações de prazer, em cada gole degustado
desta bebida frutificada que não desce atravessada?
Que sensação é esta que não finda depois da garganta,
perpetuando os momentos e os desejos veementes?
Quem atravessa fronteiras para,
Unir o corpo à alma num momento pleno de satisfação
ao afogar as dores do coração,
ao sentir no paladar a renovação do viver?
Que essência é esta de cor rubi...
Que revitaliza o espírito penetrando no sangue,
como um elixir de vida eterna, de amor e prazer?
Que história de amor é esta que
rompe gerações, nos induzindo a uma paixão,
que transcende os vinhedos,
acertando em cheio os corações, ruborizando a face,
tornando-nos amantes a cada cálice?
Que prazer é este de estar com você à mesa,
conte-me os teus segredos...
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Sonho e vinho
Neuza Pinto Nissen
Procurava no céu, anjos e querubins,
Vi passar rapidamente
Um astro de brilho diferente, incandescente
Encantei-me com seu tom carmim
Não consegui manter-me prudente
Pois o astro era tão diferente de mim
A Afrodite pedi, que me adornasse com mágicos véus transparentes
Clamei aos deuses Baco e Dionísio
Que de meus poros exalassem o aroma e o sabor inebriante do vinho
Por aquele envolvimento forte
Seu nome paixão, ilusão? Não o sei
Fiz de vinho então um banho de imersão
Para que meu sangue pulsasse
Com a força do vulcão
Ergui a taça para o brinde com aquele precioso vinho
De sabor adocicado
Envelhecido em barris de carvalho
Mas o brilho incandescente, já não estava mais presente
Brindei então novamente, somente pela semente
Que pulsa em meu coração
- Que viva o amor!
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Perfumado e selado
Bibiana Lubian
O perfume do vinho deixa fora de si,
Aqueles que com ele se embriagam.
Associado ao sangue representa o temor e a força.
Poção da vida ou da imortalidade.
Bebida comunicante que permite alcançar a longevidade,
Elemento de sacrifício,
Enquanto essência vegetal.
Levai-me a Adega ao sangue da uva :
A sabedoria, ao entendimento, a vontade do verdadeiro amor...
A bebida do Amor Divino,
Este amor gera a embriaguez,
Esquecemos tudo que existe nesse Mundo,
Beba o vinho, pois na taça está a face do amigo.
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Sagrado
Orquídia Negra

Sagrado
sangue de Cristo
cambaleia do gargalo
da garrafa
ao cálice
e desce desse,
ainda trôpego,
à boca do seminarista
a língua estala
no palato
sabor profano
rubor na face
sussurro nos lábios
vinho,
venha vinho
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Goles de amor
Laura Silva de Souza

Eu bebo no teu corpo o gosto suave do vinho brindado.
Sentido da vida, que desabrocha no amor.
Trazendo o calor matando a minha sede, resfria a pele e
ouve o que sinto.
Derrame teu vinho branco ou tinto, me embriague de
amor, eu bebo aos poucos, sabor de aventura.
No quarto ou na mesa com a mesma certeza do amor
encontrado, a taça de lado, garrafa no chão, o dia
amanhece, e não me entristece o tinto é sangue que
bombeia as veias, meu corpo incendeia muitos sabores,
como vários amores, “escolha o seu”, seco ou suave, doce
ou amargo de safra especial, és na verdade a cara metade é
a paz que procuro.
Brindamos o amor, molhando os beijos com taça na mão
matando os desejos do meu coração.
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Corpo
Carla Ribeiro

Quase como um reflexo adormecido entre as marés
Escarlate bruma nas paredes de cristal,
Transborda nos sentidos o êxtase do corpo,
O copo dos deuses na mesa do banquete celestial
Onde os cânticos invadem o hino da embriaguez
E o néctar jorra por dentro das gargantas entorpecidas.
Dançam na sombra do embalo os vultos do espectro
E corpo baila em posturas de suprema libertação
Quando o fogo do álcool consome os éteres da melancolia
E a noite contempla os espaços dos corpos enlaçados
No efêmero abraço de um canto sem consequências.
Quando o corpo se funde ao copo na fusão de duas essências…
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Crepúsculo
Alessandro Reiffer

cipreste no escuro aos gritos
sopro na noite de gelo
dente de lobo na cruz
beijo de roxo no céu
sangue de lobo no escuro
roxo de gelo no dente
beijo nos gritos do céu
sangue de cruz no cipreste
sangue nos gritos do lobo
beijo de noite de sangue
sopro de sangue já roxo
sangue no escuro do céu
sangue da noite ao cipreste
grito de sangue no dente
sangue no beijo de sangue
sangue e mais sangue e
mais vinho...
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Vinho de uva
Gabriella Slovick

Vinho vem da uva
Vem do pé-de-uva
Uva e vinho depois.
Depois a uva vira vinho
Quando a uva sai do pé-de-uva
Ela vira vinho.
O vinho envelhece com o tempo
A uva não
A uva faz o vinho que envelhece
E a uva não envelhece.
O vinho velho é muito melhor,
Dizem os especialistas,
A uva não pode envelhecer.
O vinho sobretudo é uva
Não uva velha
Ela é amassada, porém jamais velha...
Como o vinho mais e mais velho,
Ele pode ser. Mas a uva, a uva não.
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Laboro e orgulho
Eduardo Guilhon

Planto parreiras
Laboro pelo campo
Esmero-me
Longa espera
Podo-te
Sol, chuva,sol
Combinem-se

Rotulo-te
Dou-te meu nome
Carregas maturidade

Colho-te
Cacho a cacho
Laboro

Ofereço-te para o mundo
Degustam-te
Ansiosa Angústia

Metamorfose

Aprovam-te
Desejam-te

Espremem-te
Despedaçam-te
Esmagam-te
Observo
Ciumento
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Nasce o vinho
Repousando
Em meu ninho

Não és mais meu
Leve para o mundo
O orgulho meu
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Cenário I
Luciano Machado Tomaz

Contas que tenho de fazer,
Lágrimas a derramar: um deserto.
O poder dos loucos,
Anjos insanos, desvairados, poetas.
Fecho a porta, derramo o vinho sobre a mesa posta.
Meu sangue derramado pela humanidade, humano
demais.
Contas a pagar.
Dívidas com Deus.
Retratos na parede da sala,
Rostos que desconheço, ameaçadores.
Vidas cheias, dores astrais.
Desperto.
Vejo-me: universo.
Caligrafia trêmula, sombria.
Uma sinfonia: a quinta de Mahler.
Um filme: Visconti, Thomas Mann, Aschenbach.
A morte, a paixão: sentimentos.
A música, arte-mor.
Sobrevivo efêmero, desgastado e belo.
Escrevo: que me resta?
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Consequências do vinho
Iriê Júnior

