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Editorial
“No centro da sala, diante da mesa/ No fundo do prato comida
e tristeza / A gente se olha, se toca e se cala / E se desentende no
instante em que fala”. Os versos são da música “Hora do Almoço”, de
Belchior. Não são os únicos, da canção, que causam desconforto: “...
eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza / Deixemos de coisa,
cuidemos da vida / Senão chega a morte ou coisa parecida / E nos
arrasta moço sem ter visto a vida / Ou coisa parecida”.
Retrato e crítica social é o tema desta edição do Caderno Literário.
Voluntariado, vulnerabilidade, fome, miséria, violência em todos os
níveis... Tudo se mistura, às vezes com pinceladas de esperança, outras
de desânimo e descrédito, nos poemas que se seguem.
Não se trata, necessariamente, de arte engajada. Aliás, um dos
aspectos mais lindos da atividade artística, especialmente a poética, é a
possibilidade de vivenciar em pensamentos e sentimentos uma
situação, e retratá-la em palavras, sem que estas traduzam, fielmente, a
posição do artista. O nome disso é inspiração, é insight, é a capacidade
fenomenal do poeta de mergulhar em um contexto, compreendê-lo,
dissecá-lo, e então se afastar e retratá-lo.
O nome “Terceiro Olhar”, para a edição, foi sugerido como um
convite a um observar, vislumbrar, de soslaio ou na cara dura o mundo
que nos cerca. “Terceiro” é de terceiro setor, composto pelas
atividades da sociedade civil que se organiza e se mobiliza para
construir um mundo melhor.
Desejo a todos uma boa leitura! Muito obrigada ao artista e
poeta Rubens Cavalcanti da Silva, autor da imagem que ilustra a capa.

Sandra Veroneze
Editora
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Exatidão
Ricola de Paula

As traças
finalizam
os livros.
Devoram
com
apetite
voraz
nossa
cultura
acumulada.
O homem ex
pira ódio
no alto
do podium.
Átomos/ carbonos
gases bem loucos
o mundo exangue
O mundo ex
fora do eixo
afoito mapeio
Fico mundo
com o queixo
Caído.
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Pequena comédia humana
Antonio Canuto

Pelas ruas do mercado
meninos e meninas
catam restos de frutas
verduras e hortaliças
Dentro de um cortiço
uma lúgubre luz amarela
ilumina uma cama
para uma família
uma panela sem comida
uma garrafa de cachaça para a dor
Sob uma marquize
virgilios e dantes em vigilia
envoltos em nós de fumo e fome
Adiante
neste inferno de esperanças
neste deserto de desencantos
deuses e peões vencidos
caem no tabuleiro
da vida
E de um canto salta
um velho de olhos baços
que dança e canta
“deus é grande, deus é grande,
mas o diabo não é menor”
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Mundo ilusão
Priscila de Loureiro Coelho

Vamos brincar de jogar
Um jogo bem diferente
Não vale trapacear
É preciso ser coerente
Vamos brincar de faz de conta
E será bem divertido
A gente agora se encontra
Num mundo todo invertido
Há somente alegria
Abundante compreensão
Todos são só simpatia
Nesta nova dimensão
Não se vê uma injustiça
Há emprego pra sobrar
Não se conhece a cobiça
Há paz em qualquer lugar
Não há crime, violência
Somos bem civilizados
Nunca falta assistência
A quem estiver precisado
Há um respeito infinito
Pelo próximo da gente
Nosso planeta é bonito
Ninguém nele é diferente
Há lealdade pairando
Entre toda a sociedade
Cada qual colaborando
Pelo bem da humanidade
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É perfeito o esquema
Que lidera o país
Funciona bem o sistema
E o povo é feliz!
Os chefes da comunidade
Idealistas que são
Ocupam-se de verdade
Com a nossa proteção
Distribuem com consciência
Um mundo de oportunidade
Aplicam com conveniência
A lei da possibilidade
Oferecem a cultura
Como alavanca propulsora
A uma vida futura
Muito mais compensadora!
As crianças são tratadas
Com carinho e respeito
São elas disciplinadas
Com amor... E muito jeito!
Este mundo enfim existe
Para quem o desejar
Na verdade ele consiste
Na vontade de criar
Assim, nosso mundo invertido
É de um colorido sem par
Pena que será todo esquecido
Quando esta poesia terminar
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Mendigo
José Heber de Souza Aguiar

mendigo
vida
implorando às almas
nas avenidas
rejeito
morte
recusando um não
como sorte
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Navio negreiro
Valdeck Almeida de Jesus

Sem voz, sem fala
Branco diz e negro cala
O poder se ganha à bala
Bota o negro na Senzala.
Descartáveis sociais
Refugos do Capitalismo
Escravos do consumismo
Com direitos desiguais.
Prisioneiros da cultura
Do poder do dominante
Submissos na estrutura.
Vamos quebrar a corrente
Destronar o poder reinante
Precisamos virar gente!
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Barganha
José Nedel

Por que, Senhor, há tantas flores
Por onde quer o olhar estendo,
Se pela estrada a cada passo
Em duro seixo os pés ofendo?
Senhor, é lícita uma troca
Sem dano grave nem mesquinho?
Sacode as pedras para o lado
E espalha as flores no caminho.

10

Caderno
literário

Ex-Klu-Klux-Klu-Ídos
Luiz Filho de Oliveira

Isto quase ninguém viu, ouviu;
dito, entre vista ou vida, por Chico,
depois de 120 anos do “fim” do conflito,
que Carlinhos e sua Filha com o Filho
foram considerados, sem ambiguidades,
pelos podres de rico do condomínio chic,
(com tanta grana quanto!) persona non grata!
E eles só vinham da Bahia, tipo férias,
e o Rio dessa gente burra e perversa
desaguou rios de preconceito-fera,
cópia mascarada dum país mais velho
nesse mau exemplo de quem pensa
ser tope de linha, mora?
Repito (perito!):
Foi no domínio de feras;
condomínio, férias, vindos da Bahia
os três, sem Rio de Janeiro.
Foi no Rio de Janeiro,
vindos (férias!) os três da Bahia;
condomínio de feras (sem domínio)?

11

Caderno
literário

O quarto
Luciano Machado Tomaz

Batem à porta.
Escutam-se sussurros do lado de
fora.
Um pequeno envelope escorrega
por baixo da porta,
Começa o dia, o dia é um
envelope,
O universo é o quarto.
O homem levanta-se, olha-se ao
espelho:
Entristece, mas, no fim, cria
ânimo.
Despe-se e vai ao banho.
Termina o banho.
Seca-se, veste-se, morre um
pouco.
Liga a TV na esperança de ver
Uma catástrofe.
Nada de anormal, a
humanidade...
A humanidade continua a vagar
Em sua esfera azul.
A propaganda o diverte,
Enquanto assiste, não pensa,
Apenas espera a graça dos
deuses.
Desliga a televisão.
“Agora”, pensa, “sei das coisas,
Tenho o mundo nas mãos.”
Olha o envelope perto da porta,
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Não quer pegá-lo, ainda.
Vai até a pequena mesa,
Há ali um livro.
Abre-o: poesia.
O livro não se entrega,
O espectador não consegue
penetrá-lo.
Pensa novamente na TV:
“Muito mais bonita, atraente”.
O tempo passa.
Está acordado faz uma hora.
Precisa trabalhar,
Não há trabalho.
Ainda tem um pouco de
dinheiro,
O que é sempre uma coisa boa.
Pode comprar.
Sair da passividade comprando.
“Consumir é um ato criativo”,
Diz para si mesmo.
Termina de se arrumar.
Está usando a melhor roupa.
Hora de sair.
Passa pela porta apanhando o
envelope e lê:
“Ordem de despejo”.
Coloca-o novamente no chão,
E sai para fazer compras.
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Estilo de vida
Rosangela Carvalho

O que me assusta
Neste mundo de hoje
É a hipocrisia das classes:
Uma eclesiástica que tudo condena,
Vivendo dentro da pedofilia medieval a pós-moderna;
Uma sociedade civil que condena meretrizes,
Vivendo dentro de adultérios familiares;
Uma evangelística que condena o mundano,
Vivendo dentro de vários tipos de calote;
Um judiciário que condena pequenos delitos,
Vivendo dentro da corrupção de magistrados;
Uma fiscalização que multa os micros,
Vivendo dentro das propinas de macros;
Um Brasil que condena tráficos, fome, câncer, aids,
Vivendo dentro de uma doença tão maior: a corrupção.
Uma sociedade que vive punindo partes frágeis,
Sem ter tempo para perceber este todo assustador
Mundo contemporâneo sem qualquer honestidade.
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Ninho
Rosana Banharoli

Nas barbas do frio,
percorri a noite.
Vi crianças soltas ,
no tempo, em estrados
de concreto aparente.
Ouvi gritos histéricos
e tambores, sussurros
e devaneios.
Insólita e só,
dancei Mozart e
declamei Hilda Hilst.
Desci às entranhas
e senti vida em galhos secos
e folhas soltas.
É inverno!
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Fome
Marlene Inês Kuhnen

Fome que come o ar, não respira guardando o
último suspiro
Para a sofreguidão...
Frio que humilha corpos des(acalentados)
Aquecendo o bolso de bem poucos
Insistem em nus, jogarem corpos humanos no
desumano trono da vida
Como reis calcificados pela desordem que
ordena a pequenos
- vestes nobres de tal grife
Orgia de pura seda que pela fresta olham
apavorados aos que lhes sustentam
O luxo acumulado de lixo
Com perspicácia dos ídolos messiânicos
Justificando meu frio, minha fome da redoma
salutar de um divino

Tão pobre gravidez apodrecida no ar...
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Evidências
Edinara Leão

A mão caída
desencorajada de ser
o frio lá fora
grita a ausência
e o pano esquece
de a alma aquecer
o corpo mórbido,
deambulante e sem destino
revela o cansaço da alma
não há passos,
só desejos no estampido da noite
abcesso aceso
ante as evidências,
a fuga já não é artífice
e o estilhaço quebra o vidro,
parte o tempo,
mastiga a dor
se o corpo hoje nada vale,
quanto devo pagar-lhe a alma?
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Minha arte, meu trabalho
Néia Pinto

Todo dia, eu saio cedo pro trabalho.
o meu corpo amanhece antes do sol
vou sacudindo o sono em qualquer ônibus
despertando minhas forças no metrô
Mas com trabalho em minhas mãos
meu suor transformo em pão
faço a vida acontecer
sem enxergar a distância
no coração a esperança
que com luta eu vou crescer
e aqui nesse país
onde o sonho é ser feliz
vou seguindo com amor
eu esqueço o cansaço
minha arte é meu trabalho
eu me sinto um vencedor.
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Mendigo
Lin Quintino

