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EDITORIAL

Eu Terra !
A palavra Terra, fazendo jus à sua
origem mitológica no ventre de Gaia, é
exponencialmente prenha. Ao seu entoar,
podemos lembrar do planeta onde vivemos,
do chão que suporta nossa existência e
também de sua face como elemento
primordial.
Não quero falar de consciência
ecológica, nem de evolução espiritual, mas
sim da terra que existe em cada um de nós.
Se o ar é mente, se a água representa nossas
emoções e se o fogo está relacionado ao
espírito, terra é matéria, é corpo, é o veículo
para nossa existência.
Cuidar da nossa matéria, estar em
harmonia com ela, é honrar a verdade e a
sabedoria desse elemento. Não falo de
músculos bem torneados, de linhas afins aos
padrões de beleza estética preconizados pelo
nosso tempo. Falo de algo mais sutil e ao
mesmo tempo concreto, prático e poético: a
essência, a energia que anima.
Em momentos de dificuldades, é
preciso resistência e força das montanhas...
Em momentos de confusão, é necessária a

flexibilidade do bambu. Nos tantos caminhos
afora, em muitas situações precisaremos ser
pedra, ser rocha, e em tantas outras
precisaremos ser raiz, ou folha...
Honrar os compromissos é ser terra.
Desenvolver as atividades laborais e práticas
cotidianas com energia e boa vontade é ser
terra. Ser porto seguro também é ser terra.
Honrar a palavra, preservar a vida... Tudo isso
é ser terra...
Quando cada um de nós honrar a
terra que existe em si, falar de consciência e
evolução espiritual será secundário. Porque o
pressuposto básico, que é o respeito pela
terra que existe em cada um e pela terra que
existe na nossa casa comum, já estará
internalizado, bem compreendido, e
transformado em prática...

Sandra Veroneze
Editora
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Crostas unificadas
Valesca Pederiva
Encantado / RS

05

Em mim tudo nasce
Em mim tudo acaba
Das minhas entranhas, nasce o fogo
Das minhas alturas, derrama-se o gelo
Encontros contrários
Em crostas unificadas
Fluo em águas
Doces e salgadas
Azuis e rosas
Fundas e rasas
Sou de todas as cores
De todos os sabores
Lanço ao homem desafios
Abro-me em fendas
Sob o mar, sob o sol
Abro-me em luz e escuridão
Neve e vulcão
Escolhi a vida
Que renasce da morte
Sementes em mim são fincadas
Boas ou más, todas brotam
Sem nada deixar para trás
Sou a Terra
E nasci para vidas abrigar

Sophie
Bernardo Almeida
Salvador / BA
A Terra
encobre
o juízo
de
quem tem
pressa
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venda
e aterra
o corpo
jazido
em guerra
no estômago
do tempo:
verme
que tritura
condolências

aferra
o centro
cuja memória
emperra
fechada no ciclo
a consciência
encerra
a obra
espera
terra
é alimento e cicatriz
mundo e perda
plena de desculpas
em miniatura
pode o que não
diz

a terra
berra
o medo
e o escândalo da
morte
preenchendo
vazios
terra:
é melhor regá-la
para ver crescer
a grama e a erva
no lugar da treva

Terra
Gustavo Gollo
Rio de Janeiro / RJ
Gira em torno de um sol comum,
em braço marginal de galáxia vulgar,
o pequeno planetinha,
perdido em meio ao imenso silêncio do universo.
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E embora insignificante, apagadinha,
a Terra dança ininterrupta e elegantemente,
exibindo, apenas para seus próprios olhos,
Seu dulcíssimo encanto azul.

Terra Nossa Terra
Maria Moreira
Belo Horizonte / MG
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Terra de serras e montes altos
De solo fecundo e alimento do mundo
Terra de todos os povos
Sagrada mãe e pátria amada.
Terra amassada
Terra revirada
Terra de plantio
No cio
No fio
Terra de todos os matizes
De ternas raízes tenras!
Templos de minérios raros
Solo de riquezas mil
Terra fértil
Terra molhada
Terra alagada
No Brasil
No mundo
Terra que sempre serviu de abrigo
De chão de meus antepassados
Terra de futuros ainda vindouros
Solo pátria livre e democrática.
Triturados
Torrões
Terra solta.
Neste chão que um dia descansarei!