Vinho,
Doce suor de uma fruta,
Transforma cama em ninho.
Vinho,
Fazes da moça bruta
Mulher só de carinho.
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Hora do brinde
Conceição Pazzola

Mãos entrelaçadas, os copos trocados
Sobre a mesa o bolo de noiva é perfeito
Chegou a hora do brinde, e no silêncio
Jorram as juras do grande amor aceito
O turbilhão da vida leva os belos sonhos
Em seu lugar, só queixa, desejo frustrado
Esperanças de serem felizes para sempre
É mentira da carochinha, é conto de fada
Todas juras e sonhos de um casamento
Ficaram nos cálices vazios sobre a mesa.
A rotina dos anos vulgariza sentimentos
De roldão foram arrastadas as surpresas.
Mãos entrelaçadas, novos copos trocados
Sobre a mesa o bolo de noiva é perfeito...
É a hora do brinde, nova plateia assiste
Ardentes juras de um casal apaixonado
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Minha taça de vinho
Izabel Martho

Debruço-me sobre essa taça cristalina
Dela sorvo o rosé espumante
Outra noite o frizante
O rosso, o doce, o demi sèc.
Assim são seus lábios quentes
Macios, de sabor inebriante
Neles sacio minha sede
Deixo que o fruto me encante.
Da videira mais sublime
Brota o cacho colorido
E dele escorre puro néctar
Que jamais tenho sorvido.
Já não vivo mais sem ele
Que me atordoa e emudece
Toca fundo minha alma
Meu coração rejuvenesce.
Bebo o vinho
Entonteço
Enlouqueço
Quero mais e sempre mais
Desfaleço mergulhando
No líquido borbulhando
Sonho e adormeço
Desse cálice quero mais...

39

Caderno
literário

Vinho
Walmor Dario Santos Colmenero

Destilo em teus olhos
o vinho elixir da paz,
lânguidos momentos,
puros sentimentos.
E assim, no meio da vida,
esta mesma dividida,
existem olhares no meu caminho,
sorrisos para serem trocados,
palavras para serem ditas,
poemas para serem feitos.
Destilo nos teus olhos
o vinho elixir da paz.

Para Neusa Maria Conforti Sleiman
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Videiras vivências
Bernardo Almeida

A torrente de ideias
Seara imersa na inconsciência
A veemência da abstração
O refúgio da inconsistência
Reino dos etéreos e fustigantes
Uivos sibilantes do pensamento
Sem igual tal como
Vadios e rutilantes elementos
Impropérios da vontade
Sem ele, escondidos
Desce a crina
Nem sempre ao passo da rima
Segue o vinho
Em seu distinto aspecto divino
Nos arrabaldes sem contorno da poesia
Sangra, suga e muda - refuta
O incerto curso dos rios
Seco ou suave, está lançado o desafio
Vê, do alto, o tato alcançar o aroma
Do paladar do vinho
Para ressaltar as nuanças do tino
Tilintar irrequieto do mundo
Que, de toda poesia, é ornamento fecundo
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À saga do líquido dos deuses
Janjão

Me embriago ao escrever
Este poema ouvindo um
Um Pop Rock anos 90
O Red Hot Chilli Peppers
Boa pedida para falar de
Uma bebida cuja origem
Deriva da fruta de
2 bilhões de anos
Fascina o fato da humanidade
Valorizar e preservar
O líquido de Deuses
Cristãos ou não, mitológicos ou não
Em cada lenda, grega ou romana
Os guerreiros e imperadores
Tem como coadjuvante de
Suas aventuras, uma taça de vinho.
Em um dos livros sagrados da religião
Ele aparece no capítulo nove
Onde Noé ao pisar em terra firme
Planta um vinhedo.
Nas leis antigas, como os
Códigos Hammurabi e Hititas
Os vinhos são referências
Como bebida de relevância.
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Os povos antigos como
Os Egípcios, os da Ilha
De Creta, da Macedônia,
Nas paredes registraram todo o seu amor.
O vinho, bebida da última
Ceia, celebração do corpo
De Cristo até os dias de hoje
Símbolo do sangue derramado.
Da Sicília, passando pela
Mágica França, até os
Confins da Ásia e da África,
Aos campos do Rio Grande do Sul
De serventia medicinal
A ingrediente culinário
Do barato, ao caro
Embala o romance dos amantes.
O vinho, caminha com
A humanidade, passeia
Por sua História e torna-se
Unanimidade.
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Ode ao Bar (Onde Mora o Vinho)
Marcelo de Moraes Belini

Bar, o que tens de tão interessante
Que mesmo que nada tenhas, és fascinante?
Ponto de encontro de espíritos cansados,
Suportas o bom, o velho e o desdenhado.
Refúgio das marginalizadas culturas,
Pensamentos dionisíacos o têm como estrutura.
Do vinho, suaves goles, enquanto a fumaça alivia meus pulmões.
Da mente embriagada, metafóricas exclamações!
A fraternidade se atenua em suas paredes manchadas…
Marcas de tempos idos, memórias ali deixadas…
Do desconfiado e trêmulo aperto de mão do desconhecido,
Tu és testemunha ocular do nascimento de um novo amigo.
Na prateleira ficam as alegrias e lamentos engarrafados.
Para alguns, felicidades; para outros, pesado enfado.
No cinzeiro queima o cigarro com gosto de nostalgia,
Trazendo as lembranças, as mensageiras da melancolia.
Eu te chamo de casa, templo ou ainda, refúgio do poeta.
Melhor esconderijo não há, não há sombra como esta!
Oh, grande palco de Baco e suas desnorteantes musas,
Nem melhor, nem indigno quem desta arte desfruta!
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Tristão e Isolda
Kastrowiski

Garganta abaixo o gole de vinho barato
Aquece o meu peito na noite fria.
Tropeçando em passos curtos e desafinados
Rumo ao teu encontro.
No teu palácio, deleita-se com o fino sabor de um vinho
importado.
Chego!
Nada pergunta... convida–me com a malícia de um olhar.
Em breves minutos estou roçando naquelas pernas
Misturando os cheiros e salivas.
Com a concordância de Baco
Nos amamos enquanto o mundo torna-se cada vez pior.
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A Alberto Caeiro,
em taberna consigo
Marcelo Moraes Caetano