Nas noites de inverno, frias e solitárias
Um mendigo vagueia à procura de abrigo.
Nas maquizes de tempos esquecidos,
Um vão lhe abre o ventre enegrecido.
Nessas noites que embalam tantos medos,
Ele se perde corroído por seus sonhos.
E dorme da vida esquecido,
Dos momentos mais ternos ou nefastos.
Na noite já cessaram os movimentos
Das pessoas que no fundo já não restam
Putrefadas nas lembranças jazem mortas.
Nessas noites, o mendigo sobrevive
Numa vida vazia e deprimente
E se aquece no fundo de nossas mentes.
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Statues don't cry
Sandro Kretus
Você não pode ir contra tudo aquilo que aprendeu
Não pode usar essas grades para separar nossos mundos
As linhas de Chartier não poderiam sair dos trilhos do trem
As estatuas de bronze não mentem quando nada mais resta
O sistema coloca suas rédeas curtas nas mulas
E cada pirâmide que cai, uma outra desmorona
Um grito só é um grito quando ensurdece
Talvez por isso os charutos cubanos só fizessem fumaça
É como ler um livro vermelho sem ter mãos para folhar as páginas
E sem lingua para debater as palavras
Isso parece meio confuso, mas incrivelmente, as vezes funciona
Talvez seja por isso que Atlas esteja ficando com os olhos puxados
A supremacia
O prêmio mais desejado pelos jogadores do poder
O poder absoluto
Já queimaram livros, bandeiras, até gente, em nome do poder
Mesmo sem ter liberdade é bom se sentir poderoso.
Mentes vazias não podem pensar
Talvez por isso a hipocrisia se fortaleça cada vez mais
Os covardes estão escondidos, os heróis viraram apenas um rótulo
É impossível fazer alguma coisa de braços cruzados
Viva os entusiastas
É preciso corta-lhes a língua para que não falem, é preciso corta-lhes as mãos
Para que não escrevam, é preciso cegarem-lhes os olhos para que não vejam
E nem mesmo assim, poderão calar sua voz, pois ainda terão forças para gritar
E você quer ir contra tudo isso
Tudo o que aprendeu quando seus olhos abriram pela primeira vez
Talvez seja por isso que o black horse está tão distante de você
Você abandonou seus ideais, e achou mais cômodo ficar na frente da tv
Quando ouvíamos U2, mesmo não sendo irlandeses, você acreditava
Que poderíamos mudar as coisas
Quando expulsamos o falso rei do poder, você estava lá, com a cara pintada
Onde está você agora?
Porque não ouço mais sua voz
Juntos poderíamos melhorar as coisas
Uma voz se torna poderosa quando ecoa
Mas você não que mais saber disso
Prefere ficar esperando o cogumelo gigante fazer a limpa
Quem sabe uma nova gripe espanhola resolveria o problema
A nova era do gelo só acontecerá daqui a muitos milhões de anos
Então por que ficar congelado agora?
Se uníssemos nossas mãos, poderíamos abraçar o mundo
Imagine quantas armas cairiam no chão
Quantas correntes arrebentariam
Uma corrente indestrutível nós formaríamos
Onde todos os passos seriam iguais..........................
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A nova ordem mundial
Rubens Costa
Um dia que se velou,
O mundo se revelou.
Olhávamos o céu na sua vastidão,
E, o chão, na sua restrita dimensão.
Astrologia e Astronomia,
Unas, vasculhavam a suprema Anatomia.
O Homem e a Natureza.
A Natureza e o Homem.
Seres, vindo do lá,
Ensinavam aqui, livremente.
Instruindo e cuidando
Da sua herança genética.
Um dia que se velou,
O mundo se entrevou.
Pois migrou, ao nosso orbe,
Uma energia torpe.
E a treva se fez,
Minguando o ser, no sonho do ter.
Deu-se, então, o início
Da Nova Ordem Mundial
Aos poucos, e de forma planejada,
A nossa origem foi sendo apagada.
Aos poucos, e de forma orquestrada,
Uma nova ordem foi sendo implantada.
E tudo foi sendo esquecido...
E tudo foi sendo admitido...

A Natureza, sozinha ficou.
A Natureza, sofrida sangrou.
Um falso reino se instalou,
Pois, falso, era o seu mentor.
Visando comandar,
Dividiu para reinar.
Religiões foram criadas,
Fronteiras, devidamente, demarcadas.
Fomentaram as diferenças.
E, com elas, as guerras.
Ocultos, financiaram
Os dois lados, sempre!
Apresentando a conta aos vitoriosos,
Submetendo a conta aos derrotados.
Ricos, eleitos, superiores.
Pobres, classificados, inferiores.
Doenças, criadas, implantadas.
Curas, milagrosas, cobradas.
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Reinados, esmagados.
Impérios, fomentados.
O tempo passou.
O Homem ficou.
Ficou distante da sua essência,
Divina e Imortal.
Agora, no momento final,
Do cronograma original,
A cartada final...
... A subversão dos valores.

Filhos, malcriados,
Matando pais desinformados.
Menores, assassinos,
Matando seres desprotegidos.
Traficantes, submetidos,
Viciando jovens perdidos.
Imprensa, dominada,
Vomitando, a verdade, manipulada.
E, na perda dos valores,
O terreno fértil...
Ocidente, contra Oriente.
Oriente, contra Ocidente.
E, na perda dos valores,
O terreno fértil...
Guerras éticas.
Guerras moralizantes.
O domínio do petróleo.
O domínio da água.
E, no ápice do caos,
Quando tudo parecer perdido...
Ela, finalmente, vai se apresentar,
Como a grande salvadora mundial.
Provendo a fome que ao mundo causou.
Provendo a mentira que ao mundo gerou.
Implantando, finalmente, uma única religião; agora oficial.
Implantando, finalmente, uma única moeda; agora oficial.
Implantando, finalmente, uma única língua; agora oficial.
Implantado, finalmente, o seu deus; agora oficial.
E todos vão sorrir,
E todos vão cantar,
E todos vão aclamar,
E todos vão idolatrar...
A Nova Ordem Mundial.
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A pessoa
Márnei Consul

A vida dela era completamente fútil.
Nossa! Era a futilidade em pessoa,
um vazio no vácuo,
um som no precipício.
Nada se podia concluir ou esperar dela.
Nada! Não tinha ação,
nem opinião,
só podridão.
Um ser que não era ser.
Um algo sem o mais.
Um “x” sem a questão.
Um troço.
Via bobagens, dizia bobagens.
Pensava bobagens
(se é que se pode dizer que pensava).
Para que existia?
Não fazia falta,
não trazia sorte,
não contava pontos,
não somava, não conjugava.
Era o fim.

21

Caderno
literário

Desígnios terceiros
Estevão Daminelli

ACORDO,
as luzes vívidas deflorando-me a retina
carne, carbono, linho.
morrendo.
eu, capital humano
de cujas mãos toda labuta não me nutre
em cujas células repousa uma fagulha
de existência alguma.
estrangeiro de meu ser, LEVANTO.
não cabe chorar, não resta sentido no rastro de lágrimas.
Engulo carne e grãos, morrendo.
me lavo e me visto e me faço apresentável
e sigo morrendo.
encontro fantasmas mirrados
alimentando no fundo de seus estômagos
um verme de esperança e medo.
e como sintoma de uma aguda miopia
o sorriso lhes corta a face:
ardil perverso
a pretexto de ostentar as presas.
- vejam estas 32 pérolas de cinismo esmaltado, marfim amargo, entre os lábios entreabertos.
triste ver um riso opaco, sem eco de razão que o legitime.
mas ainda sobre pernas, pele, cabelo e víceras, SIGO.
caminho entre coisas da civilização,
e sinto-me um macaco, cada dia mais.
chego a meu destino, cemitério de objetos funcionais
e objeto-me em função de anseios outros,
desígnios terceiros, alheios aos meus.
a certeza do final do dia,
o amor que se renova como apêndice de um roteiro
em que seres se debatem cegos.
consumir e sumir
consumir e sumir
consumir e sumir
consumir e sumir
beba, compre, venha, creia,
não perca, não pise, viva o melhor.
imperativos
como bocas a nos engolir completamente.
nada mais é livre de gerar receita:
sentimentos a granel, em tantas vezes sem juros.
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em meio a este árido mercado de emoções,
volto para casa, morrendo, ciente de que contribuí
para a manutenção da propriedade
em silêncio.
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Heróis
Carolina Mancini

Nós haviamos pensado que as grandes revoluções
Seriam feitas por heróis
E de capa e espada a justiça
Cavalgaria em nossa sala, trazendo no peito a paz.
Nós haviamos imaginado, que o herói
Seria um que entre nós tivesse mais força do que toda a nossa
metade junta
E que sozinho, derrubaria cada vilão
Reinando com sua magnífica luz e coroa feito nosso sol.
Nós sonhavamos com um deus!
E que em toda sua perfeição nos provece
Para que pudessemos finalmente não temer
Que talvez amanhã tivessemos um caminho áspero a trilhar.
E eles vieram, encontramos sempre tantos
E tantos cavalheiros armados em velozes pegasus
Para finalmente sempre e novamente crer em mais um.
E vieram outros e outros.
Sempre outro com uma capa mais brilhante, uma ideia mais
luminante e
A força para nos vingar.
E foram tantos, tantos heróis,
Que fabricaram heróis, que fabricaram heróis,
Que nos parece tolo acreditar em vitórias.
Mas tantos heróis em seus reinados
Nos fizeram esquecer
Um tola ideia do passado.
Que melhor que um homem que possua sozinho toda a metade
de nossa força
Temos ainda tantos homens, podendo ter toda nossa força
Junta.
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Humano inumano
Vitor Souza

