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EDITORIAL

Luar
Urbanos, preocupados e
ensimesmados que somos, ao caminhar
costumamos olhar para os pés. Aos nossos
olhos desfilam calçadas, embalagens de
alimentos que deviam estar no lixo, uma ou
outra folha seca. Nos momentos de maior
inspiração, brincamos com os passos: pisar
ou não pisar na emenda, pisar
simetricamente a cada laje, ou a cada duas
lajes, equilibrar-se no meio fio.
Mas por mais que olhar para baixo
tenha sua poesia (lá pode estar o
movimento de algum bichinho de
estimação, de um filho pequeno, pode estar
o bilhete que seu amor deixou antes de ir
para o trabalho e que não equilibrou-se
sobre a mesa...) inspirador mesmo é olhar
para o céu, à noite.
O tempo para. O subjetivo ganha
nuances, matizes, movimento.
Experimenta-se, por instantes, a plenitude
do infinito, que preenche qualquer solidão
existencial. Estrelas provocam a imaginação
com sua constância luminosa. O fundo,

escuro, parece de uma profundidade
infinita.
De todos os motivos de inspiração,
porém, para quem faz a poesia cotidiana,
destaca-se na noite a lua com suas fases. Há
quem a compare com as etapas da vida do
ser humano, há quem por ela regule o corte
de cabelo. Ela também está presente no
planejamento dos pescadores artesanais,
porque regula as marés. De acordo com o
período de ovulação, a partir das fases da
lua, mulheres submetidas somente à luz
natural podem ter seu ciclo denominado
'lua vermelha' ou ainda 'lua branca'.
A lua é de todos, com certeza, mas
particularmente dos poetas. Faça-se poesia
(aquela do papel) ou não.
Desejo uma boa leitura e faço um
agradecimento especial a Ligia Lacerda e
Nilton Maia, autores das fotos da capa e
contracapa, respectivamente.
Sandra Veroneze
Editora
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Noturno
Rubens Jardim
São Paulo / SP
Na noite escura, sem lua,
Ouço o vento que murmura
Um lamento que flutua
Na rua, nua, sem lua.
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Lua
Lígia Messina
Porto Alegre / RS
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No firmamento, redonda linda e brilhante,
Guia dos náufragos de terra firme
Que inspira os enamorados
Que guarda os segredos dos amantes.
Que ilumina a sombra furtiva
De um ladrão que passa
Que pensa sair incólume de seus raios brilhantes
Lua que ilumina o céu da noite
Um veludo negro cheio de estrelas cintilantes
Lua que faz minha mágoa passar
Diante de tal beleza e resplendor
Um suspiro profundo me sobe do peito
Fazendo o ar sair leve pela boca num suave sorriso
Lua dos amantes, dos enamorados,
Que neste momento é só minha
Deixando o amor de meu coração transbordante
Sem enamorado e sem amante
Apenas o amor sublime e puro
Pela linda imagem prateada
Da lua brilhante.

Deusa lua
Alexandra Magalhães Zeiner
Augsburg / Alemanha
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Teu território
Mares de paz
De serenidade e tranquilidade
De tormentas e crises
Estão sendo cruzados
Por tuas filhas
Guerreiras amazonas
Protegidas pela luz
Do teu manto prateado
Repetindo teus nomes
Repelidos pelos patriarcas
Invocado por tuas seguidoras
Musa divina
Nana, selene, luna, chandra,
Marae, isis, rainha da noite…
Te agradecemos em reverência
Hoje e para sempre
Que assim seja

A sombra da lua
Ronaldo Campello
Pedro Osório / RS
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Você em meus sonhos faz o tempo consumir minha paz, um pouco por vez...
Segundos que se tornam eternos, com os olhos que se fecham e sangram nas
palmas de minhas mãos.
Eternas desilusões que sufocam desejos
Desejos que sufocam a dor
A sombra da lua que toca tuas faces revela segredos
Os anjos serpenteiam e eu ainda ouço seus cânticos
Como lamúrias que sangram minh'alma
As flores em teu túmulo
Réquiem
Eu morro com você
Eu sangro como você
Sagra-me alma
Sangra-me o peito
Faz-me arder, delirar, sofrer, sem respirar.
Sufocado em meus próprios sonhos
Amargurado em delírios, desejos, solidão

Clarão
Gerci Oliveira Godoy
Porto Alegre / RS
...e se colasse teu brilho com meu calor pedia a Nosso Senhor...
Luiz Gonzaga
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farol de meus sonhos infantis
casa encantada que eu quis pra mim
mirando as formas explodia em riso
barco entre nuvens baixas
berço de prata do meu acalanto
bola de neve do papai noel
ela minguante, eu pequena ainda
não via o tempo de meus horizontes
e a distância de todo o seu clarão

Lua em prantos
Mardilê Friedrich Fabre
São Leopoldo / RS
Lua
Chora
No mar.
A emoção
No meu triste olhar
Verte nossa separação.
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Gotas
Pingam
Desgosto.
Erram no ar,
Reclamam lugar,
Fantasmas têm identidade.

Um passo gigantesco
para os americanos
Jacques Cigarra
Ponte Nova / MG
Fiquei aterrorizado
Eu, um lírico
Um eterno namorado
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Como poderia conviver
Com vc em vermelho e branco
Reduzida quase que só a uma bola?
Que eu nunca mais sonhe que a lua
Se tornou um outdoor da coca-cola.

Lua
Isabel C S Vargas
Pelotas / RS
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Esplendorosa em sua face iluminada
Para todos sorri e convida a bailar
Nos sonhos que alimenta,
Sempre que os enamorados
Lançam olhares de admiração e encanto.
Quando tímida, aos poucos se desnuda.
Povoa sonhos etéreos e pungentes.
À medida que amadurece,
Vai se tornando trigueira como as moças e,
seus lampejos são mais notados e admirados.
Em todo seu esplendor assemelha-se
Às jovens no auge da juventude: intensa,
Bela, segura, sem medos e pudores.
Como toda criatura, assim denominada
Pelo Venerado santo de Assis
Sagrada irmã lua tem sua fase de recolhimento
Para refletir sobre suas fases e os ciclos naturais:
Nascimento, evolução e morte,
para tudo, novamente, recomeçar,
em um incessante e eterno movimento.