Saído prum universo a não compreender
sem era-mais-que-eu
donde-quer-que-haja-sol:
ao longe, ex-perto assim o-sou-como-vounão-voo
alçais-me nalgum liceu?
Que se há passado portanto a vós?
Ó vós, que éreis choro, um só tampouco!
Vede nas miudezas, tão assim
joias ante as mágoas vertentes sem fim
qual a rude estirpe do albatroz
a descrer do lúgubre sufoco?
Ah! um gemer afaga, antes liberta;
porém geme: um gemer estreme
de impureza: é um navio que umecta
a via d´água incerta, cuja nau (sem leme)
ressuscita, a flâmula ressurrecta!
Onde me chorais, numas poucas da destreza
- com saudade à força dos mares daquém
Portugal a reprimirdes esta miríade portuguesa...
Quão dócil me será sempre teu sal!
(Oh! Ides aos fados, meretrizes, no colo
entre moças castiças de bêbada espuma;
a lágrima desenha-se ao pescoço duma:
noutras, sangram, sem saberem repô-lo.)
No rosto pecado: eis o cálice com vinho
santificando o púcaro amargo
- hóstia, estrela, concha, amor deixado menos areia ao largo
mesquinho
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em vosso veludo estupor.
Que houve nas boas e bravas cantigas
fiadas por rocas das vozes com que vos
entregais?
Quantas a chorar não foram as raparigas?
A encher de salsugem, quantas galegas
catedrais?
Ou às músicas martirizáveis na flecha
ou dos litros lá se inebriam de uns mil e
quinhentos?
(N´olhar a fenda n´alma, a brecha;
sob a mesa, o não-espírito) em derredor, os
conventos.
Ide, Caeiro, a mim ainda enganais! Vivos numa surdez, certeza-de-me-quereis! Ai!
Antes a mim que a vós, insalubre colibri,
ébrio n´ametista! Ó antevinho! Orai e vigiai!
Miro-vos como a palácios! A vós hei-de vos
ouvir:
posto que jamais crestes n´algum baixoburguês;
a terdes, melhor vos fora quanto ardiloso
extinguir
duma única escapulária, moura e judaica vez.
Se um dia cairdes, Caeiro,
erguei-vos, pois! Mantende-vos ereto!
Ressaudai as flores negras! Regai o outeiro
bento
Traz vosso ermitão, loquaz, perolado
esqueleto.
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O tinto de sexta-feira
Norbert Heinz
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Um esqueleto preso em carne supostamente “viva”
Extravia pensamentos distantes de qualquer ideologia
Convicções embaraçam um cristalino alagado
Fantasmas mudos e surdos passeiam ao seu redor
Seu espírito ciranda nostálgico sobre o âmbito vazio
Pertinente, seus pés apertados em sapatos disputados na última liquidação
Caminham desajeitados numa busca empírica até a (des)confortável mesa
Sua extinta auto-estima é revigorada pela melodia ecoada sem entusiasmo
O frescor lhe toma os lábios ao sabor de um tinto à altura de seu orçamento
Hábito sagrado para sua subsistência despercebida
Que a cada tarde de sexta-feira
Esquece em uma mesa todos seus problemas cremados
E lhe concede o apreço de sorrir de verdade
Como um eqüestre deslumbrado com as vitórias diárias
Carrega-lhe aos estandartes de um calçadão mal conservado
E de graça, permite-o assistir a “Divina Comédia” de atores reais
Cegos profanos e escravos sedentos segurando bens corrosivos
Uma interminável transição de valores em ofertas tentadoras e enganadoras
Permitindo a ganância florescer freneticamente na forma de um “marca-passos”
O último gole do tinto com voracidade...
Sorriso de satisfação...
Rostos agora em formas irregulares, todos iguais...
Lembranças corriqueiras de um alguém lhe esperando numa porta semi-aberta
Mais um sorriso descarado...
Esboça um sentimento misturado a aspectos alcoólicos
Mas que no fundo alimenta a exatidão de um sorriso verdadeiro
Faz uma imensa ruptura na crosta que aprisiona sua fala
E quando chega aos braços da angustiada, preocupada e atenciosa senhora
A voz já sóbria e concisa declara-se sem rodeios
E tudo termina num abstrato encontro de lábios com gosto de tinto sem rótulo...
A vida lhe aplaude em pé
E com um olhar emocionado e cheio de indulgência
Adorna o casebre simples com gotas de felicidade...
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Baco
Marcos de Andrade

Braços longos
Braços fortes
Braços de Baco sobre o mundo
Terra boa
Terra fértil
Terra pronta pra servir
Semente sã
Semente viril
Semente do fruto do porvir
Braços
Terra
Semente
Baco sorri
“e Ele tomou o cálice em suas mãos
dizendo:
Tomai e bebei todos vós
Este é o meu sangue
O sangue da nova e eterna aliança
Que é derramado por vós”.
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Loucuras escarlates
Néia Pinto

Eu tenho loucuras
Que me entristecem por dentro
Elas são escarlates no meu coração
Sorrateiramente com o passar do tempo
Surgem uma a uma como folhas ao vento
Aveludadas como um bom vinho
A escorrer-me pela garganta,
Inebriando meu discernimento
Eu vivo ressaquiada
Inerte, porém branda...
Com as loucuras
Que me entristecem por dentro.
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Apelo
Pam Orbacam

Vinhas
Rosa e quente
Úmida e latente.
Vias
Entre cílios e pupilas
Saliva e lágrima.
O cálice seco,
A vulva molhada.
Hálito de vinho
Sussurrava.
Apelo.
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Azulavermelhado
Graça Brito

Amassando nossas tormentas
Fermentando bagaço das videiras
Misturada à folia de uma vida inteira
Faço folha, faço flor
Das sobras faço sumo,
E com insumo fluido
tomo meu rumo
Faço e desfaço amor
Deleitar-me de ti neste copo é molhar
minha boca de profano e sagrado
Encher o meu corpo de azul
avermelhado
A me encorajar à frente
Da cor, amor e desamor
Gosto de calor e dor
Encher o meu corpo de azul
avermelhado
A servir-me como mote inspirador.
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Lidar com a situação
Daniel Muñoz