Planeta Azul
Isabel C S Vargas
Pelotas / RS
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Morada de todos nós, humanos,
Lugar de passagem,
escola de aprendizado,
crescimento e expiação.
Nele estamos interligados.
A ação de um afeta o outro,
Mesmo em distantes locais.
Planeta Água;
Mãe terra;
Ar que respiramos.
Planeta que destruímos,
terra que desmatamos,
água que contaminamos,
ar que poluímos!
Há salvação?
Consciência!
Sejamos responsáveis!
Educar as crianças,
Ser exemplo para novas gerações,
Mudar a conduta errada,
caminho a ser seguido.
Educação, Respeito, Amor à vida!

Troco apito por um
punhado de terra
Tatiane Braga dos Reis
Porto Alegre / RS
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Em frente ao Palácio
cercado de avatares
aqueles dorsos, despidos
suados e pintados
ostentavam seus cocares,
representando outros,
milhares,
com calos nas mãos que,
armados só da voz,
pediam vez
para trocar apitos
por seu punhado
de chão.
De dentro do Palácio...
nem um grão.

Um dia
Robinson Silva Alves
Coaraci / BA
Um dia o homem
Respirou,
E aprendeu a importância do ar

Um dia o homem
Se banhou,
Nas águas cristalinas do mar

Um dia o homem
Soube ouvir,
Dos pássaros o belo cantar

Um dia o homem
Amou,
Todas as espécies
Que há
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Um dia o homem
Preservou,
As árvores, seu habitat
Um dia o homem
Contemplou,
O que nunca mais existirá

Um dia o homem
Foi homem.
E aprendeu a respeitar
A terra, a água, o ar.
Um dia.

Terra-mar
Fábio Daflon
Vitória / ES
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E dos tons neutros da terra
nasceu a hemorragia dos rios
e o verde das montanhas
(inchaços vulcânicos de dor):
de onde estruge-se a matéria
da ave de ferro, pressurizada
criação do homem: sem gema,
sem clara e sem ovo; ventre
das bombas sobre alpinistas,
destruidoras do sonho de Dumont.
De onde, símio, também nasci:
para sempre olhar o mundo expulso
de um útero-caverna; desde andar
pelas frestas na multidão
do nosso carnaval, antro-centrífugo,
ao cultivo da língua lusa- salivante
palavra onde há honra-lugar
do beiço porto e da planície
do peito escavado pela erosão
fazendeira da quilha: cortante
lâmina sobre o abismo do mar.

Minha terra
Rosalva Rocha
Santo Antonio da Patrulha / RS
Terra doce
doce terra
onde vivi
anos dourados
por lembranças lapidados
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Terra fértil
fértil terra
onde dancei
nos bailes enluarados
com boa música
embalados
Terra minha
minha terra
pra onde retornei
na metade da vida
(por necessidade)
hoje feliz
regando novas plantas
trilhando outros caminhos
como aprendiz

Canção do sul
Douglas Fantineli
Porto Alegre / RS
Minha terra tem araucárias,
Onde canta o bem-te-vi.
As aves de outras terras,
Não gorjeiam como as daqui.
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Nosso campo tem mais gado,
Nossa carne mais sabores.
Nossa terra tem mais pampa,
Nosso povo mais amores.
No litoral sozinho à noite,
Mais encontro o que eu quero.
Minha terra tem eucaliptos,
Onde canta o quero-quero.

Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu lá;
Na serra - no invernoMais prazer encontro eu cá.
Na minha terra sem palmeiras,
Também canta o sabiá.
Não permita Patrão Velho,
Este rancho abandonar.
Quero sempre os primores,
Que não acho em outro lugar.
Não há terra de palmeiras,
Que possa me contentar.

