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EDITORIAL

Renovar!
Agosto se foi, setembro está
chegando... Com ele, a primavera e seus ventos,
flores e temperatura em elevação.
Os tempos são, portanto, propícios
para renovar... A vida recobra seu vigor, dá
início a um novo ciclo, onde podemos fazer
tudo diferente, com nova energia.
É a beleza do ‘começar de novo’, talvez
em novo degrau, talvez um pouco mais alto na
espiral de evolução, talvez um pouco mais perto
de onde se quer chegar. Mas, sobretudo, com
novo ânimo no fazer o caminho, no curtir cada
passo da estrada, parando vez ou outra para
admirar a paisagem, para jogar uma pedrinha
no lago, para secar o suor da testa, e para rir
dos tombos, entre tantas outras possibilidades.
No Caderno Literário, vivemos esse
intento. A edição de setembro chega com novo
layout, gerado pela sensibilidade e talento do
designer Rafael Barcellos. O trabalho de
abnegados poetas, assim, ganha nova cara,
nova moldura, fortalecendo sua carga, sua
mensagem.
Outra mudança é o retorno dessa breve
carta, da editoria. Confesso que estava com
saudade de escrever, pensando alto, ou

vertendo um pouco das emoções que correm
no lado de cá do balcão literário chamado
‘Caderno Pragmatha’.
Projeto em constante mudança, como é
próprio das coisas vivas, não chegamos a um
formato acabado nas mudanças que
empreendemos nas últimas semanas, nos
últimos meses, e que têm como ponto mais
visíveis esses novos traços, essas novas cores.
Pequenas pinceladas foram dadas, e talvez, a
cada edição se acrescente uma demão!
O diálogo, portanto, para sugestões e
críticas, continua aberto, como sempre foi
característica nossa... O Caderno é nossa Casa,
de todos os escritores que dela fazem parte.
Sinta-se assim!
Por último, quero agradecer a todos os
autores de trabalhos publicados nesta edição,
cujo tema, ‘Brasil’, propõe um olhar novo, ou
mesmo desbotado, sobre o nosso país, como é
próprio dos idealistas, ou dos desesperançosos.

Sandra Veroneze
Editora
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O meu Brasil
Isabel C S Vargas
Pelotas / RS
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Brasil de mil sabores e muitas cores
Meu país de jeito brejeiro e trabalhador
Tem rios, mar, e lagoas...
Muita água para lavar as impurezas
Daqueles que não respeitam
A dignidade de um povo batalhador.
Há riquezas sem par
Que bem conduzidas
Trariam mais alegrias para o povo
E menos dinheiro para quem muito possui.
Somos muito diferentes,
Muitas regiões, necessidades diversas,
Difícil a todos atender
Mas, com respeito, boa vontade
Foco e transparência
Um novo país é possível edificar
Com bons argumentos, sem violência
Com ordem e justiça social
É possível o progresso e a paz conquistar.

Ironias, políticos e punhetas
Alessandro Reiffer
Santiago / RS
I
ironia
(entre outros risos)
é o ato de saber rir
de quem só
distribui sorrisos
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II
a missão dos políticos
(entre outros ridículos)
é apertar as mãos
enquanto
lhes chamam de putas
as suas mães
III
há dois tipos de jornalistas:
os que batem duro
nos dominantes
e os que lhes batem punheta
como suas amantes

Brasil a mais de oito mil
Dija Darkdija
João Pessoa / PB
não sei qual brasil
é o Brasil
vitamina de mundo
(ponte
que par- tilt)
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Brava gente
Robinson Silva Alves
Coaraci / BA
Na minha pátria
Brilham estrelas
De brilho intenso
Verdadeiras
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Uma gente nobre
Guerreira
Ama seu país
Honram sua bandeira
Flores que combatem espinhos
Plantam a paz
Transformam caminhos
Na minha nação
O povo colhe
Lágrimas e alegrias
Renovando suas forças
Na luta de todo dia
Brasil,
Belo povo,
Grande nação
De sonhos e inspiração
De gente guerreira
De brava gente
Brava gente brasileira.