A mesma garrafa que abrimos
do vinho que juntos bebemos
tombada, tal qual meu fascínio,
derrama seu sangue em silêncio
e inunda com sua amargura
as cinzas daquele teu cigarro
consumido com todo o fervor,
tão depressa, como o teu amor
e agora a reação resultante
da última combinação química
lava até as cinzas restantes
e limpa com porre de vinho
cinzas que temos mesmo que limpar.
...e...
outra coisa...
A largura dos sorrisos sedentos
rege a altura das copas à mesa
e a força com que se chocam
denuncia o grau e a grandeza
à qual estes homens alegres
e com vozes altas e gestos
elevam a sua irmandade
regada regularmente
a vinho, cerveja e estrada.
E vemos que seja na fossa,
na roça ou na churrascada
vinho e cerveja revelam,
penso eu, uma excelente maneira
de lidar com a situação.
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Vinho
Marivane Klippel

Sabor e aroma singulares
Em constante amadurecimento
Bebida sagrada, simbólica
Traduzindo variedades, sentimentos.
Nas videiras espalhadas pelo mundo
Reluzem as mais belas uvas
Abrigando um sumo maravilhoso
somente produzido por esta fruta.
Vinho - bebida da mesa sagrada
Representa o sangue do Salvador
Toda sua glória, sua importância
Transmitindo o mais profundo valor.
Nos gelados invernos das serras
Entre a lareira, o livro, o fogão
Um poema, boa companhia
Deixa fluir a emoção...
Em seu suave perfume
O vinho aquece os corações
E uma música pra embalar
O ritmo do amor, das paixões!
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Ddi vino
Gerusa Leal

teus aromas exalam a verdade
e se é verdade mesmo verdadeira
terei em ti a boa companhia
da cor da vida, cor da alegria
cor do sangue rubi que a taça tinge
trazendo à terra o céu e as estrelas
se é genuína então a alegria
das que florescem em toda estação
tu, bom amigo, a tornas mais faceira
quando o dia me cansou com seus labores
e os dissabores do existir me agitam
teu rubro líquido afasta-me os temores
e se me pesa a pena de viver
bebo do teu tinto, de tanino amargo
gosto de vida, de dor e de prazer

53

Caderno
literário

Vinho
Elisabete Antunes

Promessa de alegria, desatino e folia
Púrpura que inunda o corpo de audácia
Efeito inebriante que alucina a imaginação
Com a tua cor de sangue desafias a tristeza
Com a tua energia revigoras a alegria
Com o teu sabor libertas o coração
E adeus tristeza, adeus melancolia…
Viva a vida, viva a promessa de um novo dia!
Viva a alucinação que no rubro reflexo encanta
Música, exaltação do canto, noites de fogo
Conjugação de astros, amor perfeito!
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De zero a dez
Artur Pereira dos Santos

Na pracinha do farol
Onde queimava papéis.
Desfilam desconhecidos.
Jardins, videiras e outros
Que me dizem o que fui,
Mas não mostram quem és.
Renasceu. Envelheci.
Se me tornei bom vinho não sei
No jogo da vida, perdi a partida
de zero a dez.
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Vinho novo
Márcia Gularte da Silva

Aquele cálice se ergueu no espaço e todos dela beberam
Compatilhando um sonho, um ideal
Olhei naqueles olhos e vi a mais extrema alegria
A alegria dos inocentes, dos trabalhadores, dos incorruptos
Bebo convosco, irmãos,
Essa bebida sagrada, esse licoroso e melífluo líquido
Símbolo de sangue e de vida
Amanhã não estaremos aqui, mas o gosto do vinho doce
Na boca de cada um permanece a lembrança
No meu coração o vinho derramou-se e correu pelas minhas veias
Até inundar minha alma e vibrei
Já não era mais a mesma,
Aquele vinho doce mudou tudo e me fez em um instante mágico
Estar entre dois mundos,
O mundo dos Deuses e o mundo do Homens
Como voltar atrás depois disso?
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O vinho
Isabel Máximo Correia

1ª Parte
Toca a guitarra o som da bebedeira de sono
é o tom futuro para bater na janela
e anunciar o mel que é o vinho
de sabor autêntico arde na garganta mal preparada
A mulher
O homem
no bicho a cambalear
É o lixo.
São as horas numa só vida o sorriso acanhado
e a cigarra a cantar…
2ª Parte
Do outro lado da rua ao relento,
o corpo fortalecido do traficante amanhado
de chapéu e de olhos de gato
acena o apito do desejo da carne
da promessa sequestrada da lua.

Ele sorri e pisca o olho.
É o vinho que vos une
num casamento grego.
Que de destino de ilha passa o mundo.
É a felicidade é o amor.
O mel…o sabor de único
aveludado, para o seco, forte, doce.
Sim!
Doce doce doce doce
5ª Parte
Partiu o infinito.
Continuas assim.
Olhas para o outro lado carros passam
os cães ladram
servem-se cafés na lotaria do dia.
Autocarros eléctricos,
é no largo destas emoções em que vives…
Final

_ Sabe bem…é doce…
_ Vem, vem, vem…
3ª Parte
As voltas que o jornal dá na transparência
desse vidro embaçado de lágrimas.
No contínuo perdão do tema futuro…
Limpa, mulher!
Sacode o vício do sonho e da viagem…
4ª Parte
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Toda a aldeia se junta no alpendre.
Mesa posta pela comida.
As crianças.
O padre.
As videiras penduradas nos cachos do telhado improvisado.
O sol no acompanhamento do mar.
Azul e verde amarelo laranja.
São os homens bailarinos.
Mulheres vibram ao cortar o pão.
É o acordeão e o violino.
Os sapatos na dança da vida.
Os copos saltitando os toques nos brindes.
És tu a olhar para ele.

No fundo da rua, paras.
Chegaste enfim… estás perto da porta
do tal sonho… da tristeza da noite
da lágrima já azeda pelo tempo.
O outro. O tal de chapéu desaparece nas trevas
e tu entras… acompanhas as pedras da rua
e vê-lo por entre a porta entreaberta
A garrafa ao canto.
Os sapatos noutro lado.
A roupa desgrenhada.
A cara amassada.
O suor que lhe cai pela cara… Pescoço.
O fio numa pele de osso.
Ele diz-te: _ Estou para morrer. Mas só de te ver…
Cala-se.
Silêncio.
Continua…
__ Estou para morrer. Paguei para não negociar.
Estou aqui. Desde manhã para não beber.
Este vinho.
Este mel…
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Águas
Nadja Voss

Nua por entre tecidos,
Inteira em meio a mãos,
Como se por um instante
Fosse merecida a ilusão
De alcançar,
Permites o odor
De tuas águas
Rastejando pela pele,
Te formas vinho
E assim te banhas,
Não pelo que te olha,
Mas pelos filhos
Que hás de ter,
Pelo teu sangue forte
Que um dia cansado,
Abandonará tuas pernas,
Te banhas em cor e forma
Por ti
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A festa e o resto
Marco Aqueiva