Em lua arados
Dija Darkdija
João Pessoa / PB
os ceifadores do céu
brilham
por todos os lados
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Lua dos namorados
Celso Oliveira
Balneário Pinhal / RS
Lua parceira dos namorados
eu estou mais encantado
por um brilho que é maior
brilho que clareia minha vida
tu serás sempre querida
em mundo muito melhor
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a lua lá no céu vai se esconder
a lua tem ciúme de você
a lua lá no céu vai se esconder
só ela sabe de você meu bem querer
Lua amiga do coração
faz vibrar uma paixão
deixando a noite iluminada
teu sereno limpa minha alma
tua luz renasce o amor
com sereno das madrugadas

Lua faceira
Isiara Caruso
Porto Alegre / RS
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Lua vaidosa
A Lua vaidosa e faceira
joga no espelho das águas
sua bela cabeleira,
e mesmo estando metade
projeta-se por inteiro
na noite que o céu invade.

Venho da lua
Humberto Lauro Ramos
Santo Antônio da Patrulha / RS
Venho da lua
Do coração do céu
E é amor dentro de mim
Venho da lua
Do fundo do céu
As estrelas são minhas lágrimas.
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Venho do lua
Do infinito
Quardo todos os segredos.
Venho da lua
Coração sofrido
Jardim florido
Venho da lua
Venho dos teus braços, dos teus olhos, dos teus lábios
Mas agora estou só
Estou sem caminho!

Lua cheia
Solange Antunes Grandini
Santo Antônio da Patrulha / RS
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Casa fechada
Coração inquieto
Silêncio da noite...
Ruídos se fazem ouvir.
Passa um carro acelerado
O cão late...
Fito o teto, escuro...
Me viro e reviro,
A cama é a mesma
O colchão é o mesmo.
O que tenho esta noite
Sono, onde está?
Levanto para tomar água
Pela vidraça a luz invade a cozinha.
Olho pela janela. Lá está ela.
Linda, cheia, exuberante.
Abro a porta e me fascino com a noite tão clara.
E fito o céu, bebo deste encantamento.
Me surpreendo comigo.
Como não havia visto antes...
Meu coração se acalma
Volto pra cama e durmo com a beleza do Luar.....

Lua
Eliana Wissmann Alyanak
São Paulo / SP
Lua em uma noite calma
lua serena
lua em uma noite plácida
lua cálida
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lua que apresenta a noite
lua qual açoite
lua que traz a canção
lua qual bênção
lua fugidia
em meio a nuvens espessas
lua em cantoria
dispersa minhas ideias travessas
lua mais bela
cor de prata cintilante
lua sentinela
do mais singelo beijo no amante

Lua nova
Elaine Maria Goulart Nunes
Rio Grande / RS
Recolho a lua para o meu ventre
Numa espera mútua e quente
E gero uma placenta crua
Branca e indirerente!
Ouso provar do meu próprio fel
Sinto-me monstruosamente fria
Nesse momento meu coração
Tem a textura e o peso do papel!
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A lua é só minha
Está presa em mim
Sem espaço, sem Universo
A noite virou treva.
Nenhum Adão tem mais a sua Eva
Elas abusadas ninfas
Deixaram os casulos
À procura de pirilampos.
É madrugada e em mim
Tudo amadureceu
Romperam-se os diques e as comportas
Inundou-se o meu cais...
E escandalosamente iluminada
Renasce a Lua Nova
Sem querer saber
Dos meus protestos e dos meus ais...

Presença onde se
encontrem sentimentos
Carlos de Hollanda
Rio de Janeiro / RJ
Irmã da morte e imperatriz da vida
vaga invisível aos olhos desatentos
dos que desfilam em solidão mordida
dos que afastou a vida dos alentos.

Seu nome é ontem, mas em recaída
de quem fez escolha para sustento
se transforma em presença e consentida
assume a vontade de um desatento.

Mas segue a peregrina conduzida
pela fortuna de seu valimento.
Se na aparência pode ser vencida
ela envenena sem consentimento.

Assim deixa os amantes à deriva
sem saberem da paz o acorrimento
sequestrados reféns na recidiva
ao chegar inesperada e sem tento.

E vai passando em franca arremetida
dando sementes aos vãos dos tormentos
atormentando mentes desvalidas
pondo tranquilidades ao relento.

Seu nome é Lua. E anjo ou bandida
depende de quem prefira a noite
companheira escolhida
ou quem tema a escuridão
E tem no medo seu maior açoite.
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Seu nome é paixão, essa inconcebida
a semear fortuna ou turvamento
dependendo de quando assalta a vida
ou do que possa ser seu trazimento.
Seu nome é anjo ou pode ser bandida.
É portal de alegria ou sofrimento.
Ao céu, ao chão, ascensão ou caída
transporta insensível sem mais alentos.

Luar
Lin Quintino
Belo Horizonte / MG
Vejam, lá fora, a lua está brilhando.
E a luz que entra, e, ilumina
o meu rosto marcado pelas lágrimas,
me deixa sozinha, entende minha tristeza.
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Reparem no meu corpo, na luz, imerso,
a luz dilui toda minha silhueta, e,
chega a tingir minha pele,
na cor pecaminosa do desejo.
Deixem-me, pois, sentir em meu próprio corpo
alheio ao pudor da pobre lua
os afagos sensuais que me percorrem a carne nua.

Povo da lua
Sandra Veroneze
Porto Alegre / RS
Quando olho para o céu
Em noites de lua cheia
Que vontade de voltar pra casa!
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Noite de lua
Robinson Silva Alves
Coaraci / BA
Em noite de lua,
Amantes se encontram,
Juras eternas,
Promessas de amor

Em noite de lua,
Mistérios, desvelo,
Lendas profanas,
Secretos segredos

Romances acabam,
Sonhos desfazem,
Em prantos de dor

Uivos se ouvem,
A noite incendeia,
Gritos de medo,
Homem e lobo,
Lua cheia.
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Em noite de lua,
Heróis aparecem,
Quando a bruma desce
E da liberdade se esquece
Combatem grilhões,
Que aprisionam homens,
Mentes e corações
Em noite de lua,
O poeta declama,
No meio da rua,
Para musa que ama
Pois a doce lua,
É sua inspiração
Nutre-o de versos
Acomapanha a solidão

Emoção,
Paixão,
Ilusão
Eclipses,
De uma alma nua
Belo poema,
Amada lua.