Horizonte perdido
José Atanásio Borges Pinto
Lages / SC
Nada muda nesta terra
desde há muito sem um norte,
mais parece uma tapera
atirada à própria sorte.
Passam dias, passam anos,
passa o tempo e vai-se a vida
e só restam desenganos
de promessas esquecidas.
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Nos salões e nos palácios
onde tudo é um grade jogo,
se rasgaram os prefácios
porque falta um pai-de-fogo.
Os gravetos queimadores
não são lenha para brasa,
nem os falsos pregadores
trazem luz à nossa casa.
Mas a gente, sempre espera
que um angico, cerne puro,
ilumine essa tapera
dando rumos ao futuro.
E o país, o pago, a gente
fica a espera de que um dia
as tormentas de presente
se transformem em calmaria.
* Pai-de-fogo: diz-se do tição grande que mantém o fogo aceso. O mesmo que
trafugueiro, guarda-fogo, mãe-de-fogo.

Brasil acordou
Cislaine Bier
Santo Antônio da Patrulha / RS

10

E o povo saiu pelas ruas,
Reivindicando seus direitos.
Cansado da corrupção,
Da falta de segurança,
Da precariedade da saúde,
Do aumento das passagens,
Da qualidade do ensino...
Expressou seu descontentamento,
Direito de todo cidadão,
Se for de forma pacífica.
Mas infelizmente o vandalismo
Também se fez presente.
O prejuízo aconteceu para muitos.
Foi um marco na história do Brasil,
De esperança de novos tempos
Para os brasileiros.

Um novo Brasil
Mardilê Friedrich Fabre
São Leopoldo / RS
Rico em natureza,
com tanta beleza,
devemos lutar
p´ra isso conservar.
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Amável povo brasileiro
tão fácil de conduzir...
Basta discurso emitir
que surge marqueteiro
p´ra ideia adiante levar.
Se no jovem incutirmos
mudanças de proceder,
logo veremos renascer
o Brasil que ansiamos ter.

Brasil: hoje
Eliana Wissmann Alyanak
São Paulo / SP
Dias turbulentos
Revoluções internas
Pessoas marchando nas ruas
Consciências despertas
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Dimensões continentais
Diversidades mundiais
Sincretismo sem preconceitos
Respeito, dignidade e acolhimento
Hospitalidade e solidariedade
Noticiários sangrentos
Realidades manipuladas
Informação na superficialidade
Empregos encontrados
Recolocações possíveis com criatividade e iniciativa
Problemas de infraestrutura
Superação de obstáculos

Brasil
Tchello d´Barros
Rio de Janeiro / RJ
pátria minha
grande e bela
ver de perto
e amar ela
13

A Princesa Isabel
Jusberto Cardoso
Ouro Preto / MG
Brim
Brinco
Brinc-Abrac
Brinco de ouro da princesa
(Estádio)
14

Trova
Antonio Cabral Filho
Rio de Janeiro / RJ
Esse céu de puro anil,
nosso mar e as araras
pintam de azul meu Brasil,
a terra das jóias raras!
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O povo nas ruas
Ricardo Mainieri
Porto Alegre / RS
A multidão reclama
do preço do ônibus.
O povo unido
discute a Copa no Brasil.
16

A sociedade laica
se impõe ao retrocesso
fundamentalista.
Onde estavam todos?
Dormindo?
Hipnotizados?
De qualquer forma
a hora é agora.
Ainda pulsa a utopia.

Deitado Eternamente
Tatiane Braga dos Reis
Porto Alegre / RS
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A esperança verde,
que tomou as ruas,
logo amarelou,
depois azulou
e, por fim,
Tudo parece
ter passado
em brancas nuvens.

Brasil, de tantos Encantos
Neri França Fornari Bocchese
Pato Branco / PR
Brasil, de “Encantos Mil”
Brasil, das belas Mulatas,
Brasil, das Praias ensolaradas,
Brasil, do Cruzeiro do Sul.
De um povo altaneiro,
Do Nordestino trabalhador,
Do Vaqueiro laçador,
Do Gaúcho pampeiro.
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País, do Cristo Redentor,
País, das Quedas do Iguaçu
País, de um povo Cantador
País, da gigantesca Itaipu.
Brasil, empreendedor
Brasil, de Machado de Assis.
Brasil, da ginga, do samba
Brasil, de tantos talentos,
Brasil, do Galo da Madrugada.
Brasil, dos índios, brancos e negros.
Sem esquecer, país do Futebol
Do Senhor do Bonfim,
De alma Verde e Amarela.
Deslumbrante no Carnaval.
Sabe rezar no Santuário,
Aos pés da Mãe Aparecida.