Flores morangos baba alheio rosto
e a trama das dentadas latejando
a evocação da gargalhada e o sonho
aquele transe, e algaravia de quando
as manchas ácidas do humor no colo...
Não poderia senão mais que amarar
na esfoliação do estômago ao arar
por excessiva salivação de olhos
flores morangos baba alheio rosto
e a arte das dentadas sob a pele
a evocação das gargalhadas sonho
aquela espuma
rumor de olhos cegos
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Sorria com vinho
Marcial Salaverry

Por que se preocupar com destino?
Com o que reserva o futuro?
Basta saber viver,
sem pensar num possível sofrer,
e com toda a certeza,
a vida fica uma beleza,
se dermos um lindo sorriso,
esquecendo todo siso...
Com um copo de vinho,
tudo fica mais levinho,
e pode o humor melhorar,
o vinho ajuda a tudo clarear...
Trocando mau humor
por um bom amor...
Ou mesmo por um sonho de amor...
Fazer em alguém um carinho,
para melhorar o dia, é o melhor caminho...
Seja em quem for,
por amizade, ou por amor,
esquecendo um aborrecimento,
e trocando por um doce sentimento...
Se acordou chateada,
sorria para a vida e será mais amada...
E, principalmente um beijo para a vida,
vivendo-a como deve ser vivida...
Um brinde para o amor,
dará à vida mais calor...
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Bela Vista
Wagner R.A. Chaves

Uma garrafa de vinho tinto merlot
Mexe com nossas sensações.
Refaço a trajetória e devaneio.
Daqui, observatório do caos,
Veem-se várias formas vagas.
Adiante, na Major Diogo,
O Teatro Brasileiro de Comédia, TBC,
Estava rosa em 1995, contudo Barroco.
Quase ao lado, intramuros,
O subproduto da arquitetura urbana:
O “minhocão”, linha interminável
De circulação automotiva,
Não há outra coisa, carros vão e vêm,
E solamente uma visão perdida.
Olho a esmo, indeciso e oculto,
O céu cinzento numa tarde de maio,
Quase frio de manhã,
Quente e poluída no crepúsculo,
Sem sentido à noite.
Na cidade insone,
Um varal com panos opacos,
No centro, num sobrado em ruínas,
Na vila imóvel como um carro quebrado,
Sobre o telhado uma parabólica,
Caixa d'água e sombras idílicas,
Fachadas distorcidas e espaços sublocados.
Estava obtuso... No céu nem nuvens,
Havia vapores, num apartamento desolado
Tocava Cazuza: Beija flor...
O dia vermelho e muito concreto,
Deserto superocupado, nada sobra,
Tudo é demais, incompreensível,
Projeto de alguma coisa
Que já fora futuro,
Hoje é qualquer coisa esquecida
No centro da megalópole,
São Paulo que cresce
Sob e sobre o Pinheiros, entre vias,
Onde jaz com o Tietê...
Sem planos nem paisagem.
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Culto ao vinho
Elisandro Roath

De tanto te beijar embriaguei-meo cálice de tua boca
derramou nos meus beijos
a volúpia do amor...
E girando pelas esquinas
embriagado vaguei
sonhando com a perdição
de teu ventre branco
Do paraíso escondido no fundo
Dos teus olhos negros
Quando no clímax despeja
Teu prazer branco e doce...
Teus seios com minhas mãos em taça
têm a branca leveza da lua nascida
para o deleite dos amantes.
Não era mais um homem, era um deus
abrasando com carícias a tua pele alva
um Dionísio suspirando versos de amor
Nos teus ouvidos...
Noivos embriagados, nudez sem pecados!!!
retesando seus corpos pelos vinhedos
Da serra,
Em meio à natureza, cheirando as uvas
Homenageando a terra
Enquanto a carne em celebração
experimenta o céu
tomada de vinho e paixão.
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Vinho
Débora Villela Petrin

Paladar e amor são parceiros;
vivem juntos no embalo de uma descoberta,
Sem rumo certo ficam nas mentes,
e preenchem rios com a esperança
Do despertar para um dia ensolarado
Uma taça celebra a paixão violenta com sorriso certeiro
O líquido se mescla nas luzes do luar
fazendo os corpos dançarem secretamente
Em pensamentos correlatos surge o brinde
Forte e sereno palpita corações
com a cor que desponta lágrimas dos dias perdidos em tristeza
Transformadas em pura confraternização
Na busca incessante das estrelas
Reluzindo a fidelidade de suas formas.
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Vinhos vinho
Bruno Pereira

De viva cor,
Sabor apurado,
Maduro ou verde,
À volta da fogueira e do seu calor,
Ou protegendo do frio cansado,
Para celebrar ou matar sede.
Vinho vivo e contente,
Sangue quente
Da alma que sente
De quem não mente.
Vinho de companhia,
Fiel servo de momento de magia,
De um fugaz momento de paixão,
Vinho que conquista um coração.
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Mistura de vinho
Jaci Leal Santana

Por quê sentir com tamanho zelo
Esta dor que penetra funda em min'alma?
Por que enredar-me neste emaranhado de dissabores
Para depois... Adiante.... Despedaçar-me tanto?
Por quê tanta loucura e arrebatamento
Nesta mistura de vinho
Que me embriaga os sentidos
Deixando-me à mercê deste abraço quase mortal?
Por quê tanto apego
A esta indefinida forma de afeição?
Por quê este fascínio por esses teus olhos
Que velados olhares me lançam profusos?
Que num enredo infindo
Desnudam-me; decompõem-me; transmutam-me
E me recompõem
Numa cadência ritmada
De ardentes desejos por ti insatisfeitos?
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O vinho
Celso de Oliveira

Um Ser vivo diferente
Com vários tipos e cores
Seja Bordeauxs, barolo ou cabernet
Seja do porto lá dos açores
Com a elegância do sauvignon
Muitos tipos, aromas e sabores
Aviva a alma dos poetas
E eleva a alma dos cantores
Arruda, Napoelão e Fernando Pessoa
E muitos outros pensadores
Se renderam à bebida de Baco
Deus do Vinho e dos Amores
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In Vino Veritas
Leonardo Andrade