Gênese
Valdir Azambuja
Itabuna / BA
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Desde o princípio do mundo
Ou antes ainda:
A mesma água
A mesma terra
O mesmo vento
O mesmo fogo...
Em diferentes formas:
Molhando
Aterrando
Soprando
Queimando TUDO.
Só EU imortal adolescente
Sou novo nessa história
E não me iludo...

Terra de meu Deus
Mauricio Duarte
São Gonçalo / RJ
Quantos nós se faz
na corda da maldade
nessa terra de meu Deus?
Quantas pedras
se coloca no canteiro
nessa terra de meu Deus?
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Quantas lágrimas
rolam das faces
nessa terra de meu Deus?
Nessa terra que pôde ver
a dizimação dos povos indígenas
pelo branco colonizador.
Nessa terra que pôde ver
a exploração do pobre
pelo rico opressor.
Nessa terra que pôde ver
a morte da candura
assassinada pela falta de amor.

Terra
Zenilda Silveira Z
Viamão / RS
Terra Fértil
Que emprenha a Natureza
Dá vida, cria vida
Em abundante beleza
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Terra Mãe
Que nos vê nascer
Nos dá o sustento
E nos ajuda a crescer
Terra Abençoada
Pros pés no tocar
Desenha um lindo caminho
Faz macio meu andar
Terra Pura
Ou bem misturada
Tudo se planta e colhe
Retribuição Respeitada

Os 260 mil que morreram
de fome na Somália
Al Reiffer
Santiago / RS
em um planeta esplêndido
(ainda que já agônico...)
onde há regiões miríficas
de natureza vívida
e onde a vida é fantástica
onde a água é límpida
e há o esplendor telúrico...
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neste mundo magnífico
entre o mistério cósmico
como podem, eu me pergunto atônito
reunirem-se bilhões de míseros
em lugares que são infindos túmulos
por entre águas que são mais que pútridas
amontoados como vermes fúnebres
sobre o lodo seco imundo esquálido
comendo lixo e o que houver de péssimo
por entre a doença a peste a pústula
onde nem há o consolar das árvores
e não há nada a não ser catástrofe
e mais adiante vê-se um campo onírico
onde o que é belo até se torna mágico
onde da vida há um fulgor titânico
e onde jamais puderam aquelas gentes trágicas
(e pior que trágicas, aqueles seres tétricos)
pisar a terra verde com seu passo trôpego...
a quem pertence neste mundo prático
as vastas terras desde lá o gênesis?
Humanidade estúpida!

Paraquedas para quê?
Tchello d'Barros
Rio de Janeiro / RJ
O céu nesse salto
Um risco no azul
E um sol sob o sul
Ao léu lá no alto
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Acima da nuvem
Na bruma do vento
Num voo o alento
As asas se curvam
Acima do monte
O mundo a girar
Por todos os lados
Linhas do horizonte
O voo se finda
Apesar de breve
A alma é tão leve
Que voa ainda

Terra abandonada
Artur Pereira dos Santos
Porto Alegre / RS

20

Hoje a rústica paisagem te domina.
Nesgas de sombras se arrastam no terreiro de teus dias.
O horizonte esgueira-se sobre montes inexistentes.
Os solitários maricás arranham tua imagem.
No eterno nascedouro de alvoradas.
Nem existe mais os teus declives verdadeiros.
De quando a água fazia sulcos em teu colo acolhedor.
Onde vi nascer e morrer as lembranças disfarçadas de saudades.

Sou filha da terra
Lin Quintino
Belo Horizonte / MG
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Sou toda terra,
filha sou de outras terras,
terras do além-mar.
Lá eu era guerreira,
princesa e reinava em minha corte.
Aqui, sou negra, escrava,
no calor do terreiro,
no agonizar do tronco,
no lamento da senzala.
Debaixo de sol a pino,
em roças escaldantes,
a chibata corta meu corpo.
Sulcos e valas a céu aberto,
sangue escorrendo no peito,
molhando a terra macia
que espera a semente
pronta pra germinar.