Lua
Tatiane Braga dos Reis
Porto Alegre / RS
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Enquanto espias
plácida e paciente
a sede
que sacio
sem pensar,
neste suor
que tenta me afogar,
tua luz crua
afaga minha pele nua
até brotar
ternura
do olhar em que mergulho.

Luas
Tania Diniz
Belo Horizonte / MG
Na lua nova
de recurvo brilho
a paixão renovas
No meu céu
de cio crescente
a chama alteia
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E serpente e sereia
me encontro vindo:
lua cheia
E quando, bacante,
mesmo minguante,
me prendes a cintura
na quadratura de cada mês,
a cada vez,
Desvendas com arte
a sanguínea face
De minha lua escarlate.

Luna Que Reluces
Nilton Maia
Rio de Janeiro / RJ
Talvez não caibas, de inteiro, nos meus versos,
Pois não sei te cantar de modo pleno.
Mas conheço o teu luzente e doce rastro
Deixado no mar bravo ou sereno.
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Como se fosses a imagem muito rara
De uma mulher lânguida e magnífica,
Traças teus passos libertários:
És a única de beleza mais que mítica.
Ao olhar-te da janela de onde moro,
Vem-me a gana de lançar-te um gemido,
Ou o uivo de um lobo louco e solitário
Que percebe estar só e ainda vivo.

Poesia da lua
Gustavo Gollo
Rio de Janeiro / RJ
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Houve um tempo muito distante
Em que o céu era claro e límpido
E da lua jorrava a poesia
Refletida em lagos e mares
Exalada de meigas virgens
Cobrindo campos e pastagens
Transbordando por toda a Terra.
Tempo remoto e doce
De poesia transbordante
Ameaçando inundar toda a Terra.
Era necessário contê-la
Amarrando-a entre rimas
Cerceando-a entre métricas
Prendendo-a entre normas.

Mas então se encobriu o céu
De fumaça letal e densa
E a poesia vinda da lua
Desapareceu, simplesmente.
Não era época de miséria
Nem período de fome.
Não eram tempos mais sangrentos
Que os de outras tantas batalhas
Tinha de tudo um pouquinho
Só não havia mais poesia
Que aos poucos definhou
Secou...
Morreu.

Meu nome... Maria
Isabel Máximo Correa
Lisboa / Portugal
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nome este dançarino e calmo, remexendo o sentido
meu nome é Maria, sentido de santa
na vanguarda do momento em pensamentos de puro êxtase ido
sou sim…
sou eu vim do submundo encoberto e cá estou eu
e como a palavra canta
num vagar nada singelo
quem sou eu afinal neste mar?
as ondas puras ou a trovoada tremente?
renascida vim para ficar… sim eu sei!
o olhar não mente… pois não?
o meu nome? Sou Maria
talvez do provérbio do assobio do Destino cantante
áreas enormes que revestem este espírito
… Sou Poeta sou Maria
sou eu
reconheçam-me pois faço o público bailar
ao som da violência transcendental
no tal sentido sem sentido
e quem sou eu?!
Adivinhem por entre as vidraças do vento errante
sou ave de rapina…

A lua dos apaixonados
Mauricio Duarte
São Gonçalo / RJ

Como diz a música dos Paralamas,
a lua visitada pelos astronautas condecorados...
A lua dos amantes estaria em melhor companhia
do que a companhia destes apaixonados?
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Crateras nuas, um queijo suíço,
destituído de cor, tonalidades e vida.
Foi isso que o homem encontrou lá,
mas há muito mais nessa lida.
A luz da lua abrilhanta hoje
a noite dos rejeitados, dos drogados,
dos criminosos, das vítimas,
de todos os males dos desesperados.
A lua que brilha na qual parece
que políticos corruptos chovem,
fazem seus conchavos, escondidos,
sem ganhar dinheiro, nada movem.
Mas ainda há o que de bom falar da Lua?
A Lua que vem à noite e nos ilumina e guarda.
Seu brilho é dos namorados, vamos louvá-la,
antes que venha o dia e ela também parta.

Lua fêmea
Léris Seitenfus
Porto Alegre / RS
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Lua,
esfinge da mulher
em desorientadas fases
segue altiva e desdenhosa
das desunias humanas.
Refém dos enamorados
de juras duvidosas
ancora no céu silencioso.
Defende as pequenas estrelas.
Salpica lentamente esperança
nos desejos suplicados.
Dança fêmea desvairada
nas águas de qualquer rio
e encanta a criança serelepe
acalenta o sono do ébrio descrente
venera a luz da estrela cadente.
É mulher a sublime lua,
é de todos e de ninguém,
mas, sempre será toda sua.

Oh! Lua!
Adriana Pavani
Barra Bonita / SP
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Oh! Lua!
Tão sutil e tão discreta,
Será que aceitas a canção
De mais esta poeta?
Contemplo-te dia-a-dia
E sinto a paz que de ti irradia.
Sofres transformações
Como todos ao longo da vida.
Quando és Nova,
Sua alma se renova
e anuncia uma vida nova
que virá com a Lua Crescente,
que surge qual nascente
e se enche de tanta esperança
que a Lua fica Cheia
e nos energiza até as veias,
enriquecendo o mar e as colheitas.
Depois recolhe-te à Lua Minguante,
adormecendo o teu semblante
Para tudo de novo recomeçar,
No mesmo rompante...

Devaneio
Maurício Collar
Santo Antônio da Patrulha / RS
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Ela é guia de amores distantes,
Divã da insônia e dos aflitos da noite.
Seu brilho acalanta olhos
e traz a verdadeira palavra certa
aos poetas anônimos das ruas.
Seu silêncio acalma corações
e faz pulsar os raios do amanhecer.
Quando bate em minha janela,
abro a infância adormecida,
que sempre esperava a lua cheia acordar.
Portanto, dormir pra quê?
Se ainda aguardo ela chegar.

Lua cheia
Jania Souza
Natal / RN
Majestosa em seu esplendor
reina no céu estrelado
formosa mulher sensual
transpira perfumes de amor
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clama a alma poeta
afagos de língua e beijos
dança serenamente
no palco resplandecente
alcova de todos os amantes
alva como a mais pura das pérolas
derrama seu encanto em sorrisos
e rouba toda a atenção de granfinos e plebe
deleita-se com a inocência das crianças
atiça lembranças aos idosos
em festa rodopia no ar
e torna a noite o mais lindo dos dias.
Dos namorados e apaixonados
é a mais nobre companheira.