Brasil
Lin Quintino
Belo Horizonte / MG
Cantar o Brasil em versos
Já fez um dia poetas.
Enalteceram suas matas,
Sua flora, sua fauna e florestas.
Brasil terra adorada
Dentre outras mil,
é pátria amada.
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Um país de Orgulho
de extrema beleza
de rios e cascatas
de tesouros exuberantes.
Terra por Deus abençoada
Suas praias acolhem
pessoas de todos os credos e raças
que trabalham que se divertem.
Que têm sempre no coração a alegria
Um povo que só quer a paz
E que não quer violência.
E, quando preciso, vai pras ruas,
Vai à luta, mostra a sua cara
E que merece respeito.
Não somos apenas
o país do carnaval,
do samba e do futebol.
Somos um povo batalhador, guerreiro.
que luta pelos nossos direitos.
assim,
tenho orgulho de ser brasileira.

Sem necessidade
Edith León Orellana
Pelotas / RS
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Brasil,
Eis aqui o país da beleza pura,
De misturas de raças e idiomas,
Emoções e cores.
De músicas magníficas e questões variadas,
Geografia gigante e frutas tropicais,
Como posso entender este país?
Eu me pergunto?
De tantas coisas boas: café, petróleo, presal e energia
suficiente,
Mas fico triste com tantas contradições, pois é, tantas e
tantas contradições sem necessidade.

Brasilidade
Valdir Azambuja
Itabuna / BA
Andei do Oiapoque ao Chuí
Mas não conheci o Brasil
É que o Brasil tava dentro de mim
E eu tava fora de mim
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Brasil de todos
Jania Souza
Natal / RN
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És meu chão, dourado de amor
que me aquece e engrandece
com sonhos e muita ação.
Abraças meu corpo com sol e estrelas
e deita-me na areia com coqueiros sob esteiras
e faz-me navegar em águas mornas e cidades históricas
livros do meu saber e consciência de amor.
És grande, enorme, varonil
mestiço em sangue, cor, coração
lutas por liberdade e igualdade desde o início dos tempos
quando teu povo corria pelado e desconhecia a fúria e ganância
do branco.
Sobrevivestes a todo e qualquer ato cruel
e esperas que tua nação acorde realmente
para lutar dignamente com a espada da palavra
e reconstruir o progresso com a união que a tudo precede.
És meu Brasil, meu país, minha nação
meu berço, minha casa, meu torrão
quero-te completo, por inteiro
com mulatos, negros, mestiços, brancos, amarelos
colorido como o teu pavilhão
amarelo, verde, branco, anil
sem violência, sem droga, sem crime
celeiro do meu vigoroso e protetor país
sede da minha venturosa nação.

Devoção
Dilma Leite Schmitz
Pelotas / RS
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De Verde e amarelo
Pintei meu coração.
Do pau Brasil ao corcovado
Das ruas às avenidas
Das matas aos desmatamentos
Ainda resta o Brasil.
Das três caravelas
Em todas as fases da lua
Adentrando por toda água
Ainda resta o Brasil.
Do futebol, do carnaval
Do povo aguerrido
Que sonha um futuro
Cada vez mais colorido
Ainda resta o Brasil.
Gigante por natureza
Pequeno na humildade
Abre os braços o Redentor
A quem chega sem soberba
Só pode ser o Brasil.
Com a bênção do Padre Cícero
Elevo minha oração
A essa nação que chamo
Brasil do meu coração.