Terra
Lima Mesper
Porto Alegre / RS
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Terra... uma minoria em nosso planeta água
Mas que generosamente abriga
Centenas de milhões de pessoas
Pessoas que não se importam em sugar da terra
Até suas últimas forças, todo o bem que ela produz
Terra... tão rica em diversidade
Dando de si como uma mãe amorosa dá a seu filho
E o homem, filho ingrato, não lhe dá o merecido valor
Dela o homem só quer a vantagem do poder e do ter
Sem pensar que é ela que nos tem, ela que nos abraça e nos afaga
Terra... de disputas vazias e sem razão
Ninguém após a morte levará a terra consigo
Mas a terra sim é que irá cobrir o corpo
Do rico e do pobre, do cristão e do pagão
E ela permanecerá soberana para todo o sempre
Dando seus frutos a quem dela cuida
Dando alegria à criança travessa
Mostrando toda sua beleza e resplendor.

As minhocas
Otavio Reichert
Santo Ângelo / RS
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Uma minhoca faceira
saltou da terra molhada.
Dizem que ela não vê nada,
mas acho que olhou pra mim.
Eu lhe perguntei assim:
- Por acaso está perdida?
- Qual é a sua comida?
- Você não sabe falar?
Respondeu minhas perguntas
o meu pai ao me escutar:
- Ela não sabe falar,
porém não está perdida.
Ela é redonda e comprida,
sem orelhas, sem nariz.
Até parece estar feliz,
mas quer mesmo é se enterrar.

A nossa amiga minhoca
prepara o quintal da gente.
Come terra sem ter dentes,
faz húmus o dia inteiro.
Nisto, o pai, mais que ligeiro,
tentou pegar a minhoca,
mas ela achou sua toca
e escapou de ir pro pesqueiro.

Terra
Rubens Jardim
São Paulo / SP
O sol é o mesmo
A terra é a mesma
-- Eu é que sou a lesma!
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Terra mãe
Isi Caruso
Buenos Aires / AR
Gaia fecunda
terra emprenhada
agora? Agonizada!!
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Instinto Primitivo
Antonio Cabral Filho
Rio de Janeiro / RJ
Foi assim
sem mais
nem menos.
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Me aproximei dela
e senti um odor diferente
odor de terra molhada
algo natural mesmo.
Lhe cumprimentei
e senti todo meu corpo crispar-se.
Ela notou e me disse
vem cá
e fomos
de mãos dadas
olhos nos olhos
assim
sem mais
nem menos.

Nesse mundo
Jusberto Cardoso Filho
Ouro Preto / MG
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movie-mundo
movie-muito
movie-mito
movie-mudo
movie-goer
movie-play
movie-star
movie-show
movie-girl
movie-gesto
movie-Terra
movie-tara
movie-tela
movie-sala
movie-tom
movie-som
movie-tempo
movie-tudo

nesse mundo

Planeta Terra
Mardilê Friedrich Fabre
São Leopoldo / RS
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Povoado por seres esquisitos,
O planeta Terra segue em conflitos.
Desaparecem as belezas naturais,
Culpa do progresso de entes desiguais,
Homens, únicos, dotados de inteligência,
Que tratam a vida com displicência.
Designaram-se donos do Planeta.
Egoístas, agem como o capeta:
Destroem espécies, poluem ar e água,
Não se importam com a dor que desagua
Na terra ferida de morte
Nem com animais já sem norte.
Parece que sua maior satisfação
É passar com muita animação
Em toda a área verde existente
Máquina aniquiladora e maleficente.

Qual é o nome disso?
Frederico Romanoff do Vale
Santos / SP
É o berço da raiz,
de quem diz...
Pra outros é o fim,
fim de todos
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Pra você é ser,
Forte, nascituro.
Talvez rabanete,
beterraba.
Pra mim é ela,
Tá ali,
Sem muito significado...
Na verdade,
A verdade não tem,
Terra? Terra de ninguém...