Companhia dos solitários
Bethânia Sant'Ana Guerreiro
Porto Alegre / RS
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Quem dorme durante a sua estada,
Não vê o brilho incandescente da Lua,
Mas mesmo assim ela os cuida,
Para os que sofrem de insônia ela faz companhia,
Ela os faz pensar, inspira os escritores,
Alimenta a saudade, a nostalgia,
Silenciosa ela os vê chorando, rindo, pensando
Quem não dorme com ela viaja a cada noite,
Viaja nas suas lembranças, nos seus sonhos e objetivos,
Ela nos espia, nos pergunta e nos responde sem fala alguma,
Escuta nossas juras e aceita nossas desculpas,
Os mais crentes dizem que ela realiza e leva nossas mensagens,
Outros preferem só confidenciar a ela seus segredos,
Mas às vezes, tímida, ela some,
Some para que todos percebam o quanto o céu é escuro,
Seus admiradores passam saudade por algumas noites,
E então ela volta, mudando suas fases e faces,
Mas sempre os lembrando que é possível clarear o céu,
Mesmo que ele seja escuro absoluto,
Se bem admirado, há sempre um novo brilho,
Uma nova fase, uma nova esperança, um novo caminho,
Mesmo que você queira sumir como a própria Lua faz,
Sempre volte, volte mudado, volte mais forte,
Disposto a fazer todo céu brilhar.

Fases
Ricardo Mainieri
Porto Alegre / RS
Lua cheia perfuma a cidade
tenho a alma em festa.
Lua nova derrama mistérios
recolho-me em prece.
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Lua míngua no céu
espero a semeadura.
Lua retorna crescente
também, minha esperança.
Eu e a lua neste ciclo
vivemos todas as fases.

A dor
Ze Machado
Salvador / BA
A dor! O roubo!… Que me venham roubar aquilo
Que tenho, a dor que sinto o deslizar suave
desta lâmina que corta no espaço que me cerca
O deslizar surrepticiamente feroz entre mim e aquilo
Que os teus jardins me mostraram em uma
Manhã do som que as coisas têm e não se ouvem
O aclamar de mim entre Eu e o sentir
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Que as coisas são efémeras e parciais
O meu estar sem nunca estar o meu
Olhar sempre olhado em manhãs frescas
De um olhar espreguiçado pelo mar
Das ondas azuis que nos levam para lá do querer
Eu analítico do nada, da ilusão do saber
Eu a música perdida
A minha música
Perdida entre os verdes e os claros da
Lua perdida entre aquilo que uma bandeira nos
Impõe e uma realidade nos diz
Dor de saber que estamos sem nunca termos estado
O ser sem que saibamos quem somos! Que importância
Tem que seja eu ou outro, ilusão?
De uma verdade que sabemos e que não queremos saber
Sensação dá-me a mão e deixa que eu deixe
Para os outros a ilusão de que (…)
Falamos de algo importante
Deixemos que este vazio seja
O amor que respiramos cada
Manhã

Lua linda
Irineu Baroni
Belo Horizonte / MG
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lua linda
cheia e
apaixonante...
entre as nuvens,
esconde sua nudez,
delicadamente...
do amor,
esconde
os desejos
os segredos
os temores
e a saudade...

Lua
Valesca Pederiva
Encantado / RS
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Lua
que rege meus ciclos
satélite
que governa meu coração
Lua
que orbita em meu ser
que ergue marés
de fervor
Lua
que intensifica meus declínios
causando
gigantesco impacto
Lua
que flui vapores do meu sangue
em círculos
do saber
Lua
epicentro de luz
do qual verte
meu prazer

Meia Lua
Carlos Leser
Montenegro / RS
Onde caiu a metade da lua?
Na minha rua ou na sua?
Se caiu no brejo,
festa do queijo.

39

Se caiu no chão,
lá vem o dragão.
Se caiu no molhado,
São Jorge ensopado.

Soneto de um Rastro de Paz
Al Reiffer
Santiago / RS

azul de gatos ao alto da rua
e dois sóis que águiam como passado
não ser o que tenho aqui do meu lado
vento-concerto de Bach à hora tua...
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somente tua face sempre tão lua
vasto guará te sorriso em cansado
por que é que Bach não compôs o meu fado
sobre um jardim de floresta não-nua?
céu que não é mas que nunca me esqueço
do denso das tardes sempre fitando
dia de flores de um beijo ao avesso...
violino de sono e incenso-acalanto
te trago em tragédia de onde me desço
rastro de paz se tristando em meu canto...

Safada lua
Brenda Mar(que)s Pena
Belo Horizonte / MG

O Sol já foi embora
E agora a Lua o enamora
Sorrindo a testemunhar
Dois gatos a se arranhar.
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Para ela jamais será manhã
Apenas à noite ela arde
E nem um instante perde
Do mais-que-perfeito afã.
No dia que se fez noite
Quando o Sol se foi
E na noite que se fez dia
Quando você me acendeu.
Olhei a Safada Lua
Ela estava linda e Nua
A acender uma paixão.
Dois gatos na solidão
Soltaram ares de gemidos
A inquietar a noite e os ouvidos.

Lua luar
Cislaine Bier
Santo Antônio da Patrulha / RS
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Lua Luar...
Que encanta meu olhar
Lua Luar...
Que faz meu pensamento voar
Lua luar...
Que me desperta para amar
Lua Luar...
Que ilumina meu caminhar
Lua Luar...
Que às vezes me faz chorar
Lua Luar...
Que faz minha vida brilhar
Lua Luar...
Que magia trazes neste olhar
Lua Luar...
Que está sempre a me fascinar.

Selene
Adilson Roberto Gonçalves
Lorena / SP

Em perene vagar, céu de estrelas,
mar de encontro ao farto e profundo azul
prateias, Selene, as nuvens belas
de vida exuberante, Norte e Sul.
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Quantos te põem pragas enamoradas?
quantos roubam-te o brilho sem pudor?
todos querem ver-te no céu passada,
todos vão viver um pouco de amor.
Satélite peregrino do espaço
que provoca marés em praias mansas
controla, pelo signo, o que eu faço.
Esquarteja-te e medimos a noite
por movimentos em que não te cansas,
mas que nos traz o tempo, feito açoite.