Visto de longe,
Um risco, um aviso,
Uma mancha, uma sombra.
Ouvido à distância,
Um lamento,
Um sofrimento,
Som que causa ânsia.
Mas por quê?
Pelo que provoca,
Ou pelo que evoca?
Pela possibilidade de ser
Qualquer ser,
Eu ou você,
Qualquer?
Chegue mais perto.
Não fujamos assim.
O que mais essa sombra distante pode querer?
Pode dizer?
Pode.... pedir
A você?
A mim?
O que é essa sombra distante?
Essa mancha que vive?
Alguém que sente,
Alguém que sofre
Alguém do mundo,
Do universo imundo
Do qual não nos aproximamos....
Por quê?
Por que, se ele vive? Mal o vemos....
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Para nós, é apenas....
Uma sombra, uma mancha,
Um aviso....
Da possibilidade de ser,
Que ele é.
De sua miséria inumana,
Apesar de ser ele.... Humano.
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Caos
Rubens Cavalcanti
eu sei da pólvora
nas cabeças dos homens
que inventam guerras
dos indivíduos que fabricam pregos
e crucificaram jesuses neste país
eu sei do homem
dito branco
que veio pra trazer a palavra de Deus
e trouxe armas
trouxe desgraças
trouxe fogo que até hoje queima índios
em ponto de ônibus
eu sei da minha palavra violenta
e do vírus que me faz buzinar
nestas ruas tupiniquins
nestas avenidas que atropelam
nordestinos
mineiros
paulistas
e
acima de tudo
seres humanos
eu sei de tudo isto e não faço nada
não reclamo
não telefono
não denuncio
e nem me exponho
eu não tento mudar nada!
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Jornais
Fabiana Fraga da Rosa
Que jornais são esses
Que passam na televisão?
Me contam verdades anormais
Esportes, cinema, políticas
Violência, arte, mentiras.
Revelam fofocas, desastres
O mundo chora, sorri
A tragédia em tela plana
Pedaços de histórias em mosaicos.
O esporte na guerra da dor
Arte no choro da alma
Um dia ainda aprendo
A entender como montar
Um jornal feito de verdades
Enquanto alguém chora
Diante da tela da televisão.
Vejo a paz e o mal
Filosofia escancarada na tela LCD
Não entendo, me perco nos mosaicos
Pequenos pedaços de saudade estilhaçados
Do filme rebobinado no tempo
Perdido, escoltado...
Que jornais são esses de papel?
Aquecem os meninos na calçada
Sustento daquele que grita na rua
Em troca de moedas
Do homem que madruga sonhos
Enfrenta temporais para entregar
Os malditos jornais na porta de alguma casa.
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O jornal estampa a notícia
Encarte especial, entrevistas
Gastronomia, arquitetura...
Caderno de arte...
Um dia eu ainda me perco
No meio dos jornais!
Mas uma noite eu aprendo
Como montar um jornal
Que satisfaça a mente
De um jovem escritor!
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Uma mulher comum
Claudette Grazziotin
Eu escrevo onde como,
Onde durmo,
No sofá,
Defronte à geladeira.
Misturo fantasia com panelas,
Fogão, televisão,
Máquina de lavar.
Eu escrevo... é
Em qualquer lugar;
Porque sou uma mulher comum
Morando numa cidade grande,
Num apartamento pequeno.
Minha possibilidade
De gerar poesia
E de sonhar.
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Seja humilde
Isabelle Pais Ferreira

Dói demais ouvir palavras tão rudes
Palavras que ferem até o mais duro coração
Palavras de um alguém que de vez lhe dizer um carinho
Te apunhala sem nem pensar no quanto a carne pode sangrar
O mais difícil é entender o porquê dela ser tão rude
Se tem tudo o que deseja aos seus pés
Se sabe se comportar diante de uma mesa e conhece todos os talheres
Se conhece mais línguas do que se pode imaginar
E tem uma educação invejável e até admirável para uns.
Ela não deveria ser feliz?
Talvez todos os presentes que ganhou e desejou tornaram-na mimada
E a fez esquecer que para comer não é preciso mais do que garfo e faca
Assim como todas as línguas que aprendeu
Só lhe foram úteis para que esquecesse seu verdadeiro idioma
E no fim de tudo não lhe serviu para nada tanta educação
Pois ela se vê sufocada de regras que é obrigada a seguir
Tantas regras que não lhe sobram espaço para trivialidades
Coisas banais pela qual se fazem matar ou morrer para consegui-las.
E o que seria tais coisas?
Seria nada mais que a felicidade
O pote de ouro no final do arco-íris.
Infelizmente, para essa pessoa, já não há volta
Só lhe resta continuar sendo uma pobre rica
Que rejeita qualquer afeto de pessoas mais simples
Que diz “não” quando as mesmas lhe pedem educadamente uma ajuda.
Mas ela não pára apenas no “não”
É preciso dar a aqueles pobres coitados um pouco de humilhação
Pois quanto mais baixos eles ficam, mais alta ela será.
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Harmonia
Micheli Zamarchi

Harmonia que, por má energia, vira desarmonia.
Harmonia, que deve ser contemplada, para bem estar!
Harmonia que fala, sintonia, alegria e concórdia!
Harmonia entre pessoas, para um mundo feliz!
Harmonia entre povos, planeta terra em paz!
Harmonia das energias, universo em extrema serenidade...

29

Caderno
literário

Coisificação do homem
Vanderli Medeiros

Nascemos cheios de esperanças,
O mundo, pelo nosso olhar de criança,
é grande, um gigante a ser conquistado,
que por nós será em breve domado;
Há o primeiro contato com conflitos da adolescência,
Sonhos, amores juvenis assalta-nos com insistência.
As primeiras decepções e dores, a exigir-nos penitência;
percepção de que há no mundo muita crueldade,
que ele não é feito só de amores, há desumanidade...
Que entre a terra, o céu, e o mar,
há mais mistérios e enigmas a desvendar;
que a felicidade é composta apenas de minutos fatídicos
a nos condenar, posteriormente, a tormentos oníricos.
Até o dia em que morre de vez em nós, num segundo,
o olhar de criança com o qual contemplávamos o mundo,
a nostalgia toma conta do ser, irremediavelmente, é doloroso...
Amanhecer para um novo dia, se torna cada vez mais penoso...
Morre o amor, a fé nos seres, ‘coisifica’ o homem,
humaniza-se e glorifica-se o vil metal ($)
morrerá o homem, eterno é o metal que nos consome...
Tolo bicho homem, verme da terra e p’ra ela voltará!
E, contemplamos o planeta cheio de seres alienados;
Destituídos de alma, correndo atrás do vil metal, bitolados.
Numa letargia louca, insana, demente, factual e desigual.
Nas ruas, muita gente aglomerada,
entregues à solidão,
Abandonados...
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Breve paisagem esfarrapada
Ricardo Mainieri

Fantasmas pardos
dispersos
em dormi(c)tórios
Aeróbicos.
Chagas
dos prédios
revelando
a revolucionária arte
de (sobre)viver.
Noite longa
esperança rara
e
Feita
Desespero.
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Eu não tenho medo
Janjão

Eu não tenho medo
Do amor ou da dor
As duas a gente sente
E enfrenta, uma tem cura
A outra é eterna enquanto
Durar ou a morte chegar
Eu não tenho medo
De gostar e muito
Do negro, do amarelo,
Do branco, do vermelho,
Gosto do trem das cores
E de seus cheiros e aromas
Eu não tenho medo
Em dizer ao Judeu
Estenda a mão ao Mulçumano
Como o Candomblé não
É coisa do Demo, e ser
Católico não é ser onipotente
Eu não tenho medo
de beijar Homens, em saudação
ou na boca por amor
Ou tesão, ou não
Mas nunca concordarei
Com o extermínio do diferente
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Eu não tenho medo
De pesadelos, eles tem
Que ficar em sonhos

Mas pesadelos reais
Não se permitem existir
Eles destroem vidas
Eu não tenho medo
de dizer que gosto de
soltar pipas, não só
porque é divertido
o vôo delas nos faz
bater asas e viajar em segundos
Eu não tenho medo
de ter medo, de temer
o pior, o caos, a barbárie,
de ver muros da indiferença
rajadas de estupidez
escarrada de ignorância
Eu não tenho medo
Do futuro, ele pode
Ser um pássaro de boa
Paz, de santidade
ou uma cobra
De um veneno fatal
Eu não tenho medo
Digo e repito
Eu não tenho medo
De dar boas vindas
Ao belo, ao feio
Ao contraditório, à vida.
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Pinturas na quina do quarto
Danilo Diógenes
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Orlas litorâneas embalam meus
pensamentos
Vou como um trem
Um metrô
Metros
Pedaços de copos plásticos
DNA
Contadores
O Grito de Munch ecoou tão alto
que furou uma rocha e feriu uma
chama
O Sol fora Tapado por Mercúrio
Aterros aterradores
Deus!
Uma Rua penetrou um Edifício
Mãos robóticas
Auroras
Frida Kahlo não foi uma borboleta
Mas poderia ter sido
Entre tantos e entretanto o século XXI
ressurge
Governado por ninguém mais
ninguém menos
Condutores
Ignipotente é o abraço do
“Porque teu é o reino”
A abóbada celeste é o começo
Libélula = helicóptero
A andorinha solitária é uma
fracassada
Muitos quase-sós fazem verão

Pronto direi
Há na poesia um tamanho
ultraconformismo
Agarrados aos pezinhos de Ícaro
Voamos tão alto
Voamos tão alto
Que agora surge necessidade de
voltar
Astronautas
Desçam já desses foguetes
Voamos alto demais
Cientificamente
Matematicamente
Pavorosamente
Indubitavelmente
E agora
Meninazinha?
Teu rosto bateu no espelho e o
quebrou
Teu rosto corou-se todo
Mas não foi de cor carmim
Serve dizer que corou-se de
escarlate
Então
Que haverá de ser teu AR?
Pois
Teu sangue em meu poema
Não é Dor
Teu sangue em meu poema se
chama Arte
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Alameda Barão de Limeira
Ricardo Santos

Na Barão, tem muita criança
bonita, que vem e vai.
Lindas mulheres, que
sorriem e bamboleiam.
Também bancos e lojas.
Tem intelectuais, gente feliz.
Gente infeliz e sofredora.
Há uma ótima locadora, e
uma doceria maravilhosa.
Quem quiser morar na Barão,
seja bem-vindo.
Eu acolho de braços abertos.
Dou-lhe uma pizza de brinde e
flores de boas vindas.
Moro nela há um ano, não me
arrependo, gosto muito.
Lá, tem uma coisa que não gosto.
A Cracolândia.
Temo que ela chegue ao
meu pedaço, o finalzinho.
Se isso acontecer, vou-me.
Poetarei em outro lugar.
Deixarei órfão quem me ama.
Feliz quem me desama.
Mas levarei boas recordações:
O latido do Yuli, as queixas do
Portugal e sua erudição, o sorriso das
pessoas e as pernaltas da vizinha.
Deixarei tristezas, a maior é não
poder olhar pela janela e avistar
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A Eduardo e a Rio Branco.
É injusto partir, espero que alguma
autoridade de plantão acabe com
essa triste situação.
Até porque não posso, não quero,
privar meus ouvidos da melodia dos
pássaros pela manhã, às 6h30.
Quando comprei meu apê, pedi
uma cláusula que me garante uma
apresentação grátis todas as manhãs.
Dessa condição não abro mão.
Sentirei falta do apito irritante
Do cargueiro da madrugada.
Sou nômade, não nego.
Quero ficar na Barão, vou
resistir até o fim de meus dias.
Serei um guerrilheiro incansável
Com muitas armas e farta munição.
Eu a amo, quero partir dali
somente quando ficar velhinho.
Ela faz parte de mim, como os
cabelos, as unhas, os dentes, os
olhos, o nariz e a boca.
É como uma tatuagem definitiva,
aquela que jamais sairá da pele.
Para mim, a Barão de Limeira é
como uma mulher linda, que eu
não vivo sem.
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Boa causa
Valquíria Gesqui Malagoli