Sou do sul
Ricardo Mainieri
Porto Alegre / RS
Águas limitam
minha etnia:
Mampituba & Chuí.
Ao norte, o Itaimbezinho
ao sul, o Taim:
biodiversidade diversa.
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Nesta dualidade
prossigo.
Urbano-provinciano.
Cinza & azul.
Sin duda
eu sou do Sul!

Árida
João Evangelista
Belo Horizonte / MG
T S Eliot caminha sobre “a terra arrasada”
evita os olhos ocos da multidão
da turba que vaga pelos campos esfarrapados
sobre “a terra arrasada”
semeia seu poema sem esperança
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T S Eliot olha da ponte
o vazio da Ilha da Manhattan
os homens à beira do Tâmisa
entre América e Europa
tudo terra árida
arrasada

Paraíso perdido
Gerci Oliveira Godoy
Porto Alegre / RS
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então a terra se abriu em pranto
desde o começo em torno
aos filhos da quimera
nas profundezas de abismo
respiram seus humores, os homens
afogados em seus medos
de séculos perdidos
no avesso da esperança
desfilam palavras sem cor
ruíram as casas da fantasia
sem memória perdem-se
os arquivos da verdade
ficou o oco da história

Canaã
Mara Carvalho Leite
Porto Alegre / RS
Terra prometida
Terra inalcançada
Terra Santa bombardeada
Somente sete palmos de terra
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Terra do Nunca
Que nunca será de ninguém

Epístola de Scheder
ao homem aprisionado
Elder Poltronieri
Paraguaçu Paulista / SP
Homem,
Teu olhar volvei a dura terra.
Beba com taça, o manancial
Que dos olhos corre,
Quebre o asco
Que do opróbrio da boca sai.
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Homem ferido.
Banido por punhais sagrados
Cicatrizado por algemas vorazes
Adornado por chicotes fugazes.
Volvei homem!
A terra dura te espera,
Assassinar-te ela almeja.
Teu choro, homem, não tem sentido
Pois essa terra não tem poeira
Para ser apagada,
Sequer roseiras, para serem plantadas.
Ela é dura!
Dura como teus olhos
Fria como suas lágrimas
Doente como seus lábios.

Assassinar-te ela almeja
Para o fundo da cratera,
Sem clemência, o deseja.
E você homem,
Chora solitário sobre ela
Cada dia mais aterra seu lindo corpo
Neste abismo aberto,
Dureza insustentável do ser.
Acorde, homem!
Arrebente as grades que o seu peito traz.
Com a chave da sabedoria,
Quebre as algemas que o amargura.
Com teus braços fortes,
Cubra este abismo que te engole
Com tua boca quente,
Beije essa liberdade
Que está viva no sol nascente.

De barro
Gabriel Felipe Jacomel
São Paulo / SP
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muita Terra no mapa
minha carta natal
para ti um porto seguro
para mim, Bermudas
com o perdão da informalidade
em ambiente de trabalho
minha constância
é patinação na lama
modéstia a parte
chafurdo como ninguém

Ramos secos
Wagner R A Chaves
Vila Velha / ES
(dedicado a Graciliano Ramos)
Naquela terra árida,
vidas secas disputam
o líquido aéreo,
gente e mandacarus
36

prisioneiros do sol
em cidades de barro,
barões da folia
desfilam no cordão
amarelo e agora
modernos farsantes
no cordão vermelho.
E o ciclo do sal
salga a carne da gente
em meio a cantorias,
preces e arrasta-pés,

Alucinações e dengue
arengam com os intelectuais
na madrugada caótica,
rixas queimam
os peitos dos inocentes
transfigurados pelos lampejos
do ópio, do sexo e da
telemática,
carnavais de cinzas
de seres montados
em uma besta dourada
transitam em labirintos
arquitetados pelos
especialistas ascéticos.