Caço sôfrego as gotas de vinho
Que insistem em abrir novos caminhos
Por fendas e vales do seu corpo perfeito
Antes de desaguarem mansamente no nosso leito
O vinho me fará falar
O que não posso mais calar
A mais doce e louca verdade
Que brilha em neón nos céus da cidade
Eu te amo e nada mais importa
Não me interessa o mundo além dessa porta
Longe de você, tudo é nada
Só quero que seja eterna essa madrugada ...
Esse coquetel de vinho com nossos sangues misturados
Enlouquece, embriaga nossos corações apaixonados
E as palavras tolamente presas por medo e convenções
Jorram aos borbotões como intensas monções
Um brinde a todas as paixões
A realização de todas as ilusões
E ao vinho que nos libertou dos grilhões
que escondia nosso amor nos porões.
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Gole
Karla Hack dos Santos

A cor bordô
Remetendo a um status invejado por tantos,
Hoje cabe no gole de um vinho Château Pétrus.
Nunca imaginou que seria assim
O gosto final,
O derradeiro esbarrar do destino.
Um silêncio corrói a imagem,
Fazendo o tempo pesar a cada badalar.
Tantas coisas que gostaria de ter feito,
Outras tantas que implora para esquecer...
A correria tornara-se sua única companheira de batalha,
Sempre querendo,
Sempre ambicionando,
Sempre perdendo.
Mais um gole
Saboreando cada detalhe, antes nem percebidos.
Relembra de outrora,
De sua infância,
De seus filhos,
De sua amada.
Hoje, apenas uma mansão silenciosa o rodeia.
Outro gole
Ansiando alcançar até o último resquício da taça,
Da garrafa,
Aproveitando de seu vinho,
Como nunca fez com sua vida.
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Sommelier
Carlos Fernando Leser

Venho
Em busca dos teus lábios tintos,
Do teu beijo
Demi-sec,
De degustar teu corpo líquido
Aveludado,
Delicado.
De sentir
Por toda a noite
O teu perfume
Frutado.
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Vinho na cabeça
Fabio Daflon

Há mais de vinte e cinco séculos o vinho
celebra a alegria dos vitoriosos;
deixar copo vazio então é comezinho
gesto, pois ao beber a taça que somos briosos,
em brinde Alexandre gozava conquistas,
da Ásia suntuosa trouxe o costume
e tais celebrações tornaram-se bem-quistas
aos homens e mulheres sob mesmo lume.
Deixar vinho na taça era uma ofensa
contra anfitrião que oferecia a festa
e no mal beberrão jogavam na cabeça
O vinho que sobrara bem na sua testa.
Aos outros mais bebidas, como recompensa
os fâmulos serviam sem ter muita pressa.
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Taça e vinho
Priscila de Loureiro Coelho

Na elegância do cristal cintilante
O brilho rubro reluz
Atiçando minha imaginação
Um líquido borbulhante
Cujo sabor me seduz
Embriagando-me de ilusão...
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Vinho seco e poesia
Silvana Inkes

A poesia na alma e o vinho na taça
O gosto seco da saudade
O toque suave das lembranças
Passeio distraído no tempo
Dança dos sonhos nas nuvens
Vinho nas canções e rodopios
Vinho no paladar do beijo
Calor no abraço quieto
Palavras nas folhas em branco
Leveza nas composições
Silêncio no ar da respiração
Inspiração no vento morno...
Lembranças...
A poesia nas páginas e o vinho na taça
Cristal tinto e gelado nas mãos
Noite longa e solitária
A poesia na taça e o vinho na memória apagando a luz...
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Poesia na tarde
Aécio Kauffmann

A minha Ceres, quando completamos 58 anos de namoro.
Eu quis buscar, nas rimas do universo,
as formas puras do que é bom e belo.
Harmonioso, cândido e singelo,
pra te ofertar, no escrínio do meu verso.
Eu quis o amor, a fé e a alegria
compor, quais joias, em um diadema.
Num passe lesto de pura magia,
para ofertar-te neste meu poema.
E mais eu quis sem recordar que à Musa
quão mais se pede tão menos empresta....
E vi meus versos em lenta agonia.
Porém, da tarde, à luz suave, difusa
a natureza engalanada em festa,
Lembra o teu nome... e faz-se, então, poesia.
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Amar é uma loucura
Alexandre Camargo

Como ferro quente, forjado em intenso calor, o amor se
constrói sob crises e dor
No tempo o feitiço da paixão esconde os espinhos e o
caminho é apenas um caminho
A alegria e a satisfação passam a ser uma opção, uma visão
do ser que hoje se mostra completo
Uns fogem, outros mergulham e se afogam e outros
lapidam a rocha da evolução
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Numa rua com saída
Eliane Alves de Souza
Numa rua com saída nos encontramos
Naquela esquina nos falamos
Sobre tantas coisas...
Não sentimos o tempo passar
Mas a vida a nos chamar
Insiste em nos separar
Na calada da noite fico a lembrar
De nossas palavras trocadas
Olhares cruzados
Sentimentos enrolados
Mas a vida a nos chamar
Insiste em nos assemelhar
Vai alta madrugada
Fico a pensar
Nas palavras escondidas
Olhares carentes
Sentimentos latentes
Mas a vida a nos chamar
Insiste em nos fazer esperar
O sol já vai raiar
O tempo não vai esperar
Vivamos as palavras escondidas
Olhares amantes
Sentimentos revelados
E a vida a nos chamar
Insistirá em nos fazer contentes
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O coral dos anjos
Thiago Carvalhaes

O anjo da eternidade e suas harpas estavam a tocar com voz de
cânticos o brilho
[d'um lugar celeste.
O som engrandecia o crepúsculo do Olimpo. Escutava-se em
toda Terra, o seu
[Belo soar; transformando-se em raios a acalentar.
E assim a figura angelical estava a resplandecer com mil harpas
de poder e suas
[trombetas... a sinfonia do entardecer.
Ao ver tal acontecimento todos os anjos o seguiram e com todos
seus instrumentos [se direcionaram além das estrelas do paraíso
e foram tocar com voz de cânticos [suaves;
Todos se juntaram ao seu coral
E na criatividade caso pudessem tocar se ouviriam todos os céus
de toda Terra o
[seu lindo murmurar.
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Eu?
Naiara Campanhola

Eu nunca vi um poema escrito a lápis
Palavras corridas, sentimentos que fogem da gente
Pensamentos que se desfazem
Eu nunca fiz
Eu nunca tive um coração de papel
Que se desmancha na chuva
Que se desmancha de lágrimas
E se acaba na mão mais delicada
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Eu-destinatário
Pepper
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O cheiro da chuva recém-caída
abaixa a secura e poeira residuais
em sons de vento, frio e trovoada,
enxague na tormenta de sabores casuais.
Tudo mais limpo e clarinho
de fronte aberta a novas correntezas
acentua antigos planos e certezas,
lume do fervor que gosto tanto.