Língua amarela,
azul = verde
Rubens Cavalcanti da Silva
Santo André / SP

24

nem de Beatles
nem de Rolling Stones
ela não amava ninguém
de língua azul e vermelha
ela amava a Pitty
amava o Capital
ela cantava: sempre que te vejo assim,
linda e nua...
na balada do Baleiro
não cantava help
porém, quando precisava
pedia ajuda
não cantava a tick to ride
pois achava babaca
nem lady Jane
nem Tarzan
se dizia brasileira
com muito orgulho
não de sangue azul e vermelho
mas de sangue azul, amarelo = verde
e pelo que sei
nunca disse I dont' know

Roleta dos dias 2013
Joaquim Moncks
Porto Alegre / RS
01. Sobreviventes do não acontecido
Armagedom ainda estamos vivos.
Contemporânea de angústias e transformações,
a humana criatura maneja novidades.
O consumismo invade todos possíveis quintais.
E ansiamos entre a globalização e novos mitos.
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02. “Deus também é virtual”, diz o viciado em internet;
o fundamentalista adverte sobre a bíblica palavra
e apedreja as mulheres desgostosas de burcas...
O conhecimento esparrama-se na grande mídia.
Ai de quem não acessa a floresta dos sítios colossais.
Jurássicos são os de fora da lista por desuso
- banquete dos novos games da roleta dos dias.
03. A família freme ao último rock, e o funk desce o morro
- proposta proletária a abrir-se aos desavisados.
Chinatown não é um gueto, mas uma nação que domina.
Um olímpico tornado consome Nova Iorque nas ruas.
Palestinos e israelenses beijam a Caaba com fervor.
Dois franciscos andejam na Praça de São Pedro...
04. Num carrinho de lomba a infância sufoca o crack
Ó mãe amada de esperanças, deixa-me beber de teu leite...
O poeta aponta ao Brasil o futuro através da leitura.
A bruxa - complacente - sussurra a Palavra aos quatro ventos.
05. - Loas do Povo, loas de Deus, sussurram vozes nas ruas.
Cristo, ferido de espinhos, cruza os braços sobre o madeiro.
Sequioso de amor, o poeta ajoelha-se à Providência.
Humílima de Confraternidade, a Poesia reordena o caos.

Meu nome é Brasil
Valesca Pederiva
Encantado / RS
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Nasci puro
na terra da felicidade
abri meus braços
ao portal da adversidade

Produzo tesouros
de cura e beleza
sou um diamante
que já foi da realeza

Sementes, flores e frutos
de mim emergem
ofereço-os de bom coração
aos que me protegem

Também sou glória
suor e lágrimas
imenso coração
que pulsa dádivas

Águas límpidas
doces e salgadas
derramo sobre a terra
em bênçãos douradas

Fui índio
fui escravo
sou menino
que cresce bravo

Sou quente e frio
inverno e verão
sou serra
sou sertão

Sou idolatrado
sou orgulhoso
sou verde-amarelo
sou gentil
meu nome, é Brasil

verso / reverso / contra verso
Teócrito Abritta
Rio de Janeiro / RJ
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Eu não tinha nada
e perdi tudo
até a menor que era cabaço
virou bagaço.

Lucro no bolso
voto fácil
prestígio parlamentar
satisfação da Casa Civil.

Morava numa casa de placa.

Drenagem nós não faz
escoamento também não
fundação só fundamento
entulho socado
[no chão molhado.

A enxurrada lambeu
a placa cedeu
a criança morreu
cachorro comeu.
Agora nós véve na Senzala
tudo amontoado
pros lado do forró da véia.
Inté o trem não passa há muito
passou ontem pela última vez.
O vereador, seu Licurgo, sumiu
o prefeito, seu Sinho, escafedeu.
A deputada, dona Salomé, fedeu
a presidenta, dona Dilcineia, esqueceu.
O povo sofreu
feneceu
no necrotério
um lençol estendeu.
Minha Casa, Minha Vida - a deles.
Povinho safado
faladô enganadô
casa de placa milagre da
construção (vil).

A presidenta quer azulejo
parede só alvenaria
[tijolo pro caboclo
quando tudo cai
tempo pra sair devagarinho
[de fininho
[bem mansinho
[Tal cordeirinho.
Outubro tá chegando
vem comer na eleição
bolsa família-salário educação
apenas sessentinha voando
[até minha mão.
Povinho safado-faladô-enganadô
vem comer na minha mão
bolsa família-salário educação.
Minha Casa
Nossa Vida.
Emprego tem não.