Gaia
Marcos de Andrade
Passo Fundo / RS
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Gaia
Grão de areia
Pedra mágica
Poeira viajante
Excerto do todo
Microcosmo
Espantosamente macro
Dentro e fora
Onde nem podemos estar
Azul
Feito a cor dos olhos teus
Simplesmente Gaia.

A terra é Deus
José Atanásio Borges Pinto
Lages / SC
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Se eu pudesse compreender
Toda a força natural
Que a terra traz
E se um sol dentro de mim
Alumiasse o perceber
Seria a paz...
Temos olhos para ver,
Temos mãos para semear
E um coração...
A razão para entender,
Uma alma pra sentir
Toda a emoção...
A terra é Deus,
É pátria e sol,
A nos brindar
Com vida e luz.
Ela é vida a nos brindar,
Ela dá sem nos cobrar

Um grande amor,
Ela é pão em nossa mesa
E nos olhos a beleza
De uma flor.
Dela viemos e vivemos,
Mas, voltamos algum dia
Feito pó.
Por que, então, a maltratamos
Se ela é Deus, homem, magia
E só.

Aqui na Terra
Carmen Marinho dos Santos
Torres / RS

39

Na Escola do lado de Cá,
Todos viemos para aprender.
Aqui estamos de passagem,
Um dia voltaremos para o lado de Lá...
Lutas, sofrimentos e decepções,
Tudo o que aqui passamos...
Não deve ficar nos corações,
Nenhuma dor para lembrarmos...
Aqui na Terra tudo é Dele,
Nada nos pertence, tudo é emprestado.
Devemos entregar para Ele,
Tudo o que nos atormenta na Alma...
Assim na Terra como no Céu...
Quando estamos Aqui, o Lá parece distante...
Quando estamos Lá, o Aqui parece diferente...
Afinal, estamos aqui na Terra ou no “Céu” ?

Terra
Auri Antônio Sudati
Santa Maria / SM

Bendita a terra que me viu nascer,
Meu coração palpita ao voltar.
Que emoção eu sinto ao te rever,
O meu grande sonho é retornar!
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Um dia parti, ficaste distante,
Mas juro que eu nunca te esqueci.
És minha inspiração incessante,
Sofro por estar tão longe de ti.
Terra que foi meu berço, minha vida,
Meu torrão natal de tanta candura.
Eternamente me darás guarida,
Para sempre eu te darei ternura.

Terra mãe
Cecilia Pires
Porto Alegre / RS
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Terra ventre,
semente na terra
recolhe seus filhos
molhados de chuva,
buscando guarida
em árvores amigas.
A terra é casa,
encontra-se abrigo.
Terra de acolhida
Corações plantados
no seio da terra.
Flor e fruto,
Terra mãe
Terra gente
Terra pátria
Terra semente.

Alma Terra
Edith León
Porto Alegre / RS
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Terra nova, terra úmida,
Terra pó, terra nossa, terra colorida,
Terra necessária para todos nós... Terra fértil de vida e verde,
Verde vida transformando-se no percurso dos séculos que já
passaram
Milhares e milhões de pessoas contando uma história nessa terra
redonda, uma história diferente em cada canto deste mundo,
Em cada canto desta alma terra.

Terra em trovas
Adilson Roberto Gonçalves
Lorena / SP

Terra, meu planeta azul,
recoberta de oceanos
pelo norte e pelo sul,
és bela em todos os planos.
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A Terra é nosso mundo
que precisamos manter
com preservação a fundo,
alegrando nosso ser.
O nome deste planeta
há muito tempo é Terra,
mas é a água que decreta
a vida que aqui se encerra.

Gaia
Waulena d´Oliveira
Rio de Janeiro / RJ
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Amanhece...
No silêncio resplandece o sol
Cobre-se o mundo de luz
Espalham-se as águas azuis,
festejam o dia em ondas suaves
A brisa passeia com as aves
E as flores exalam perfume de vida

Anoitece . . .
No silêncio esconde-se a lua
Cobre-se o mundo de sombras
Apagam-se estrelas no horizonte,
Lamentam constelações.