Fraqueza
Valdir Azambuja
Ilhéus / BA
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À luz de teus olhos
Fico enluarado
Só sei escrever
Versos apaixonados
Coisas minhas
Que me assustam

A Canção das Fadas
Fábio Aiolfi
Vila Velha / ES

O cintilar das asas ao voar...
Chegam juntas, alegres e belas...
Belas fadas que encantam...
Que voam enfeitando todo o luar.
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Formam juntas uma só canção.
Alegres luzes, doce néctar.
Cantam, encantam...
Rara vara de condão.
Magia, flores, floresta.
Jasmim, canela e alecrim.
Asas belas, rosas, roxas, azuis e brancas.
Cores, floresta e jardim.
Fadas que vem do ar...
Que voam, que sobem...
Que descem e rodopiam
Que permanecem sem estar...

Lunar
Clevane Pessoa
Belo Horizonte / MG
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Nasci sob teus signo e signais.
Se estou em solidão, recolho-me minguante,
à míngua de carinhos entressonhados
ou já vividos...
Se a esperança acena sua mãozinha de jade
alegro-me, permito-me imaginar, crescente...
Quando empobreço de cansaço, perdas e ausências,
visto-me de dourado, alma nua,
em campo aberto, deixo que tua luz me envolva,
vestido longo e fascinante,
seda pura...
E então, volto a bailar...
Quando engravido,
meu corpo é semiplenilúneo,
ventre túmido, imenso.
E nasce um novo ser...
Minha mente abre a porta do imaginário
e criativa, dá à luz
tudo que nela foi gestado...
Lua, lua, sou lunar,
minha bela fada madrinha ,
inspiração perene,
rainha...

Lua
Viviani Ketely
Campinas / SP
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Caminhe lentamente
Sobre meu corpo
Dê-me suas mãos
Brancas
E seu beijo doce
Sob a lua densa
Nua
Calada
Ame-me.
Como a mais perfeita
E cálida
Homenagem
Caminhe por entre
Os vales escondidos
De minha alma.
Emudeça meu silêncio
Refresque meu corpo.
A lua trará lembranças
Desta longínqua noite
Que se banhou
De tolos pensamentos

Em serenata.
Que se faça branca
A branca áurea
Sobre nossos corpos
Perdidos e incompreendidos
Refugiados em encantamento.
Guie meus lábios
Em direção aos teus
Entrelace minhas mãos
Nas suas úmidas
E brancas mãos.
Absorva os segredos
Da lua
Ela admira sua coragem
Ela contempla
Nossa adorável tolice.
Nesta noite serena
Branca e cálida
Somos perdoados
Pelo céu, por sermos
Apenas um.

Sob o luar
Lucia Constantino
Curitiba / PR
Sob o luar as nascentes se encontram.
Assombro, imensidão.
Dá-me o teu abraço prateado.
Que pousem como asas,
tuas mãos nas minhas mãos.
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Sob este luar
me encontro despojada
até da minha luz interior.
O que me ilumina é essa luz de fada
que Deus concebeu pro amor.

Cai uma flor
Ricardo Santos
São Paulo / SP
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E
Um dente
Também
Da minha menininha
Que não quis um beijo
Foi como um parto, cuja
Placenta e as membranas
Foram expelidas de sua
Arcada dentária.

Das fases
Karla Hack dos Santos
Xanxerê / SC
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Lua nova pousou em minha vida,
Invadiu minha existência,
Fez da penumbra da noite o lar do meu coração
ferido.
Romance exilou,
Baladas forma proibidas.
Estava morando num reino enlutado.
Semicerrados meus olhos permaneciam,
Cansados demais para recordarem da luz....
Perante o espelho,
Na mágoa do irreconhecimento,
Senti a aquiescência desconcertante de quem
nem mais luta contra o marasmo;
Dele é amiga,
Companheira contrariada.
Contradição viu-se ainda mais confusa,
Quando na noite
Um risco em riso surgiu.
O reflexo obscurecido abraçou a claridade que
tocou o rosto.
Na lua minguante
Percebi que não era eu quem pensei que fosse.
A iluminação do sorriso avisou-me que
Eu não mais pertencia aquele lugar.
Força estranha esta,
Motriz para além do que imaginei.
Tudo aquilo que conhecia
Matiz cinza,
Transfigura-se;
Matizes coloridas
Ainda pálidas.

Clarividência: Seria isto que roçava minha face?
Crescia em mim aquela vontade tamanha,
De rever de quais tons sou feita.
Arrisquei-me.
Fitei para o mundo que a lua crescente beijava
no espelho.
Apaixonei-me
Pelas marcas de uma vida nada comum,
Nada extraordinária.
Pela primeira vez encarei a beleza construída.
Estava pronta para mudar,
Mutei.
Segui o rastro enluarado.
Num arrufo inesperado,
De quem se nota encatada por demais.
Enfrentei ns mazelas de uma lua cheia.
Aquele sentir que um dia condenara-me.
Resolvi abrir minha voz para a vida.
Fiz de seu olhar meu novo espelho,
Refletida ali
Estavam minhas nuances.
Baixei a guarda da minha alma.
Em mim quis ser seu espelho,
Pura e pronta,
Entregue sem máscaras,
Na mais alta luz,
No mais inexorável tempo,
Amando sem temor,
Amada através das fases;
Preparada para o amanhecer em nós.

Sedução Dividida
Francisco Elíude Pinheiro Galvão
São Vicente / SP
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Esplendorosa lua!...
Por que invades-me com teu clarão
e também à minha solidão
não menos diminuta,
Castigando-me o peito
com inomináveis marcas
de saudades nuas,
Se tão cruel já é a fissura
que em vil tortura
sobre mim se abate!...
Se hás de seduzir-me
com teu amplo brilho,
Com que desenfreada paixão
em lasciva neblina podes,
Transformar em sereno gozo
essa madrugada fria,
silenciosa e voraz
que tudo aglutina,
Se tudo quanto de ti disponho
É tão somente um radiante
e colossal sorriso!...
Com quem mais divides tu
-além de mim-, em pleno céu
tal véu de exuberante formosura
posto assim equidistante
Entre o sol de algum dia
E esta pequena Criatura?!...