Uma poesia por uma boa causa,
além da causa boa que é a poesia!
Algumas linhas em memória
dos que viveram suas vidas
trabalhando sob o sol escaldante
e sob a chuva insistente;
e que celebre a indiferença
daqueles todos que os assistiram
morrendo assim... dia após dia...
Uma estrofe da cor que tem a noite
em suas tonalidades várias:
a da lua intensa, vibrante,
claramente lúcida!
Mas também a da lua oculta
com estrelas envergonhadas
por trás de nuvens nômades...
Outra estrofe ensolarada, febril...
que aqueça o hálito orvalhado
vindo da boca da noite
e que, depois nos dê de presente
o bálsamo, o anestésico
para a nossa parcela de culpa,
dentro da culpa toda
que adoece o mundo...
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Cidadania: um
direito de todos
Renata Iacovino
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Para que a cidadania
não fique só na teoria,
precisamos conhecer
todos os nossos direitos.
A Constituição garante:
não à discriminação!;
fazer, deixar de fazer,
também são nossos direitos.
Seguindo, então, mais adiante,
há o direito à informação!

A propriedade é um direito
que para o Homem tem efeito,
seja ela intelectual,
podendo ser material.
Muito mais que garantida,
deve ser a humana vida!
Ao deficiente e ao idoso,
o direito não moroso
deve trazer a igualdade,
e promover a equidade!

Precisamos reclamar
e os direitos praticar!
Liberdade de expressão
nas várias atividades,
para a comunicação
garantir habilidades!
Salve a manifestação
política... religiosa,
e outra ainda valorosa!

Partilhar, compartilhar,
ter direito a trabalhar,
ter saúde e segurança,
como direitos iguais!
Precisamos ter acesso
a tudo quanto se afiança,
conscientizarmo-nos mais,
e a vida não ser regresso!
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Mordaça
Carlos de Hollanda

não quero a palavra espere
nas sombras lisas da boca
e a pata escura do não
reverberando no acaso.
hoje que a Lua é incerta
pela parte em que se oculta
sei de partir mais cedo
porque um nome não veio
na carne rubra da boca
pensada a gosto e saliva
adocicado na fruta
que tua língua mordia.
não tenho cartas de ontem
não fui ao encontro do dia
nem da palavra alcançada
nos lábios faltos das letras
que comporiam meu nome.
o nome que tive um dia
arrasto na sala escura
cravado em horas riscadas
do calendário perdido
na folha queimada: cinzas.
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Guri do Rio
Roseli Busmair

De manhã, guri do Rio
Sai pulando, descendo a ladeira,
num só pé; aos trancos.
- O morro é medonho!
Alcançando o asfalto
vai buscar um trampo
Qualquer coisa serve:
tirar mato em grama
ou fazer cafuné em gato
de madame qualquer
Vender bala ou picolé
em semáforo vermelho
que ao turista obriga a parar;
onde o guri do Rio
se esconde do sol usando boné
Sua roupa é surrada,
a pele é escura,
seus olhos curiosos
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espanta a qualquer freguês
que teme debaixo,
por dentro da roupa
um cano escondido,um tiro no pé!
À tarde, guri do Rio
retorna à maloca:
sobe esgueirado no patamar
a escada comprida
é igual um arranha céu!
Leva na volta comida
à família desnutrida,
quanta vez já destruída:
pela pinga ou pó,
pela erva ou cola,
sabe-se lá!
Guri do Rio é sortudo em tudo,
ele nem sabe quem é...
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Coisas simples
Bibiana Lubian

Pergunto-me, o que há de profundo, de harmonioso e definitivo,
Em pessoas que passam sempre despercebidas,
Num objeto que quando criança não pode alcançar,
E quando alcançamos não nos interessa mais.
Tudo são restos do passado,
Pergunto-me e a resposta é um grande sorrir.
Estou aqui,
Nessa casa imaginária em que construo as faces do nada;
Esta casa de telhados não pontiagudos, de janelas barrocas,
Cada uma de quatro vidros e bandeira de dois retângulos.
Casa de fachada toda caiada de branco;
Que aquece no calor da tarde.
E que uma força atinge os objetos desde a base,
Fazendo-os girar lentos ao redor de mim e de si mesmos.
E todas as coisas são apenas um nojo.
Em minha espera excessivamente inquieta,
Diante da fronteira de perplexidades,
Querer atravessá-la?
Do outro lado tudo é tão impiedoso e até desumano,
Busco a origem, o significado deste silêncio.
E só um apelo de morte me acena,
Com um olhar novo sobre o Mundo.
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Casa e lei
Bruno Philippsen

Quanto vale uma hora de alguém?
Vale mais levantando tijolos
ou levantando processos?
Dizem que pra fazer casas
não é preciso estudo,
mas para fazer leis há muito preparo.
Quantas casas cedem e caem?
Quantas leis surgem e são derrubadas?
Casas saem do papel, se houver
dinheiro para o material.
Leis saem do papel, se houver
dinheiro para seus construtores.
Casas estão faltando para muitos
Leis estão sobrando para poucos
Enquanto quem fizer casas ganhar pouco
e quem fizer leis ganhar muito,
pobre não vai ter lei para morar
e ao rico vai sobrar casa pra lhe defender.
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Noite fria
Lucas Andrade

Noite muito fria
Nada para comer
As árvores parecem monstros
Não consigo me mexer
O jornal não me aquece tanto
Sinto que vou morrer.
As ruas parecem mais desertas,
e os últimos que passam me olham estranho,
talvez pela minha falta de banho,
ou talvez, porque queiram só olhar.
As senhoras passam com roupas coloridas.
As minhas, nem podem ser consideradas trapos.
A praça parece se contentar com a minha presença,
porque essa noite promete ser fria e extensa.
Se eu acordar vivo, começará tudo outra vez.
Entrarei novamente nesse mundo burguês,
onde sou tratado como um fantasma,
eu, um pobre e velho mendigo, com asma.
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Suco em pó
Dunia El Hayed

Na vida vivida
Permanece estranho
O natural.
Não pela naturalidade do estranho;
Sim pelo estranhamento
Generalizado
Ao natural:
O descolorido do cinza
Entranhado
Tornando o verde
Artificial.
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Almas sôfregas
Antenor Rosalino

O negro asfalto crepita
Com passos angustiantes
Da plebe que se aglutina e,
Destemida, solta a voz cansada
De ostensivo descontentamento,
Num apelo de dor à justiça!
Contrapondo-se aos alaridos,
Os detentores do poder, calmamente,
Desfilam sua prepotência
Pelos tapetes palaciais,
Fingindo nada presenciarem.
Uma pergunta não cala:
Serão os oprimidos ouvidos algum dia?
Ou serão reprimidos, perseguidos
E mesmo mortos sem se digladirem?
Com os olhos rasos d´água
E as mãos abertas, em prece,
O proletariado espera
O alvor de nova aurora!
Que o voto consciente em massa
Do raiar de nova era,
Afugente as bridas que enlaçam,
Assombram e entorpecem!
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Febre
Fabiano Basso

Os raios de sol rompem
O silêncio noturno
Numa só nota constante
Firme em seu rumo
O mar embala o pescador
Da rede, seu alimento
A terra por amor
Dá o fruto do sustento
São sombras acolhedoras
Que as árvores dão seu melhor
Ali mentes contempladoras
Se esquecem do pior
Os ventos são filhos
Da dança planetária
Imortalidade e infinito:
Minha carga horária
Chuvas e raios
A noite para amar
Homens em prantos
Minha mão vou dar
Dividir é multiplicar
Respeito por uma vida
Causas a aprovar
Unir-se à caminhada
Terra!!!
Teus filhos lhe causam
uma febre horrenda.
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Se ainda
Rubens Moraes Lace

Se ainda ouves o pássaro a cantar
Se ainda percebes a beleza de uma flor
Se ainda escutas o riacho a murmurar
Se ainda percebes a música com ardor
Se ainda um sorriso da criança
Fazem seus olhos de lágrimas marejar
Se ainda o amanhecer te encanta
Se ainda sentes o calor do sol a brilhar
Se ainda percebes a magnitude do mar
Se ainda sentes nos pés o calor da areia
E numa concha escutas as ondas a quebrar
Ou se admira com a perfeição de uma teia
Se ainda sentes o perfume do jasmim
Na noite linda com a lua a brilhar
Se ainda te sentes criança num jardim
Se ainda puderes com a vida gargalhar
Ainda és, no ocaso, um jovem experiente
Com o sangue quente em suas veias a pulsar
Vivendo a vida cada vez mais consciente
Que ainda podes a vivência aproveitar.
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Aneis de ferro
Conceição Pazzola

Quantas vezes perdemos
O verde frescor da grama
O cheiro bom de terra
Quantas vezes sofremos
Sem calor, sem luz do sol
A brincar em nossa pele
Quantas vezes esquecemos
O desabrochar de cores
De muitas, tantas flores
Enquanto estivemos
Entre essas paredes
Perdemos o nascer de filhotes
Perdemos o brotar de arbustos
Esquecemos a grande lição
De tantos idosos astutos
Perdemos também a eterna
Eterna polêmica de moços
Enquanto vivemos
Entre essas paredes
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Lenta é a rotina sempre igual
Passada é essa vida desigual
Sem nada. Nenhuma nuance
Até quem sabe mostrasse
A sua única face real
Lá fora andou a vida
Desimportante, sofrida
E o tempo a cada instante
Arquejante, mutante
E nossa vida maçante...
Em constante degredo
Nas entediantes paredes
Sem lamento silente dos tristes
Sem fervor vibrante dos felizes
Nada restou e o tempo passou
Sofremos tantas quantas perdas
Aqui, entre essas paredes?
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Somos Humanos?
Ed Carlos Alves de Santana