Gaia acorda . . .

Mas ainda pulsa um coração na Terra
Ainda existem os que veem e ouvem
Ainda existem os que têm esperança.

Nossa pequena esfera navegante
Cruzando a galáxia do tempo sem fim
Nosso abrigo, nosso esteio.

Gaia renasce . . .

E apesar disso ferimos suas entranhas,
Devastamos o verde
Liquidamos suas criaturas sem distinção.
Esquecemos de todas as cores de Gaia
E seguimos em direção à noite escura . . .

Santuário da vida
Jania Souza
Natal / RN

Santuário da vida
és dilacerada pelas mãos do homem
homens dependentes do teu chão
da tua água, da tua flora, do teu aconchego.

45

És do Universo, as vestes de Maria
em vários tons de azuis
coroa de sua luta por amor a Jesus.
És a morada da vida
sacrário da Luz Divina
tecida com amor
em beleza e formosura.
Relicário de aves, orcas, pandas
tamanduás, formigas e do bicho homem
alimentas com tuas raízes
toda a raça humana.
Mereces amor, carinho, preservação
de crianças, jovens, adultos
e da sabedoria dos ançiãos.
Conhecer-te, é necessário
para te amar e conservar-te
tesouro maior da humanidade.

Natural
Viviani Ketely
Campinas / SP

Pousado em teu seio quente
A relva do amanhecer
Guarda tuas lembranças
De longínquos momentos brandos
Teu grito ecoa solitário
Perdido, despido
Arrependido
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Tuas águas mornas
Dragam-se nas rupturas humanas
Quem há de cuidar de ti?
Eu! Que tão pouco sei de mim.
Que não dou mais que um passo
Sem ferir-te, sem lançar sobre ti
Os malefícios da modernidade

Esperáramos tanto de ti
Tiramos tanto de ti
Em troca derramamos por todo o teu
corpo robusto
Nossos refugos, nossos dejetos, nossa
ignorância
Ainda me lembro de ouvir falar que tu
Um dia foi tão verde que parecia ser eterna
Ouvi falar que tuas águas límpidas,
sagradas
Eram inesgotáveis
Que engodo, que cresci querendo acreditar

Tu que era tão bela, tão jovem
Traz agora marcas indeléveis
Em tua face azul

Sei que ainda guarda, belos prazeres, belos
cenários
E com esperança espero: que os mesmos
não fiquem
Futuramente aprisionados, refugiados
Apenas em lembranças, pinturas ou
fotografias

Teus seres outrora livres
Agora se veem aprisionados
Enjaulados, acuados
Tristonhamente perdidos

Desejo-lhe vida longa, infinita
E que meu último beijo seja em tua boca
''Natural''
Tua boca de “Terra”

Tuas vestes vivas, coloridas
Agora se veem moldadas, refeitas, recicladas

Me Esqueça
Carlos Leser
Montenegro / RS

Me mata
desmata
transforma o sal do meu mar
em lágrima.
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Me agride
me queima
que ainda assim
um dia eu floresço.
Mas não se iluda
não esqueço
do mal que você me fez,
das cicatrizes.
Se um dia pensei
que podíamos ser felizes
resultou a muito imiscível
teus óleos na minha praia.
Esqueça de quem um dia te amou...
Gaia.

Pedacinho de terra
Cislaine Bier
Santo Antônio da Patrulha / RS

Num pedacinho de chão
Tem uma terra rica e fértil
Há um homem que cuida
E valoriza este chão.
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Este homem que
Um dia foi criança
Aprendeu a amar
Este pedacinho de terra.
E quando fala
Deste lindo lugar,
Vê-se o brilho no olhar,
E sente-se seu coração palpitar.
Pois apesar de conhecer
Tantas terras, tantas belezas,
Esta é o seu paraíso
Que ao falar expressa sorriso.
Mãe terra abençoada
Que alimenta
Os filhos seus
São dádivas vindas de Deus.
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