Fé
Rosana Banharoli
Santo André / SP

52

da lua
o brilho antigo
deixo aos românticos
já na lua
o brilho que me atinge
são da espada de Jorge
e do fogo do Dragão
deixo a eles
meu pedido
de piedade e proteção

Reflexos Lunares
Antonio Cabral Filho
Rio de Janeiro / RJ
É noite de lua cheia
e seus reflexos ao meu redor
deixam-me de pena em riste,
como aríete nas mãos de Espártaco;
a escrita sangra o papel
erigindo verso branco
sem ter como dar-lhe fim...
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e a palavra toma a cena
quer despir-se por inteira
jogar fora seus enfeites
livrar-se das fantasias
matar as duplas visões
expor-se em osso puro
fazer-se toda certeza
sem segundas intenções
ou sentidos figurados,
e põe o poeta em fuga,
tonto lá p'ras bandas de Tebas
tentando deter visões
dispersas no verso louco,
mas volta à estaca zero
apenas com a pena em riste.

Lua Montense
Bilá Bernardes
Santo Antônio do Monte / MG
Quando em SAMonte
surge emoldurada
por dois arranha-céus
Em frente à montanha
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Quando está cheia
fica imponente
cresce mais e mais
compete com os montes
Quando é anel
vejo-a mais linda
em pleno noivado
da terra com o céu.

Minguante
Jaak Bosmans
Belo Horizonte / MG
A lua em quarto
Penetra meu quarto
Onde guardo retratos
de tudo que foi.
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Sã Paulo
Gabriel Felipe Jacomel
São Paulo / SP
santa dos desterrados
lar dos degradados filhos de Lilith
a Lua negra
se põe em queda
aréolas
de fumaça
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Lua cheia
Alma Collins
São Paulo / SP
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Ainda é cedo
Manhã de verão
Com ar de outono
Saio de casa
Alguém me segue?
De trás não vem
De onde virá o olhar que me persegue?
Nem de um lado
Nem de outro
Só resta em cima
E vejo que
Perseverante como uma heroína
Lá está a lua cheia
Mostrando que o dia não é sua ruína
Está somente vendo
A agitação da manhã
E esperando o sol preguiçoso
Que demora em acordar
E este é o meu mais belo despertar
A claridade do sol dorminhoco
Com a presença da branca lua
Cheia, redonda
A me olhar no meio da rua.

Yutu (coelho de Jade)
Fábio Daflon
Vitória / ES
Fez sua alunissagem no solo lunar
o coelho de Jade, fato de um robô
fotógrafo dragão metálico sem rabo
contra quem não há herói a pugnar;
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bicho máquina-engenho da ambição humana
capaz de degradar o teatro de sombras
da China! Ao pisar a Lua em manobras
sem graciosidade nem leveza alguma
para fotografar sua feiúra:
de estrada esburacada espacial e só
qual olho exorbitado em secura sórdida
sem lágrima, sem chuva apenas um satélite
capaz de eclipsar o sol na sua cegueira
de inexistência mística para o universo.

Filme dos sonhos
Edson Silveira
Porto Alegre / RS
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Qualquer dia
Recordarás tua infância,
Tua adolescência
E teus sonhos dourados.
Quando a noite chegar
E contemplares o firmamento,
A claridade da lua
Refletirá em teu corpo
Por alguns momentos.
As cenas,
Do filme dos sonhos,
Em tua mente passarão
E a saudade
Invadirá teu corpo,
Descompassará as batidas
Do teu coração.
Voltarás ao passado
E lembrarás de quem te amaram,
Que partiram
E que jamais voltarão.

O brilho das estrelas
Vanessa Soares
Pavuna / RJ
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Lembro-me das vezes em que deitávamos na grama e
Juntos o céu ficávamos a contemplar...
Como era maravilhoso nossos corpos
unidos num abraço virginal,
sendo iluminados pelas estrelas que raiavam
admiravelmente
nas noites de lua cheia...
Um amor proibido por todos,
entretanto livre para nós...
Hoje sua presença não se faz presente para muitos,
no entanto se faz presente para mim, meu amor,
pois sempre quando admiro o céu na sua
mais bela perfeição, vejo o brilho das estrelas
em noites de lua cheia, lembro-me de ti,
e meu coração apaixonado sente sua
forte presença e não existe
uma maneira imaginável de elucidar
o fato de ainda te amar
e assim como as estrelas e a lua irradiam sua luz
do mesmo modo será meu coração que eternamente
Irá irradiar a luz do amor que imensamente nutro por você.

Duas luas
Tchello d´Barros
Rio de Janeiro / RJ
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seios
:
sei as
suas
duas
luas
nuas

Poemagem
Karina Campos
Belo Horizonte / MG
Tanto amo a lua
e hoje e sempre
que busquei-a no céu
guardei-a na barriga
e então nasceu Luna.
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Enluarada
Mara Carvalho Leite
Porto Alegre / RS
Deitada
na penumbra
eu me atrevia
a me banhar toda nua
sob a doce e fria
luz da lua.
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Enluarada
pelo clarão da lua
sentia a leve brisa
acariciar meu corpo
como se fosse
poesia.
Inesquecível
momento
impagável torpor
como é bom
se entregar
ao prazer.

Companheira lua
Márcio Viana
Porto Alegre / RS
É pra você que escrevo essa poesia
Que com sua imensa beleza me inspira
Hoje é toda sua minha atenção
Que companhia me faz em noites de solidão
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Pra você que as às vezes se mostra pálida
Esbranquiçada e sem cor como a terra árida
Em outras aparece tão imensa e brilhante
Que ofuscaria até o maior dos diamantes
Pra você que em algumas noites se mostra por inteiro
Mas em outras de aparecer parece ter receio
Pra você que a noite do casal apaixonado vem iluminar
Para que fiquem lado a lado a lhe contemplar
Pra você que ao amanhecer ainda insiste em aparecer
E em algumas noites não sei porque teima em se esconder
Por você tenho grande admiração
Agradeço do fundo do coração Pela companhia e inspiração

Lenda Enluarada
Anna Ribeiro
Itajaí / SC
Ah... Lua que em noites de cheia,
invade o quarto.
Nas sombras,descortinando sonhos...
Desvenda desejos
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Em ardente amor
Ilumina segredos e anseios
Instantes breves!
Ao raiar da madrugada
Despede-se dos mistérios da noite!
Eis que; Raios de sol aquece a lua,
Em brilhos de ilusões,
Foi repousar em leito alheio!
Calou a saudade em fria madrugada.