Outros ritmos e compassos aparecem,
velhas fórmulas e misturas acontecem,
e o que um dia se pensou estar perdido
retorna em novo tom recuperado.
Mesmas formas e conceitos valerão
diferenciadas causas e conteúdos passarão
pelo crivel glorioso do ideal em graça
de quem um dia achou não tê-la achada.

O sentido da Terra é o meio-dia,
alinhando-se buscando o eclipse total
ante astros sob acalanto descomunal.
Entre o sentimento e a ilusão uma fronteira
do caminho que trilha o homem são
vislumbrante da aurora e um pedaço de pão.

Isso e aquilo, que seja uma por vez,
e torço por maiores conquistas enfim
a acontecerem todas juntas por mim.
Porque alguns por quês retornam três
por que do mais não deixo a porta
aberta se fui eu a girar a maçaneta!

A água lava e leva o chorume,
o choramingo borra e traz à memória
o que poderia ter sido ou tinha,
mas é o sorriso que gama e arde
nos rasos lagos doces do ego,
com alegria nas zonas erógenas e a libido,
quando ares de curtição submergem
velhos momentos de paz que o remetem.

Partes de mim realmente parecidas
comigo haverão de serem conhecidas,
eu que agora, alento próximo,
me lembrei da baleias, do esquimó.
Me recordo de muitas coisas, causos
ao mesmo tempo e, ao redor dos espaços,
volto-me ao horário de vinda das monções
para tomarmos uma chuvinha ou uns tragões.

Cheguei para rimar, tirá-lo do lugar,
fazer um verso lindo de chorar
de rir ou sem maiores vírgulas,
trema, ponto e vírgula ou etcéteras.
Aspas aos dois pontos e o final:
incisos de rock, hip hop e jungle!

Amanhã ou depois, vivo tudo aquilo
que sonhei no passado pois ontem
projetei que se nós, tal e qual um totem,
edificamos a Terra Prometida como
nossa casa, então o tédio do sono
profundo só excitou as águas do Paraíso.
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Inexplicável que te amo
Me Morte

Como explicar?
Estava ali,
Teu cheiro, teu jeito,
Inspirando noites imensuráveis
Em que meu corpo asfixiava o seu.
Era um mundinho a parte,
Poesia misturada a sexo,
Formas e sons desconexos,
Epilogando uma história de amor.
Eu era feliz!
Os brados dos ignorantes
Ruminavam altivos lá fora
E mesmo o contorno da aurora
Me cegava os olhos,confusos.
Dou vida, para te ter,
Dou ar, para te viver
Teu ser me basta, e como!
Por alguns momentos sou feliz
E o mundo corre lá fora...
Inexplicável que te amo...
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Hypnos e o sagrado coração de Tykhe
Manoel Guedes de Almeida

Guardo-te cá comigo por todo sempre...
E quando ouvires uma música, aquela música, a nossa,
E embalares o corpo no vazio
Estarei lá sorrindo, prometo.
Em todo coração talhado em árvores, existirei.
Em todo beco escuro, protegerei.
Por-te-ei pra dormir
E conversarei besteiras até que o sonho te leve.
Depois, beijar-te-ei.
Não sentirás senão um arrepio leve.
Enxugarei tuas lágrimas sem que tu saibas.
Far-te-ei sorrir sem que percebas.
Sussurrarei idéias ao pé do ouvido
Quando as tuas ideias não se fizerem ouvir.
Olharei todo o teu caminho, até o fim,
E não deixarei pedras que te possam ferir,
Os obstáculos só são úteis quando se pode transpassá-los.
E quando a dor for tão intensa que quiseres fugir,
Repousarei minha mão sobre a tua,
Levar-te-ei o mais distante que eu te possa levar
De tu mesma.
Feche os olhos e deixe-se levar.
E toda escultura abstrata das nuvens
Será Deus
Trazendo-me de volta ao teu sorriso bobo
Alimentando-me em sonho e fé.
Daquele, sempre acordamos.
Daí a necessidade de dormirmos sempre.
Desta, tal como um padre sem pudor,
Escarro e piso,
Não suporto uma vida inteira
Sem o teu amor.
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Sentidos reversos
Maria Ângela Piai

boca com seu cheiro
nariz com seu sabor
toque com seu som
som com seu calor
olhos sentem
bocas queimam
toques perfumam.
Você, insanidade
Você, embriaguez de sentidos
Avesso da realidade
absurdo
Saboroso
absurdo
de uma mente
insandecida
de paixão
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Colheita íntima
Kleber Negreiros

Ontem você apareceu rápida
Sumiu sem dar retorno
Mas ficou a alegria do sentimento
Do falatório revolto.
Às vezes queremos adiantar alguma coisa
Puxar assunto indecente
Mas na vida, o silêncio.
É a melhor hora do conhecimento.
Sábia decisão em não colocar
intimidades
Sábia hora em não dizer o que sentimos
Mas deixamos no ar o que pensamos
Pensamentos que jamais queremos
Mas se querer poderá um dia acontecer.
Dizem isso nunca aconteceu comigo.
E com quem vai acontecer se todos
dizem assim?
Melhor responder o que a cabeça pensa
O coração sente e os olhos almejam
Mas nunca querer ter sem a resposta vir.
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Paralisado no sentimento do por que
É que vejo a situação amadurecer
E sem pestanejar, esperarei sem fim.
O que um dia vai acontecer assim.
Maravilha de ilusão pestanejada
Pelos olhos da situação
Com curvas dos ventos uivantes
Labareda do fogo sem perdão
Quero com isso imaginar tudo
Se for o caso, até sentir pra experimentar.
E o experimento, sem culpa poder gritar.
A vida tem isso, mas fico sem entender.
Diante do amadurecimento pessoal
Colher frutos adocicados sem merecer.
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Ócios do ofício
Estevão Daminelli Pereira

Como é rude a mão de obra de um poema:
cá no peito pena um músculo de penas
e dos ócios deste ofício de orifícios
laboram falenas meus olhos calcários
e extraem da lástima o fóssil calvário
da lágrima rara, pingente, regalo
que pouso na página cega e me calo.
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O grande
Fábio Saitta

Formatos quadrados feito gesso
Arte em palavras sintéticas
Fecham todas as portas abertas
Limitam a mente e prendem o dedo
Verdadeiras mordaças das mãos
Secam a fonte do pensamento
Palavras em constante tormento
Sonetos que só dizem o não
Eu prefiro libertar ideias
Rosnando em frente plateias
Ao invés de seguir estas regras 'belas'.
Reproduzir é deveras fácil
Torna o mais bobo em hábil
Retirando a luz dos poetas.
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Mnemósine
Cristiane Carvalho