A sociedade é humana demais para perceber seus problemas,
Humanamente egoísta, pessimista e desajustada.
É verdade que há diferenças sociais
Altos índices de criminalidade
Por que ainda temos os Direitos Humanos, se há algum tempo
deixamos de sentir aos olhos os horrores da guerra do Iraque, a
faixa de Gaza de cada dia.
O vermelho líquido da vida coloriu o planeta Terra.
Porque me entorpece a sensibilidade a fantástica história de uma
criança amarrada à cama por ser viciada em craque
Porque o estampido que vem do morro não me parece mais
estranho? Rio de Janeiro?
Valores se perderam
Como o amor próprio que se prostituiu na doce infância adulta
sem querer
Vivemos sobre a égide do capitalismo
Em detrimento da fé em um Deus que pede paciência
Em um mundo em que o tempo passa e não volta mais.
Fala-se em crise, que ronda o mundo capital.
E a crise humana desde sua evolução pela luta do sobreviver diário
Crise, criminalidade, globalização do caos.
Epidemias de desencanto, descobertas cientificas, solução aborto,
defict educacional.
Mundo belo, mundo meu.
Ainda restará esperança enquanto houver uma árvore no verde
amazônico e água pura
Motivo para celebrar a vida.
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Homenagem a São Paulo
Gabriella Slovick

Grande São Paulo!
Pólo industrial.
Povo trabalhador.
Ô São Paulo!
Que chuva, não?
Público alvo.
O público é o alvo!
Tens a noite mais incrementada.
Grande! Grande São Paulo.
Povo chique e arrogante!
Mas tu és grande sampa. Acredita!
Põe a polícia na caçamba!
Teus bandidos são organizados,
compenetrados, ousados, politizados...
São Paulo! Parabéns!
Conseguiu ganhar do Rio outra vez!
Grandes são teus traficantes
e os ficantes da tua noite repleta:
prostitutas,
garotos de programa
a toda sorte;
isso porque és grande São Paulo!
Serás a primeira cidade brasileira
a produzir terrorista,
mas é o progresso meu!
Nível internacional!
O Rio de Janeiro?
Aqui é sempre carnaval
e bandido, a esta hora?
Está é tomando banho de sol.
Nós aqui morre de bala perdida,
aí... Aí a bala tem rumo certo.
Descansa Sampa,
amanhã é só outro dia.
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Inventário*
Nilton Maia

Hoje eu preciso escrever um poema,
Ainda que fale de crianças abandonadas
Que vejo na porta do restaurante,
Ou do velho surdo-mudo sorridente,
Com quem cruzei numa calçada.
Hoje eu preciso de cada verso desse poema,
Ainda que possa ser, para outros, desnecessário.
Deixai-me, pois, falar de vida,
De mais de cinquenta já passados,
E que, por vezes, deixei escorrer
Pelos desvãos de tempos insanos.
Convivi com lobos,
Mas mesmo assim sorri
O sorriso da Mona Lisa,
E o mistério permaneceu indecifrado.
A minha geração conseguiu sonhar,
Mas abriu-se o alçapão
E muitos foram imolados,
Para júbilo e glória
Dos sacerdotes do ódio programado,
Em nome de uma nova ordem.
Outros tantos quedaram-se calados,
Espectadores cravados por punhais:
A dor implodindo-os pouco a pouco.
Dos imolados, consegui colher um pouco
Do precioso sangue derramado.
Guardei-o em ânfora de ouro,
Para que tivesse, um dia,
A mesma serventia de um intenso grito
De amor e de esperança.
Escrevo, pois, esse poema,
Porque creio, ainda,
Em nossa real capacidade de buscar,
De alar-se em vôo pleno.
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* Para Áurea Elisa Pereira Valadão, colega de curso
secundário, assassinada pela ditadura militar na Guerrilha
do Araguaia.
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Mistérios da criação
Matheus Paz

O que primeiro desponta
no horizonte tênue da vida?
Será a forma elíptica
de uma superfície branca
ou será o bico, a pena, a galinha?
Será só um espírito que canta
ou será o espetáculo da matéria apodrecida?
O que te sensibiliza?
A fome, ou a vontade de comer?
Ou será aquele menino que adormece na rua?
Mais uma triste provação do destino
uma fatalidade...
ou será a pura incompetência do indivíduo?
O que virá primeiro?
o verso ou a rima...
a vontade de escrever e cantar
ou a lira?
O que te sensibiliza, poeta?
A métrica, a norma, a glória
ou o abrir fechar de olhos
o chinelo, a bengala...
esta necessidade simplória
de simplesmente
não ser
poeta
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O supérfluo
Maria Helena Santini

Vou, mas nem mesmo as duas ou três taças de vinho
Colorem de carmim a festa de conversa enfadonha
O enjôo dos perfumes florais, das madeiras e do pinho
O exagero da aquiescência escondendo a peçonha.
Cercada das poucas estrelas talvez por afinidade
Lá estava a débil lua magra como um roto andarilho
Perfurando com sua névoa o denso céu da cidade
Sem o perceptível halo, opaca como eu e sem brilho.
É como estar numa estranha ilha erma e isolada,
Num tedioso devaneio ou estranho compulsório exílio.
Uma ave presa na arapuca, pega na emboscada,
Que se debate aflita e pia, mas enfim definha sem auxílio.
Assim é o convívio, a arte de entreter socialmente,
Onde o outro é mero acessório, um prazer de momento.
O ávido interesse pelo supérfluo é sempre conveniente
Porém depois, todas as palavras caem no esquecimento.
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Moradores de rua
Alessandra Cezarini Araújo

Moradores de rua
Rostos na multidão
Esquecidos
Sob as ruas
Nos viadutos
Nas esquinas
Sem teto
Sem lar
Mendigando o pão.
Pés no chão
Com seus passos lentos
Em condições sub-humanas
Corpos sem fé
Sujos, imundos
De álcool, de fome e esperança
Esta que nunca chega
São milhares...
Marginalizados pela sociedade.
Em restos de vidas
Sem identidade
Em estatísticas miseráveis
Sem oportunidades
À margem do nada.
Vivendo...
Em uma sociedade,
Hipócrita e individualista!
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Araguaia
Vanderli Medeiros

Se minhas lágrimas levam ao Araguaia,
não sei...
Sei que ele lava
as tantas lágrimas que já chorei
contemplando o rebojo de suas águas...
Em seu leito repousa tantos sonhos,
Que olhando o remanso de suas águas
sonhei, e confidenciei...
Em suas águas refletem muitos amores
nascidos nas areias da praia...
Amores de verão,
alguns de aluvião
outros... que duraram estações inteiras
Amores que vão...
que vem...
em cada temporada...
Como o sol, faz sua morada
nos corações ribeirinhos,
corações sonhadores,
acolhedores, cheios de amores,
por testemunha ocular:
o formoso Araguaia!
Beijos regados às suas águas
corpos salpicados de areia,
dourado do corpo pelo sol
carícias e olhares dos enamorados tantos...
Araguaia,
guarda em si segredos de tragédias e de amores,
bem ou mal sucedidos
Ao descer leva consigo lembranças,
em teu seio repousam histórias de vida,
sonhos e esperanças tantas...
tantas...
Araguaia,
meu rio,
meu amigo,
meu confidente...
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Se minhas lágrimas o levam,
também ele lava minhas lágrimas,
renovando-me as esperanças
tantas..tantas..tantas...
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Órfãos de Deus
Me Morte

Ditamos regras, soluções...
Fazemos guerra, revoluções...
Alimentamos crianças com fome
Depois matamos seus pais...
Somos Homens!
Cada qual, dono de seu nariz
Somos “mentor e aprendiz”...
Cobaias de nós mesmos
Presos por armadilhas
A esmo!
Somos pobres seres infelizes
Amarrados pelas raízes.
À busca de evolução
Nos devolve às origens.
Viramos “cão”!
E quando estamos desesperados,
Com pavor no rosto estampado,
Então lembramos de Deus.
Que ele existe, que tudo assiste...
Que olhe os seus!
E mesmo sem ter decorado,
Rezamos, alucinados,
Alguma oração antiga
Que nos devolva a esperança
Pela vida!
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Lamento
Regina Bertoccelli

Ah, quanta tristeza, quanta dor ao ver
você, pequena criança, com seu rosto angelical,
mas inexpressivo, perdida pelos caminhos da vida.
Olhos tristes, sem brilho, que se fixam no horizonte,
na esperança vã de ser tratada
como ser humano, com dignidade e respeito.
Anseios e sonhos apagados,
risos contidos, mãos vazias e pés descalços,
mas esperançosos em sua luta por
um pequeno espaço neste mundo tão grande,
mas cheio de injustiças e diferenças.
Uma realidade lamentável que aperta meu coração,
inundando-o de tristeza e angústia.
Que Deus derrame suas bênçãos sobre essas pobres
criaturas e ilumine o coração dos insensatos.
Que assim se faça!
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Olhar e criticar
Rosimeri Coelho Pinheiro