L+ndo
Suzana Luna
Belo Horizonte / MG
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passos Largos
evoluções Lentas
corpos Lânguidos
atitudes Letais
raciocínios Lógicos
resoluções Lacônicas
pensamentos Livres
doutrinas Laicas
líderes Logreiros
povos Ludibriados
presente Leviano
futuro Lesado
mentes Lascivas
mas
corações Libertos

Brasil, esse nosso ornitorrinco
Mauricio Duarte
São Gonçalo / RJ
Brasil, esse nosso ornitorrinco
Ovíparo e mamífero ao mesmo tempo.
É um ornitorrinco?
Não, é o Brasil.

29

País que não é nação.
País que não pune seus ladrões.
Os maiores destes são os políticos corruptos,
ladrões do dinheiro público.
Superfaturamentos, mensalões,
maracutaias, trambiques.
São tudo coisa nossa
Aqui o ornitorrinco é coisa comum.
Mas não é australiano?
Não, é o Brasil
Uma Belíndia cabe aqui.
Mistura de desordem e regresso.
Mistura de desigualdade social
com elites super VIP.
E descaso do poder público
com os direitos inexistentes da maioria.
São tudo coisa nossa.
Brasil,
Terra de Santa Cruz,
esse nosso ornitorrinco de todo dia.

Independência
Otavio Reichert
Santo Ângelo / RS
Em mil oitocentos e vinte e dois
Dom Pedro com braço forte
gritou à beira de um rio
“Independência... ou morte!”
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Portugal exigiu dinheiro,
que emprestado da Inglaterra,
já endividou o Brasil,
pois pagamos pela terra.
Na semana de setembro
a data é comemorada.
Com desfiles e homenagens
aos heróis da pátria amada!

Brasil
Magno Oliveira
Poá / SP
Brasil!
O Brasil é feito por Maria e por João
O Brasil é feito por pessoas honestas e de bom coração
Que são os orgulhos desta nação.
Brasil!
O Brasil é um país maravilhoso
Que tem Carnaval e a mulata com um gingado gostoso.
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Brasil!
O Brasil não é só o país do futebol; é do vôlei também
É do povo que faz de seu esporte a prática do bem.
Brasil!
O Brasil é de grandes poetas como Machado de Assis
É de um povo guerreiro e feliz!
Brasil!
O Brasil é de Guga, o maior tenista.
É de Ayrton Senna, o melhor na pista.
É de Clodovil, o maior e melhor estilista.
Brasil!
O Brasil é de grandes atletas.
Aqui tem os melhores velocistas.
Os melhores skatistas.
Os melhores artistas,
Prova disso: Cauby Peixoto, Maysa e Caetano
Gal Costa, Tom Jobim, Elis Regina,
Milton Nascimento, Gilberto Gil.
Brasil!
O Brasil é do menino, é da menina,
É de um povo trabalhador e humano.
Brasil!
O Brasil é um país perfeito
Por ser feito
Por brasileiros este povo bravo e direito.

Insegurança
Mara Carvalho Leite
Porto Alegre / RS
Tudo em volta é hostil
Não tem hora
Nem tem dia
Pra ter medo no Brasil.
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“Brasil”
Marba Furtado
Brasília / DF
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Musa cantada,
encantada entre montanha e mar.
Quanta mata,
morte,
sertão e sonho
se encontram em suas entranhas.
Quanto assalto,
quanta manha,
tamanha fome
em terra tão farta
Os homens não souberam cultivar suas
sementes
Somente tiraram sua seiva
abriram veias
deixando sangrar todo seu ouro
mar afora.
Os homens - seus homens vasculharam seus tesouros.
Possessos, possuidores,
se fizeram donos,
senhores de seu corpo,
e abandonaram só restos para
quem respeita sua riqueza.
Musa passiva,
impassível entre descobertas e perdas.
Quanta gente,
graça,
interior e beira-mar

passeiam por suas areias.
Quantos botos,
quantas sereias,
tamanha crença
em terra desenganada
Os homens não souberam cumprir os
compromissos
Omissos, desviaram o olhar
enquanto parceiros
vasculhavam seus jardins
casa adentro.
Os homens (seus homens)
subornaram suas vontades
Dominantes, defensores,
se disseram pais de todos,
senhores de seu espírito,
e substituíram todos os sonhos
por formas de exploração.