Este tempo que leva e fica
Que deixa marcas nas vidas
É ele esta chuva que embala
Tocando, varrendo, limpando.
Ah, O tempo!
O tempo das horas, dos contos, dos cantos, da memória...
Este tempo de espaço
Que conta o tempo que escorre pelos tempos
E colhe e guarda as obras de todo o tempo.
É ele o apelo da vida que clama, que busca, anseia
na vontade de levar no tempo o que se vive desde sempre.
O tempo que presenteia a vida na alegria e na tristeza
É o mesmo tempo que leva esperança e traz a certeza
De que com o tempo a vida leva o tempo e o tempo leva a vida.
O sol deste tempo que encanta, brilha, vibra, trouxe o poeta
que deixa suas obras para o sem tempo.
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Estou aqui
Ligia Scholze Borges Tomarchio

Surdo, cego, mudo
encontrei-te em meus sonhos
delineando o caminho a seguir
para teus braços encontrar.
No vale onde encontrei os sinos
ecoavam todas as cores do meu e teu viver
entrelaçadas, encontramos nossas mãos
tocadas por anjos
banhadas em água cristalina
e assim eu vi o arco-íris
viajei-te, vaguei sobre ti
tal borboleta perdida entre as flores...
Encontrei-te
não estás perdido,
mesmo sendo etéreo seu existir...
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O desejo do eu
Paulo Roberto Ferreira

Procuro-me,
E deveria encontrar
Antigos testemunhos do vazio;
Mas eis que
Tudo suplanta a tudo,
E uma recordação antiga
Não sorri mais.
De velhas cinzas que fui
Resta-me apenas o que me tornarei
O que jamais fui, e o que gostaria de ser.
Eis a lei do tempo
Para mim,
Inexorável como uma decisão de ferro
Que amarra o destino ao irrevogável.
Minha vida, então,
Palavras que deverão ocupar o tempo
Que farão do passado,
Um sonho perdido;
Do futuro, um sonho conquistado.
A meio caminho da morte,
Sonho com a vida, e
A sensação de nunca ter vivido
Permanece inteira.
Que a vida é um sonho
Do sonhador impertinente.
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Pele
Martha Galrão

Sua pele negra
sua bata branca
Sua pele negra
sob a bata branca
Minha mão por baixo
da sua bata branca
Minha mão em cima
da sua pele nua.
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Oceano
Michel Perlin

Tento nadar na sua direção,
perdido nas correntezas da ausência
e na imensidão da distância,
nado, nado, nado e nada me faz lhe esquecer,
espumas envelhecem minhas lembranças,
respirando o seu perfume de memórias passadas,
meus braços estão cansados,
vou flutuando em águas tranquilas,
cego na escuridão do mar,
sem esperança de colocá-las novamente em meus braços,
Ouço meu lamento se perder dentro de mim,
o sabor das ondas afasta-me sempre de você,
num céu manchado de tristeza e solidão,
Aspirando um desejo de nunca desistir de mim por você.
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O orifício
João Manoel de Oliveira

No parapeito do aberto
A imagem é deslumbrada,
Entre cicatrizes bronzeadas pelo sol,
O tempo já foi generoso
Muletas junto ao corpo desfeito
Dentro do áspero Duíno de pedra.
As portas do castelo não são mais abertas,
Fechaduras permanecem intactas
A fenda pitoresca mostra um mundo novo,
Isento de intuitos enganosos.
Será preciso de milhares de telescópios
Sentimentais, feiticeiro de um só olho de vidro.
E no curto espaço de tempo do olhar curioso
A alma sentirá saudades dos minutos corridos
E a consciência se transformará em um vilarejo mesopotâmico.
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Apelo
Cecília Pires

Espera menino!
A aurora já chega
na brisa que corre,
trazendo o amanhã.
Ainda que a fome
te açoite o destino
a vida te abraça,
Não chora, menino.
Suspende a mordaça
e larga teu grito
pra o mundo,
que é surdo
ao teu desatino.
Espera, menino!
Meu olho te envolve
e eu quero contigo
buscar outro rumo
- mais longe do pranto,
- mais longe da fome.
Espera, menino!
Espera! Não some.
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As flechas
José Magalhães

A primeira as costas!
Retira! A seta fica...
Sangra em abundância.
Desprotegido, agora, transpassa!
Ensurdecedor, o QUERUBIM cai!
Ela se aproxima o vê, grande, real!
A candura de seus olhos...
Relembra: - Ele sempre surpreendeu!
Sem piedade Ela crava transpassa a terceira!
"Alô, encosta... bem baixinho..."
Oh! Amor....
Sorriso angelical...
Ainda caído manda energia e força!
Os olhos, a voz, calam-se, ETERNO
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Horizontes
Zé Luis

E os mares são os mesmos
Os horizontes iguais aos de ontem
As flores as mesmas
As areias que se debruçam sobre mim
Sao iguais às de ontem
As pedras da minha rua silenciosas
E gastas pelo tempo são as mesmas
A fé da gente que reza é a mesma
Só a minha alma pendurada em mim
A sinto diferente dos dias que passam
As minhas emoções foram as de ontem
E são ainda as de hoje quando acordo
Embrulhado dentro de mim
Os meus lamentos de solitude
São iguais às noites que passam
E levam a minha sombra para
O além do além
Todo me parece ser igual aquilo que é
O pensamento egoísta das coisas
Que foram
Os sois que passaram são iguais
Aqueles que se refletem na minha
Pele quando escuto o som do vento
Que me parece ser o de ontem
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Sou o homem e o ser pensante que
Fui ontem à saída do escritório
Com a mente cheia de virtudes públicas
E o coração abandonado dentro das
minhas
Forças os horrores das batidas
Iguais às de ontem quando no silêncio
De mim me escuto suavemente
E tenho medo daquilo que sou
Que nada sou que seja uma simples
Impressão minha
Perdida no voo das aves
Que se perdem nos horizontes azuis
Dos meus jardins longínquos que
Determinam o meu isolamento
As ondas do mar que batem
Nas minhas existênciais margens
São as mesmas que ontem bateram
Nos passos que com prudência dei ao
Amanhecer de um dia igual ao de
ontem.
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Você se inspira, concentra, transpira
e escreve! Depois envia para o email
sandra.veroneze@pragmatha.com.br