Olhar e criticar
Ver a vida passar
Em meio à desigualdade
Que encontramos em todas as idades
Em meio à desumanização
Que encontramos em nossa nação
Em meio ao desrespeito à vida
Que encontramos na morte.
Olhar e ver que a vida passou
E onde está o amor???
Na beleza da natureza,
Na luz do luar,
Na mãe a amamentar,
Nos casais a namorar,
Nas pequenas coisas que devemos valorizar,
E nos deixar encantar,
Não deixar a vida passar, sem amar, amar....
Para outro rumo tomar.
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De lentejoulas e outros erros
Coelho de Moraes

caro poeta
envio anexada uma flora espalmada como sonho como fado
trago a ficha de inscrição amarrada em caderno e adornada para maio
lanço o tema em perspectiva
teu olhar / a visão /
assinada a missiva / rubricados vários temas / desnudada ilusão
manda tua ideia / livre / leve / em peso
caríssimo poeta
lembra que o sonho é de tênue tão fugaz e nada vale
o trabalho da formiga é ineficaz / demora / desculpa
colibri com a gotinha nunca apaga fogo algum
são desculpas engraçadas / sedentárias / bem burguesas
existe o diferente e assim perdura o mundo
o fraco chorará
só perdura em poema antigo
se há sociedade não pode haver igualdade
os poderes são de opressão
civilização construída e paga
altera o mundo num vez e nunca mais se volta ao primo esboço
acreditar em mundo novo acreditar em mundo outro é conto de fadas velhuscas
sempre tem um lobo atrás da casa
caro poeta
se eu quiser um dia
o valor do dia-a-dia / o amor das coisas simples
eu não usava NET
não entrava em CHAT
Não ligava carro
Nem logava BLOG
não tinha namoricos virtuais
careta poeta
esquece o Parnaso
Bilac já dorme em outros berços
eu prefiro alguém que saiba do que faz
em vez do voluntário ineficaz / a formiga / o colibri
tá ligado?
Mas escreve assim mesmo / escreve qualquer coisa
Elogia a torto e a direito / o caderno fecha em maio
E a WEB nos espera
Um abraço
COELHO
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Verticalidade
Priscila Miraz de Freitas Grecco

as ruas têm falta de cheiro, o que me desnorteia
irritadiça calma da manhã, eu descubro, não existiu
nas calçadas todas abertas: desníveis, buracos, estreitezas
espalhadas pela cidade toda obtusa
segurei-me pela gola da roupa tantas vezes
impedindo a cara ralada no asfalto
que encrespou a pele no vento de casca de árvore
pasmada alta no vôo de urubus
sobrancerias maculadas daquele azul descaradamente
desdobrado por cima do mundo
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Filhos de Adão
Pedro Fernandes

HEINRICH GRESBECK: Todo acto humano é cometido nas
trevas, todo acto humano é criador de trevas.
Deus não é luz suficiente.
HANS VAN DER LANGENSTRATEN: Não há, pois, outro
Diabo senão o homem, e a terra é o lugar único do inferno.
In nomine dei, José Saramago

1
no horizonte cai
de um açoite a noite
sobre duas almas vazias
aparece o bordo de uma lua vermelha
cheia amarela purulenta
uma fina neblina envolve
a nudez do nascer da noite
2
no azedume das ruas mortas
ele esperou que a lua toda se levantasse da terra
enorme, sangrenta, cheia de seu pus solar
3
a passos largos
as duas almas nuas
na sarjeta ainda quente da rua
gozo gala óvulo
uma vida
4
ao nascer calado doutra noite
negros voejantes
envoltos na neblina de junho
iss'é um assalto!
um estouro o disparo
um choro o desgozo
estendidos à porta da igreja
diante de um deus inocente
e de um diabo dito vil inclemente
o choro os gritos o sangue
de duas almas
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Olhos que não veem
Marta Rodriguez

Enquanto os homens não aprenderem
A olhar os seus semelhantes com os olhos
Da alma, e a ouvir com a voz do coração,
Jamais irão entender os absurdos
Desumanos que cometem...
Enquanto não aprenderem
Que uma pessoa, "mais" um trabalho digno
É "igual", a uma família alimentada e crianças nutridas,
Estarão subtraindo seres inocentes e amedrontados
Na batalha onde a arma mortal é a fome,
A miséria e as condições sub humanas em que vivem...
Enquanto não aprenderem
Que devem abdicar de seus egoísmos
E ambições, não haverá igualdade
De condições humanas para todos...
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Moça atrás do balcão
Laura Guerra

Como aquela moça é triste...
Avental na cintura, tilintando as moedas
trocando as notas.
Como aquela moça é bonita
escondida atrás do uniforme,
Cabelo enredado, gestos amedrontados
ouvindo, obedecendo, reprimindo.
Como aquela vidinha é medíocre!
Sobrevivendo e aturando e limitando
Sem sentido, sem sentir.
Ah, como eu queria que ela resistisse
e se transformasse, descobrisse, mudasse...
Pena que coragem ali não existe.
Como aquela moça é triste...
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A prisão
Jorge Potier

A verdadeira prisão
não necessita local
nem tem algemas na mão
ou cadeado real.
As grades são invisíveis
as grilhetas mais de cem
as prisões são transmissíveis
de pais pra filhos também
Quantas vezes nós pensamos:
Vivemos em cativeiro!
Mas tudo nos perdoamos
se envolver muito dinheiro
Aos filhos que aconteçam
incutimos o preceito
“ Os outros desapareçam
nós é que temos direito”.
Nos catres em que vivemos
no mundo que nos rodeia
nós nem sequer percebemos
a magnitude da teia
que nos enleia, dissolve
e nos tolhe o movimento
e que nada nos resolve
só impede o pensamento
A verdadeira prisão
é o que nos vai na cabeça
é não saber dizer não
ao que o egoísmo nos peça
Se nessa prisão vivemos
pena perpétua cumprindo
que pelo menos tentemos
ser foragidos, fugindo.
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Depois da guerra
Carla Ribeiro

Olha para os olhos deles contemplando o céu deserto,
A vida que se desvaneceu entre os dedos do tempo.
Lá ao longe, os últimos tiros invadem o fúnebre silêncio
E eles não ouvem,
Não veem que a batalha está longe de terminar.
Não sabem porque morreram,
Não viram sequer o golpe que os derrubou da vida,
A razão que os fez mover.
Já não sabem nada no vácuo da eternidade,
Mortos sob o silêncio de uma terra moribunda,
Onde entre o sangue as lágrimas,
Ninguém é rei.
E há senhores da guerra no silêncio das catedrais
E nas salas dos nobres ausentes,
Conspirando contra a sombra da paz que sussurra em vão,
Planeando novas batalhas de fogo e terra e miséria,
Guerras de interesses vagos, indiferentes,
Hecatombes diversas…
Mas eles não as verão.
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Aposentar
Valdir Azambuja

Aposentar pra quê?
Viver da previdência
Não faz ninguém feliz
Eu quero aposentar
Do trabalho da sobrevivência
A vida é curta
E por providência
E pra encurtar a história
Quero curtir a vida
Trabalhando
Sem medo
Fazendo o que sempre quis
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Eterna vigília
JJLeandro

De toda janela
Um ser me olha.
Em qualquer
Rua a chuva me molha.
Se é dia,
O sol me queima.
Quando chega a noite,
A lua vigia
Os meus passos
Trôpegos em busca
Do dia.
De qualquer esquina
Descubro
Uma reta.
Uma mulher ereta
Na porta aberta
Procura por sexo
Para o corpo vazio;
Me chama de lado,
Diz coisas sem nexo,
Quer é dinheiro,
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Seu amor confesso.
E eu vou embora
Porque sei que há
Nessa mesma hora
Em qualquer lugar
Um cafetão de olho
No que vai ganhar.
Mas eu vou dizer
Que não há quem não tenha
Um olho que vela
De longe, na brenha,
Que espera o dia
Da sua morte
Pra correr no cartório
E se tiver sorte
Levar os seus bens
Sabendo que a partir dessa
hora
Será ele o otário
Pois já há outros que miram
O seu inventário.
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Somos todos iguais
Inaldo Tenório de Moura Cavalcanti
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Somos todos iguais na miséria
o riso falso, os distúrbios
os contrastes, o calabouço
os destroços na mente
o banquete da alma

A cacimba que secou
o dente que caiu
o preço que subiu
a amante que morreu
no verão que invernou

As escadarias de pedra
os escorregos de mármore
os pés descalços, as feridas
as imagens de santo
o desencanto na esquina

Somos todos iguais
nos desencantos da figura
na fissura dos dedos
nas cáries dos dentes
na roupa do boneco de pano.

O estômago sem fome
a imagem sem foco
a distância sem ponte
a fonte que seca
a floresta de implantes.

Somos tão diferentes
ao mesmo tempo que iguais
somos tão humanos
no tempo de brutais
sacerdotes em púlpitos infernais.

Somos todos iguais
somos todos miseráveis
somos todos múmias
somos todos fúrias
somos todos somas

Somos sedentos insaciáveis
somos descrentes ajoelhados
somos espelhos no abismo
somos o choro de fome do filho
somos homens e animais.
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O amor no social
Antenor Rosalino

Na contemplação dos transeuntes
- cada qual com seus mistérios na cidade neurastênica,
sintonizo-me com o mundo
da fraternidade e da paz,
mas a discórdia permeia
e aflora a guerra vivaz!
O social é complexo
em dimensão abismal,
pois a fome, a corrupção, a violência
e toda sorte de infortúnios,
que é parte do social,
contrasta com o objetivo altruístico
da integração na sociedade
onde há tantos bem nascidos
e outros tantos desnutridos.
Profundos sentimentos universais
retratam conflitos vivenciados
por todas as classes sociais;
porém, mesmo em face a desatinos,
o amor fulgura esculpido e encantado
como o tema social mais polido e desejado.
E haverá algum dia de insurgir flamejante
no bojo não mais pregresso
do proletariado e da sociedade em festa!
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Cum
tuba
Terri
b
i
l
i
s
.
.
(continho sobre uma civilização ocidental)
Marcelo Moraes Caetano

Numa sociedade cujo estereótipo de Deus fosse o de
um:
1) macho
2) vaidoso
3) violento
4) comerciante
5) vingativo
6) sádico
7) preconceituoso
8) envergonhado de ser assim
- que tipo de pessoas encontraríamos pelas ruas...?
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Bullying: o show tem que acabar
Lu Purple

Eu não sei que diversão é essa,
Às custas do sofrimento alheio.
Como se algum sofrimento
Em algum momento fosse divertido.
Não entendo qual o sentido
De achar a desgraça engraçada,
De rir da dor que não se sente.
Brincadeira de delinquentes!
Qual será o futuro de um tímido?
O que vai ser quando crescer, se crescer?
Um deprimido, um revoltado, um suicida.
O que se espera da vida
De quem coleciona feridas
E acumula desgostos?
Exposto ao escárnio humilhante,
Ao espetáculo do constrangimento
No meio da arena,
No centro do picadeiro
Afligido pelo mundo inteiro.
E quase não tem alegrias.
Como padecem os diferentes
Mesmo sem nada terem feito.
Qualquer pequeno defeito
É prato cheio para zombarias
Dos que se acham muito perfeitos.
Que estranha necessidade,
Ofender os que julgam mais fracos
Para afirmar sua suposta superioridade.
Público desrespeitoso!
Até quando o infortúnio do outro
Te será prazeroso?
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Morrem as musas dos poetas
Odair Ribeiro

É tão estranho!
A lua não é mais dos namorados,
A ciência desnudou as estrelas,
A razão desfila soberba na terra,
O coração só bombeia sangue, coitado.
É tão estranho!
O homem bom é solitário,
O deserto é seu companheiro,
É relâmpago no meio da tempestade,
E o abutre sorri de seu calvário.
É tão estranho!
As crianças perderam a inocência,
Desconfiam das mensagens dos céus,
Os jovens estão sem ídolos,
Morrem os mitos, caem os véus.
É tão estranho!
Os céus, a terra, a mulher
Possuem caminhos, ruas incertas,
O século vinte e um nos visita,
Morrem as musas dos poetas,
É tão estranho!
O poeta teimoso quer sonhar,
Os céus e o ser humano são um só,
A terra é uma sublime morada,
Busquemos este universo amar.