“Llunidade ”
Vivian de Moraes
Araraquara / SP
expus-me à noite aberta
a lua esbranquiçou meus cabelos
estou velha
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Pergunte à lua
Amélia Luz
Pirapetinga / SP
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Pergunte à lua
por que, transparente e nua,
sai por aí banhando a mata
com seus belos fios de prata?
Ah! Por quê??? Pergunte à lua,
por que o índio guerreiro
embriagado de paixão
cantou seu canto de amor
conquistando a sua amada
com tocantes versos de dor?
Pergunte à lua, que é tão minha,
e também tão sua, por que o sol debochado,
a engole esfaimado tomando conta do céu?
Na Taba todos se juntam, todos festejam,
do Cacique ao Curumim
bebendo bastante cauim
na celebração dos rituais sagrados...
O Pajé no oráculo invoca os espíritos,
todos dançam estranha coreografia
com seus corpos ornamentados
pintados a jenipapo, tatajuba e urucum...
No céu Jaci Çoba Jearóca, minguando vai,
Jaci Paçaçú, vem renovar,
Jaci Jemoturuçú, crescente, valente,
vai tomando espaço no firmamento...
Então Jaci Çoba Oçu, cheia e majestosa,
vestida de gala, luminosa,
espalha seus raios nas águas do mar
chamando Iára, Iemanjá
e o Boto Rosa para espreguiçar...
A noite desta maneira, a chegar feiticeira
abraça-nos e nos aconchega
levando-nos a sonhar!!!

Luares
Ed Carlos Alves de Santana
Salvador / BA
À noite fico a admirar a lua,
que tantas lendas, contos
e histórias de amor
um dia a tiveram como pano de fundo.
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Nosso satelite natural é como se lâmpada a iluminar os
amantes apaixonados.
Os animais a homenageam com seus cantos e uivos admiradores,
Ela determina sonhos,
Embala paixões,
determina ciclos e supertições.
Para mim a lua é uma lâmpada divina que há muito tempo
em noites de puro romantismo
lançou sobre mim e meu amor e ainda lança raios de ternura
e paixão.

Sem palavras
Valquiria Silva
Jundiaí / SP
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Quem pôs aquela lua no céu ontem?
Com certeza estava mal intencionado.
Aquela lua pedia um beijo.
Não, não aquela lua pedia uma noite inteira!
Aquela noite trazia um segredo trancado,
um desejo incontido, rasgado!
Bastava olhar ...
aquela lua ...
a sua boca ...
O desalinho em que me punha cada palavra sua.
Bastava olhar a rua...
era um silêncio ...
um silêncio eloquente...
Bastava sentir o desejo
e nem precisavam palavras
um beijo?

O poeta da lua
Anderson Bee
São Paulo / SP
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o poeta da lua
é o mesmo da rua,
da mulher nua
que sempre insinua estar na sua,
é o mesmo da carne crua
que encanta a beleza e a feiura
que do verso e da rima
faz fina mistura

Quando sou lua
Elder Poltronieri
Paulo de Faria / SP
Quando sou lua
Choro por dentro
Quando choro por fora
Choro afora.
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A lua no peito
Rosa Ramos
Rio de Janeiro / RJ
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Um anjo me reclama
(me ama, não me ama?)
a crença absoluta em suas asas
(como abrasa esse hálito de chama)*
e eu que choraria (chorarei?)
una lluvia sobre um búzio, um dilúvio
só pra navegar, as velas claras, claras
todas pandas,
meu anjo de louça, na varanda,
suas asas encapeladas.

* extraído de um poema de Ruy Espinheira Filho

Bom dia, meu amigo sol
Edison Pereira de Almeida
São Paulo / SP
Bom dia meu amigo SOL,
Eu quero lhe cumprimentar,
Andava pelo mundo a sós,
Queria simplesmente amar.
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Agora você está à direita,
Mais tarde você está à esquerda,
A tudo você enfeita,
Não existe nenhuma perda.
E quando anoitecer,
Se a LUA não aparecer,
Não fique triste, oh SOL, não!
Vá iluminar o JAPÃO.
Pois a LUA É DOS POETAS,
A Grande Inspiração,
No Céu ela é uma festa,
Que faz bem ao CORAÇÃO.

Uma lua, duas luas
Manoel Guedes de Almeida
Teresina / PI
À Débora Regina Marques Barbosa
Seria a tua lua
a mesma lua q'eu vejo?
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que tanto dirás?
que recado trarás
em seu manto, q'espanta,
que imanta
o reflexo de meu coração?
Seria um porquê
Ou outra conjectura qualquer
que vista aquarela no céu
que dissolva todos os desejos
que nos se faça perder
nos sorrisos dos rostos
seria uma razão
ao meu querer
bem
o teu querer
também

Fases em mim
M. Esther Torinho
Grande Vitória / ES
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geralmente, sou minguante
em busca do quarto crescente
onde me encontre;
à luz da lua
banho-me de saudades
sentindo-me nua de teus encantos
mas de repente,
assumo a mais bela face da lua
e estou cheia.
Ao longe, a música do vento
derrama-se cúmplice
em fusas, semifusas e colcheias.

Contatos noturnos
Bernardo Almeida
Salvador / BA
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Passei as últimas três noites
Vagando em ambientes estranhos
E conversando com pessoas impossíveis
As quais sei que jamais reencontrá-las-ei
Não durmo, não como, não bebo
Apenas respiro o trago fatal da madrugada
No sono, está a vulnerabilidade de qualquer mortal
A minha mente continua desperta, em alerta constante
Enquanto a cidade ronca em um coro mal sincronizado
Seja de descanso, preguiça, convenção ou hábito
Procuro por alguém, mas só encontro a mim mesmo
Então, troco de lugar com a minha sombra e sigo-a
Sirvo de companhia para o meu eu degenerado
Deslizamos com passos soturnos por sonhos inadequados
Às vezes, ganhamos asas depenadas e olhos de águia
A noite guia aqueles de percepção apurada
Os pensamentos mais extensos e complicados
Tornam-se ínfimos e óbvios, rapidamente decodificáveis
E, rodeado pelo manto gélido da escuridão,
Decido que, o silêncio da tumba que acolhe o dia,
Será a minha eterna e estimada morada

Lua chama bruma
Hercília Fernandes
Cajazeiras / PB
EM MEIO à chama e à bruma
da madrugada
a noite,
quase disfarçada,
enluarava a minha face corada
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e era tudo tão sensitivo...
você
a lua
eu
o riso
ficamos ali...
ensimesmados e à espera de

A lua
Maria do Rosário Gomes Queiroz
Belo Horizonte / MG
Pela fresta da janela
A lua, brilhante e bela
Invade o meu aposento
Feito dona absoluta
De toda a minha conduta
E todo o meu pensamento.
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Minha eterna confidente
A lua, amiga vidente
Conhece tudo de mim
Cada lágrima ou sorriso
Cada verso que improviso
Todos os meus sonhos, enfim.
Pela fresta da janela
A lua branca e singela
Penetra pelo quarto adentro
E derrama poesia
Pra alimentar o meu dia
E acalentar meu momento.