Paz, pais, país
Adilson Roberto Gonçalves
Lorena / SP
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Uma terra de muita água,
fonte da energia, da luz
que também nos traz a mágoa
da pobreza que ela produz.
Não se permita que eu parta
sem trabalhar por essa terra,
sem corrigir o que peca e erra,
e que a solução seja farta.
Paz dentro dos úberes generosos
triunfando de norte a sul,
felicidade, sorrisos gostosos.
Sonho que pode ser vivido,
tinjido de amarelo, verde e azul,
cores de um Brasil querido!

Meu país
Carmen Marinho dos Santos
Torres / RS
Adoro...adoro...ele é lindo...
Suas terras têm contrastes,
Suas praias ora são azuis,
Ora são verdes...deslumbrantes...
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Seu povo é sorridente, mesmo na tristeza...
É acolhedor, mesmo na pobreza...
Suas festas sempre divertidas...
Tudo são motivos para brincadeiras...
Meu País, ora odeio...ora amo...
Moro num País maravilhoso...tropical...
Seu céu é mais azul...seu sol mais amarelo...
No meu País estão todos os países.
Sim, ele tem muitos problemas...
Mas adoro morar no meu País!...

Minha guitarra chora
Girlene Monteiro Porto
Cariacica / ES
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Minha guitarra chora
Pois não fica indiferente,
Esperando novamente
Como sempre e simplesmente
Depois da noite outro sol nascente.
Minha guitarra chora
Pois, não fica indiferente.
Você tem fome de quê?
Época de eleição
Propaganda eleitoral gratuita, obrigatória e sem escapatória.
Somos obrigados a ouvir promessas vacilantes
De políticos determinados
Mas, que num instante,
Já não escutam nossas vozes ofegantes
Depois tentamos descobrir uma explicação
Qual a razão da existência
O motivo da vida
E o porquê das diferenças.
Qual a razão de existir, se ninguém percebe
Aquele pequeno ser ali?
Pelas avenidas das grandes cidades
Vendendo doces nos sinais.
Pelas terras do sertão, sem ter um pedaço de pão.
Qual o motivo da vida?
Que nasce com armas nas mãos
Que cresce nas ruas, sem educação,
Onde a escola da vida ensina
A morrer com armas nas mãos.
Enquanto passa na televisão
Malas, cuecas recheadas com o nosso dinheiro,
Dinheiro que deveria servir para educação,
Mas, ao contrário, debocham da nossa cara em pleno plenário nacional,
Onde reina a impunidade.
Desde a colonização, esse País se formou de corrupção,
Tráfico, sequestros relâmpagos, prostituição infantil,
Aqui de tudo acontece, menos a justiça, pois até a lei é corrompida,
CPI que termina em pizza
Não precisava nem começar
Deixa isso pra lá
Passa o dinheiro pra cá
Aquele velho jeitinho brasileiro
E até tem explicação
ROUBEI sim, mas no Brasil “todo mundo” rouba.

O estrangeiro
Gabriel Felipe Jacomel
São Paulo / SP
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buy
buy Brazil
que doce exílio
me partiu
minha pátria
é de pegar
ou largar
és de purgar
ou meu lugar?

Brasil
Ricola de Paula
São Paulo / SP
Que a vara uniu
Quiçá um dia descobre
Quem o pariu
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Brasil
Lima Mesper
Porto Alegre / RS
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Que dizer de meu país e que nunca foi dito
Que dizer das palmeiras de cantantes sabiás
De belezas altaneiras de sua individualidade continental
De temperaturas quentes e geladas ao estremo de norte a sul
Sentir dó de um povo que trabalha de sol a sol
Crivado de políticos que herdaram
De nossos ancestrais italianos o “jeitinho”
Dos ancestrais portugueses a corrupção
Mas nosso povo brioso é trabalhador
Também herdou da terra o caráter
O orgulho, o esforço para fazer de nosso país
Um lugar melhor para se viver
Ainda temos jovens que estudam
Contrastando com os que roubam, se drogam
Matam ou estupram
O Brasil é um país de PAZ
Para isto que lutamos do nascer ao se por do sol
Queremos um país para brasileiros que amam esta terra
Tendo em nossos corações um sonho, uma utopia
De uma nação sem trapaças, sem “jeitinho” ou corrupção
Uma nação onde o criminoso,
pobre ou rico tenha sua justa punição.
Depois disto dá para cantar como o sabiá,
Ver o colorido de suas matas de seu céu e do seu mar.