70

Caderno
literário

Vida nas ruas
Cecília Pires

Revira o corpo, à procura de conforto.
Partilha a calçada, partilhando a vida
com seus amigos, parceiros de destino.
Cumpre sua sina, no relento, sem guarida.
No formato de um anel sobre si mesmo
carnes e ossos embrulham-se em jornais.
A coberta conseguida como dádiva
produz-lhe afagos pouco naturais.
A madrugada da rua é silenciosa.
Não há lembranças no ritmo do sono.
Sua mente se cala, em cerimônia.
Recolhe, no cansaço, esse abandono.
Seu olhar percorre essa paisagem
Vê o conjunto de vidas seminuas.
É o espelho de ausências assumidas
Triste rotina de um viver nas ruas.
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Pobre Justiça
Adriana Pavani

Pobre Justiça!
Que fizeram de ti,
que te deixaram assim:
conspurcada, destroçada
e jogada à beira da estrada?
Tu, que deverias no alto brilhar,
hoje andas enlameada e desacreditada.
Te deixaram encharcada
de tanta mentira deslavada
E, hoje, és - de todos - a mais desgraçada.
E - por que não dizer? injustiçada?!
Mas, em ti eu ainda acredito.
Difícil é acreditar naqueles
que dizem trabalhar por ti
e trocam o dito pelo não dito!
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Tortura
Deo Sant´anna
Fere e fica,
Mais que a cicatriz da ferida!
E a memória da dor!
A ferida que humilha!
E permanece indelével na alma!
Por isso ninguém apaga
A ferida feita pelo torturador!
De todas injustiças.
A pior.
De My Lay à Abu Ghraib
Holocausto e Guarnica
Tantas outras e tanto horror
Aqui e em toda parte.
De passado distante e iguais
A tortura tira.
Da vida à própria vida
Dos sonhos do sonhador!
E não existe dor maior
Que a dor que priva
Do ser a liberdade
Do ser à essência
Para viver,
Crer na humanidade!
E o torturado morre sem morrer!
E segue vivo sem viver!
E no entanto há quem crê
Que tortura é uma forma de justiça!
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Melhores dias
Nere Beladona

A vida anda vazia!
Justiça social não se vivencia,
Feto que não chega nascer
Crianças sem lar e sem comer.
Os jovens estão alienados,
As famílias degradadas,
Faltando querer dos líderes.
É a sociedade sem conceitos.
O homem corre
Sem prever o destino
Almeja dias melhores,
Renova-se na esperança
Da pela busca da paz.
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Mais gente pra sambar
Hernany Tafuri

Brasil, cinco séculos depois,
o mesmo feijão com arroz...
O seu samba atravessou
o mar; foi para longe para tocar
o coração do mundo inteiro
pois batuque no pandeiro
por aqui, é o que se faz melhor.
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E o pior vem se passando
diante de olhos incrédulos
mas (já) tão acostumados a sofrer
com a dor de quem só quer viver
com o pouco de esperança
que carrega desde criança
e a saudade de um tempo,
guardado na memória
feito louca utopia
pois um Brasil de igualdade e alegria
não faz parte da história
que aprendemos na escola
e constatamos todo o “santo” dia
quando nos deparamos com a tristeza
no olhar
daqueles que já não tem mais forças
para sonhar
e padecem no mesmo chão onde
adormecem
na calçada sob o lindo luar
foi mais uma alma se encontrar
com o seu povo no “céu” já brasileiro
que recebe o ano inteiro
mais gente para sambar.
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Que oração?
Bento Ribeiro (B'Ro.)

Família está com fome
Papai matou um homem
Barriga está vazia
Famintos mais um dia
Família está contente
Papai roubou mais gente
Fartura aparente
Deus olha pela gente
Comendo a desgraça que matou o amor
Engolindo a lágrima recheada de dor
É o meio mais fácil, vivemos de sorte
Viver neste mundo atualmente, é preferível
a morte
Mas...
A menina tem fé
Mamãe fugiu a pé
A criança sabe o que quer
Tem amor pra enfrentar o que vier
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Cortejo Brasileiro
Karla Hack dos Santos

Passo por passo
Num sol escaldante de janeiro
Transportam-no por entre suas espaldas anêmicas
Ao som do samba enredo do carnaval passado
Provavelmente a última alegria sua
Era um fulano
Era um cicrano
Era um Zé ninguém
Era um esquecido
Um homem, só mais um homem.
E semeia o trovador
'Que história similar a sua
Uma lenda barata de esperanças.
Um romance marcado por lágrimas.
Uma aventura pouca de poucos.
Que coisa mais triste há de se convir,
Não é muito mais do que um brasileiro
Numa história brasileira.'

Reviveu mais tarde
Num olhar de outrem.
Ele amou uma vez, digna-se de passagem.
Nem muito moço.
Nem muito velho.
Conheceu ela por entre aquelas mesmas ruas.
Um sorriso a tiracolo
Nasce o sentimento
Até casaram-se
E a felicidade parecia garantida
Quem conhece o amanhã?
Traição dela
Coração partido dele

Aos dias foi amargurando-se
Qual a flor que murcha,
Nem mais cor teria.
Cabisbaixo
Quieto
Um disparo corta o grosso ar da manhã
Prossegue o cortejo,
Conhece-se a rotina
Ainda que a míngua,
Hora de refugiar-se no silêncio do pavor
Daquele que um dia acordou aqui
Ele não consegue
No país onde o Cristo é o Redentor
Um menino correndo por entre as ruelas sujas de seu bairro Pego como refém
Nem se importa, o coração parou de viver
Que agora nem mais andar possui
Reage.
Entristece quem?
A bala corta o sangue desiludido de um apaixonado.
Tão pouco vale uma nota curta nos jornais
Quando mais novo tinha aquilo no olhar
Aquilo que estremece qualquer otimista
Uma certeza de que seria Doutor
“Enricaria” sairia dali.
Seria respeitado
O País? Mais justo.
Os Políticos? Mais Honestos
O Povo? Mais Feliz
Ele havia sido um esperançoso
Até o momento em que a realidade invadiu a sua existência
'Nunca sairei daqui.
Não mudarei o mundo.'
Morreu um pouco naquele dia.
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Prossegue o cortejo Brasileiro
Ainda que a míngua,
Daquele que um dia acordou aqui
No país onde o Cristo é o Redentor
Um menino correndo por entre as ruelas sujas de seu bairro
Que agora nem mais andar possui
Entristece quem?
Tão pouco vale uma nota curta nos jornais
Tão pouco vale uma lembrança amarga
Tão pouco vale mais um brasileiro.
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Mais gente pra sambar
Marcelo Belini

Desde que o mundo todo em ti assim
confinas
Oh infatigável Gênio, eu sou igual a ti
És igual ao Espírito que imaginas
Jamais igual a mim!
(Diálogo entre Fausto e Mefistófeles na obra
de Goethe)

De todos os mundos que tua pobre alma sonha,
Quiméricas lembranças de tempos idos.
Isola a sombra e o inaudito acorda em peçonha,
Transfigurações em momentos percorridos.
Do sonhar sobra apenas o pesadelo a ser vivido,
Nesta realidade um tanto quanto metafísica,
Do esnobe pensar, algum comentário tecido,
Onde o corpo corroeu estando o espírito em fatiga.
Deuses meditam em sua santa propriedade,
Estando os homens a marchar em uma fé cega.
Dos deuses surge uma antiga probidade,
Ao ser antrópico cabe apenas a virtude que carrega.
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Vítimas da violência
Artur Pereira dos Santos

Não basta viver tão somente
Se a outrem for negada a razão
Muitas vezes amar santamente
Sem deixar de estender sua mão
A emoção, o ciúme, a demência
Traçam planos de escravidão
De que serve viver a violência
E arrastar seu orgulho no chão
Quando a sorte deixar de sorrir
Sem dar tempo ao tempo da vida
Pode a morte tolher o porvir
Sem explicar a razão da partida.
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Notícias das oito
Guilherme Carvalho da Silva

para a média
pasteurizada
homogeneizada
cidadão comum
homer simpson
que se apega
ao que mostra
e diz uma tela
como se fossem
as mensagens
de um profeta
o que merece
emoção, ímpeto,
choro e vela
não é a miséria
que na sua cara
se esfrega
que te pede um
troco no farol
e sua bolsa leva
que badaga na
praça sua cola
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e que fuma atrás
do lixo seu
crack, sua merla
que cata os cacos
do seu lixo
e as latas de sua festa
o que comove
é o que o jornal
transforma em novela
que denuncia antes
dos gols e no meio
de coxas belas
com fundo musical
de teclado brega
com os brilhantes
comentários de um
casal de merda
demove o coração
o que meticulosamente
é planejado
em meio minuto
de matéria
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Economist
Weliton Carvalho

Em Brasília,
entre a aurora e o crepúsculo
economistas testam teorias advindas de Harvard.
Mostram estatísticas,
onde a fome e o desemprego
são fatores de equações complexas.
Nas teses de economia,
o trabalhador não se desespera em filas meses a fio.
Nos cadernos de economia de todos os jornais,
não apareceu que ontem um trabalhador brasileiro,
desesperado, faminto,
parte da estatística da burocracia oficial
se enforcou diante do fogão,
que sem funcionar pelo desemprego,
tornou-se um supérfluo.
Diferentes dos economistas
não posso poetizar a fome
e faço do poema um grito inútil:
os economistas são exatos
e só entendem números
que não gritam nem se enforcam.
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Todos os meus sentidos
Mário Feijó

Tenho tonturas
Quando olho lá de cima
E contemplo a vastidão
Da terra e do mar...
É algo que encanta
Feito pássaro que voa
Pra sua presa ir buscar...
Olhando do ar
Sinto o poder sagrado
Que Deus nos deu
Em poder a tudo contemplar...
Uso dos meus sentidos
Tato, olfato, audição
Para contemplar o amor
E me deliciar com a tontura
Que às vezes ele me dá...
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Um encantamento?
Fernanda Blaya Figueiró

Vamos olhar a cidade e sonhar?
Em canto ou em movimento
Em cada canto
Em cada movimento
Somos o tecido social, um fio da teia
Onde dançam a aranha e a lagartixa
Uma hora aranha
Na outra teia
Ou lagartixa...
Um bom encantamento tem
Palavras mágicas, como: Bom Dia!
Ingredientes etéreos, como pensamentos
Movimentos sincronizados, como o passar das horas.
Nosso tempo não é melhor nem pior do que os que
passaram
E do que os que virão.
Penas é nosso.
Nossa rua, nossa escola, nossa palavra, nossa comida,
nossa família, nossa comunidade, nossa religião, nosso
ateísmo, nossa crítica, nosso olhar, nosso fazer, nossa
árvore viva, nossa semente guardada, nossa ciência, nossa
rede,
Nossa!!!
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Emergência 911
Joice Giacomoni

Faz mal para alma
Faz mal para o espírito
Não tenho mais calma
Quero sair de Poa
Adrenalina da boa
Aqui eu não consigo
Porra de cidade morrinha
Que tonteia e só me enjoa
Piora a cada dia
O melhor sempre fica à toa
Pior é a porcaria
E o que é bom só destoa
Império da não filosofia
Reino do emergente mau gosto
Só o milagre da cirurgia
Faz sorrir o teu rosto
E tu, coitadinho, não sabia
De lá do alto do teu posto
Que muita gente sofria
Só pra encher o teu bolso
Mas vai chegar o dia
Do teu grande desgosto
Vais ver nada ninguém faria
Se não lhes fosse imposto
Até o vento que teu corpo enchia
Não agüenta e quer ser solto
Bem como meu pai dizia
Homem bom é homem morto.
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Vida?
Sandra Veroneze

Nascer
Crescer
Reproduzir (?)
Morrer
Isso é Ser
(Humano)
Biológico
Ontem
Hoje
Amanhã (?)
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Antena
Graça Brito

A humanidade é uma mina
Ser solidário, ter afeto, compaixão
São doçuras, dons do coração em purpurina
Contrastando ao rumo errante tomando como clarão
Nascemos transformando o mundo
A degenerar a seiva, o caule e a raiz
Tocamos o caminho em frente, mudos e surdos
Sem enxergar o palmo que vai à frente do nosso nariz
Tanta antena e mente plugada
Tão pouca gente antenada, que mova a razão
A mostrar janelas para uma vida nova, alada
De uma energia inovadora, que nos traga emoção
Alienados à fraqueza
Cultivando borras da nossa força motriz
Sobras de uma mais valia caduca que reza
Produtividade perversa fingindo ser feliz
Tanta antena e mente plugada
Tão pouca gente antenada, que mova a razão
A mostrar janelas para uma vida nova, alada
De uma energia inovadora, que nos traga emoção
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Corações secos
Ligia Tomarchio
Cântaros recolhem
pedaços de chão seco
onde a chuva
não conseguiu molhar.
Escorrem lamentos
de corações sedentos
almas secas
de tanto chorar.
Choro incontido
da fome a doer
corroer de mentes
onde as sementes?
Subsolo endurecido
tal os corações dos dirigentes
transviados sem direção
a carregar numerário desviado.
Rumo incerto para o povo
qual polvo e seus tentáculos
a procura dos caminhos
encontra destino e desatino.
O caminho longo a percorrer
com a fome a irromper
alimenta-se de esperança
o retirante ao anoitecer.
Dias e dias percorrendo caminhos
do desconhecido pensamento
querendo pão e engolindo vento
vendo o chão correr sob os pés.
Na bússola da memória
sudoeste marca imantada
desvão do coração ansioso
por labuta, recompensa da luta!
Fim do sonho.

87

Caderno
literário

Regresso do avanço
Rodrigo Valverde Beitum

Imediato, palavra de ordem
Em meio ao caos da vida contemporânea
Longe da confiança e paz
Que tanta falta faz ao Homem.
Palavra de assombro
Que maquiada em rosto de anjo
Confunde, atormenta e nos ataca
Tornando velhos sonhos em escombro.
Sociedade da “última geração”
Que tanto prometeu revolucionar o mundo
E em plena contradição
Esqueceu-se de verificar a direção.
Egoístas, pobres humanos agem como covardes
Esquecem-se facilmente de seus princípios
De seus primeiros objetivos
Em nome de uma falsa liberdade.
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Olhar
Marcos Kastrus

O olhar de uma criança faminta
Revela bem mais que a desesperança
Ali existe uma tristeza
Consumindo o pobre ser
Como um câncer apodrecendo o corpo do cristão.
Senhores e senhoras, não joguem migalhas
Pois delas não sobra mais que um pão
Para aplacar o sofrimento momentâneo.
Deus assiste ao espetáculo, impassível.
Mas quem é Deus? Deus é só uma invenção do homem.
Não! Senhores prestem bastante atenção
No olhar daquela criança pedindo em vão
Mais que um trocado...
Pede um gesto de amor
Desses negados pela senhora e senhor.
Então sejamos todos felizes
Nesse reino de fantasia.
Vivamos com alegria
Enquanto nossos miseráveis viram números
Em sinistros necrotérios.
Vivamos em paz com nossa adormecida consciência
Pois tudo se transforma
Em pó e ao pó voltaremos.
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Hilda Hist
Julio Saraiva

"Quero brincar, meus amigos,
De ver beleza nas coisas."
- Hilda Hilst -

sabias a fala dos cães
e escutavas o silêncio dos mortos
por isso proclamaram-te louca
edificaste altares
com o suor das tuas palavras
por isso fizeram-te santa
mas também dividiste teu leito
com deuses demônios e anjos
então elegeram-te puta
(a puta mais puta)
agora que dormes tranquila
livre do xale que te protegia as costas
talvez te descubram mulher
- apenas mulher como uma estrela pura
saída do fundo
de um diamante raro
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Alma escondida
Zé Luís

92

Quem me dera saber que tenho uma alma escondida dentro
De mim, saber que cada manhã esta alma se levanta
Se olha e nada vê para além daquilo que uma alma ofusca
Existente pode ver.
Ser o subir do monte que se sobe nas manhãs frias do pensar
Ser o silêncio do meu caminhar
O silêncio das minhas palavras perdidas perto de mim
Ser o meu próprio peso, aquele que se encosta a mim a filosofar
Sobre o peso que se tem quando o peso se sente
Ter a sensação que estou para além da dor que o mundo sente
Sem ter a certeza que o mundo sente a dor que tem
Quem me dera como menino de outrora ouvir a voz longínqua
Da minha avó
Num sussuro incompreendido de quem diz:
Vem, vem até mim, o céu está escuro e o tempo chuvoso
Vem esconder a cabeça no meu regaço
Vem ver como a chuva cai
Sem que a sintas, sem que a vejas
Mas que imagines para além da chuva que bate
Entre o existir e o acreditar que a filosofia são cantos
Das manhãs do meu sorrir
Que a filosofia não é mais que o amor que existe
Entre o existir e o sentir que eu te amo
Para além das sensacões que tenho
Do barulho que as ondas imaginárias que o mar me causa
Mar longe de mim e tão perto do meu desejo
Quem me dera que tu tivesses visto o mar
Que as filosofias de ti me cercassem à volta do teu ser
Do teu desejo
De ver o mar de caminhar para além daquilo que nos está
Tão perto e tão longe
Quem me dera sentir pela última vez o teu sorrir
Quando a palavra mar foi filosofada à mesa de quatro
Patas
Só espero que o mar que tenho dentro de mim eu
O possa erguer num gesto único e derradeiro a quem
Os olhos deixaram cair uma lágrima só de o pensar
Tenho o mar apertado nesta mão
E ele é para ti, a mulher simples que me deixou
Poisar a cabeça no regaço e ouvir a chuva a cair
Sem a ver.
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Eixo dos ventos
Rodrigo Cancelli

¨Imagino um porto de calhas, de madeiras judiadas e um
Sol a sorrir e chorar, que de águas banha-se na
madrugada, no calar das muitas jangadas.... fico de longe
por quem passa numa estrada, como um andante
andarilho, com seu caminho guiado por seu leme menino
e sua inchada comida pelo tempo há.... um pastor de
gotas d’água da imensidão das trocas lá no céu a
observar-me e a você aqui sorrir.
Vai clarear agora os meninos trovões, deixando as flores
no ar, deixando as flores voar,
deixando o tempo e a vida passar,
tantas vezes nos ventos por onde levar,
vibrante loucura da inexplicável força na força e da
força, Ventar....
Vai clarear trovões e com vento mostrar....
¨Quem chega um dia ventando, vento será.... vento
será.... e sorrindo, caminhando e ventando, deu voltas e
voltas no eixo dos ventos, a dançar e gritar, com energia
dos tambores do tempo, escutando correndo e
brincando, os tambores no vento os trovões clarear....¨
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Mulher ou mãe
Neuza Pinto Nissen

Em que momento de minha vida
Deixei a mulher lá esquecida
Em posição fetal, adormecida
Deixando que se agigantasse
Esta fera que ruge, geme e chora
A qualquer sinal de perigo
Esta fera que se fere
Pela palavra não dita
Pelo gesto que não foi feito
Pela tristeza que lhe aperta o peito
Pela dor não percebida
Esta fera que como cordeiro
Se porta à acariciar sua cria
E como leoa ataca para defendê-la
Como onça caça para alimentá-la
Mas como gata se deita
Para por ela ser acarinhada
Onde ficastes mulher?
Como refreastes os anseios
De teu corpo jovem e sedento
Perdido no tempo
Aquela mulher que não sorria
Somente com os lábios
Mas com os olhos
Que mais parecia uma hiena sorridente
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Ou uma serpente
Dançando provocante
Naturalmente
Ou uma girafa no caminhar elegante
Dengosa como a Maracanã
Onde ficastes mulher?
Em que momento te perdestes
De tua metade mãe?
Essa mãe em teu íntimo arraigada
Lamentável que por ti passou
O príncipe e o carrasco
Mas a mãe não te deixou perceber
E só agora te destes conta
Que tua cama está vazia
Também a cadeira à mesa
Teus braços ansiosos por abraços
Pendem junto ao corpo
Cansados da imensidão do nada
Tristemente agora sentes
Estás solitária como o orangotango
E o amor que em teu peito oprimido está
Lá permanecerá
Até que te sufoque
E da selva da vida
Te despeças!!!
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Você se inspira, concentra, transpira
e escreve! Depois envia para o email
sandra.veroneze@pragmatha.com.br