O último Resedá
Lena Teixeira
Ouro Branco / MG
Dia novo todo dia passava por ele.
Passava quando o sol
raso estava.
Quando o sol brando não queimava
e o cheiro da manhã
virgem acontecia.
Passava por ele,
onde esguio sempre me olhava.
Onde esquio dominava o caminho.
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Passava por ele
e sentia aos ouvidos,
folhas e pios
pios e folhas,
que pardais bagunçavam.
Passava...
Passava onde a Calda parecia puxar o dia.
Abanava afluência em Grão-Mogol
fazendo companhia
antes que a Contorno aparecia.
Nesse canto,
não projetava belos horizontes,
pois colinas não se via e
e a Serra do Curral apenas pressentia.
Nesse canto,
em traçado urbano,
traçadas ruas em movimentos
faziam Campanha a dourar Outono.
Inda que Primavera acontecia.

Esta, a minha Geografia-Sentimental-Afetiva.
O meu Resedá, minhas ruas, meus caminhos
nos tempos em que lá,
Em Belo Horizonte estive.

O Brasil da Esperança
Celso Oliveira
Balneário Pinhal / RS
Quero dividir com Você os meus sonhos
Te dizer das coisas que gostaria de ver,
meu país de oportunidades verdadeiras
Sem corruptos e com a honestidade a florescer
nas mentes dos cidadãos de bem,
com bons governantes no poder.
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Vou fazendo minha parte
com vontade o país avança
com trabalho e prosperidade
no meu Brasil da Esperança.

O Brasil da minha infância
Gerci Oliveira Godoy
Porto Alegre / RS
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Eu quero o Brasil jeito criança
quero acordar o meu país antigo
amigo, companheiro, bem sincero
que eu possa acreditar no seu futuro
como inocente, acreditei nas historinhas
que com respeito a gente ouvia embevecida, e
com amor e reverência cantava o Hino Nacional

Hino de amor ao
menor abandonado
Elder Poltronieri
Paraguaçu Paulista / SP
Pequenos carentes... doces frutos inocentes
Pingos de gente abandonados na aridez
Pétalas caídas sem as cores da inocência
Jogados no mundo revestidos de estupidez
Nos passos criança, há gotas de orvalho
Feita de olhares, dores e solidão
São crianças perdidas sem agasalho
Que vivem sofrendo à procura de pão
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Nas frias calçadas, das grandes canções
Nos hinos sensíveis da grande religião
Menores abandonados, pisoteados sem vida
Infelizes vagando com a alma ferida
Crianças menores, abandonadas crianças
Lançadas sem amor à futura esperança
Se tornam maiores, transbordam de revolta
São presas nas grades pela estupenda escolta
Se tornam banidas pela grande raça
Que destruíram um dia seus férteis desejos
Hoje os acusam como ruína da massa,
Sem lembrar que um dia lhes deram desprezo
Crianças, menores de amor e afeto,
Sem rumos, eternas à procura de um teto
Outros não viveram para sentir o drama
Porque do feto... foram jogados na lama.
Crianças drogadas, fadigadas e descalças
Sujas pela poeira do deserto tirano
Buscam incansáveis nos rumos mais altos
Um pequeno sorriso e um carinho humano

Idealista
Roberto Prado Barbosa Jr
São Vicente / SP
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Pobre homem
Cheio de amor e fé
Pela humanidade.
Padece
Planeja e sonha
Transformar lágrimas em risos
Doenças em saúde
Findar com a miséria
Criar, enfim, um mundo ideal
Te aviso, pobre idealista:
- Nessa máquina as engrenagens são quadradas!
Pois saibas
Na verdade serás
Mastigado
Cuspido
E esquecido
A ti nem estátua
Nem placa de rua
Nome de manicômio
Serás pó
Esquecido
Ou pior
Hás de ser modelo de mau-exemplo!
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