Lua
João Evangelista Rodrigues
Belo Horizonte / MG
lua clara sobre o lago
algo se move no escuro
mundo em pedaços
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Na Terra
Leticia Kamada
Monteiro Lobato / SP
trilha na mata
lua brilha no alto
chinelo arrasta.
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A minha sombra
é feita de Lua
Emanuel Marques
Monteiro Lobato / SP
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A minha sombra é feita de Lua,
Quando desvio o olhar numa breve contemplação nocturna,
Lá está ela,
Sublime com o seu sorriso argênteo.
Eu, envergonhado, finjo não a reconhecer,
Mas sei que ela, sempre orgulhosa num dos seus quatro vestidos de inconstância,
Exibe com gáudio a plenitude da sua presença.
Noite após noite o seu regresso é garantido,
Como uma amante enlouquecida pelos ardores da volúpia
Ou sob um instinto de materna atenção.
Mesmo que eu a esqueça, ignore, menospreze,
Ela lá está, silenciosa na grandiosidade da sua atenção,
E fala-me de mundos perdidos, de sonhos e ambições
E afaga-me as fantasias no seu poético leito de esperança.
Inspiração divina,
Astro iluminador,
Utopia de homens loucos,
Quanto segredos guarda a tua voz?
A mesma Lua que me viu nascer será aquela que abraçará o meu epitáfio,
E com lágrimas prateadas embalará a minha alma
Com cânticos e narrativas que recordarão as minhas fases,
As fases do homem.

Enluarada
Conceição Hyppolito
Porto Alegre / RS
Prenhe a noite
Deu luz a lua cheia
de si em versos
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Rajadas de luar
Maria Terezinha Lanzini
Canoas / RS
A claridade do céu
some em melodia
feito o azul que a nuvem leva
feito o azul que a maresia traz e,
o vento como um sopro de poesia
suave dissipa
pela imensidão
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adorna com tons de prata
rasga a serenidade
da escuridão
perdida entre o céu e o mar
rompe a lua plena
lua-margarida, magnólia
lírio e arranha-céu
lua dos poetas, devaneios
recifes de coral
enluarada beleza
chega com as marés
aroma de conchas, algas
rendas de espuma a
branquejar
lua vaga no céu sem estrelas
cintila, para as inquietas sombras
pratear

Poema a quatro mãos
Elder Poltronieri e Angela Zanirato
Paraguaçu Paulista / SP
Quando sou
Sol
Rio por fora
Quando rio por dentro
Rio adentro.
(Angela)
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Quando sou
Lua
Choro por dentro
Quando choro por fora
Choro afora
(Elder)

Sempre bela
Carmen Marinho dos Santos
Torres / RS
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Aparece sempre Bela
Transformando tudo...
Trazendo alegria,
Trazendo Paz...
Misteriosa e Bela!
Sua Beleza é tanta,
Que causa inveja...
Sua Presença Ilumina...
Um Mistério fascinante...
Que encanta os Apaixonados...
Enlouquece os homens...
A sempre bela, Lua!...

Lua Poética
Maria Moreira
Belo Horizonte / MG
Lua branca pequenina
Que passeia entre as estrelas
Enchendo de graça a noite
E de carinho a quem te veja!
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Iluminada pelo sol
Vem mansinha, vem dançar
Traz em seu círculo mistério
Para os poetas se encantar.
Com três fases bem distintas
Uma quarta a minguar
Sempre bela às escondidas
Lá de cima a nos velar.
Vai crescendo aos pouquinhos
Por cada fase vai passar
Para dar charme às nuvens
E as quatro fases revelar.

Ao poeta ela encanta
Pondo o cabra a declamar
De seus versos saem rimas
Passando a noite a poetar.
Sobe ao topo das montanhas
Com sua graça invulgar
Desce a linha do horizonte
Só se pondo ao sol raiar.
Lua branca pequenina
Vem meus sonhos acalentar
Nesta noite de estrelas
Sempre bela vem dançar!

Lua formosa
Be
Porto Alegre / RS
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Lua, tão versátil és tu...
Toda vaidosa em suas diferentes formas.
Elegante e sóbria,
Arranca suspiros de dores e amores.
Bela e aclamada,
Faz suspirar uns e inspirar outros,
Acalentando em seus peitos os mais diversos sentimentos.
Ah, lua magnífica, luminosa, carinhosa e por que não dizer...
Sua teimosa.

Egoísta lunático
Sergio Antonio Meneghetti
Pindamonhangaba / SP
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Lua! Lua que me ilumina
Diz pra mim que é só minha
Que só a mim você ilumina

Espero que me entenda lua
Hoje a noite é sua
Então ilumina este seu amigo

Lua! Sinto-me um deus
Sua luz me fascina
Afinal; você só me ilumina

Eu preso na terra
Sozinho; sinto a guerra
E sinto a solidão assassina

Você joga seus raios de platina
Penetra na minha carne
Penetra na minha alma, é minha sina

Lua! Disco de prata
Vem! Entenda-me
E não me maltrate

Refletindo nos meus olhos
Espelho que reflete sua figura
Anima-me, tira-me da tortura

Lua! Estou aqui!
Esperando você
Aguardo até o amanhecer

Desce lua! Vem até mim
Vamos ficar juntos
Que eu falo da minha vida ruim

Quem sabe o sol que se abre
Venha me aquecer
E acordar meu espírito. Quem sabe?

Vida esta lua; vida sozinha
Apenas eu e você num colóquio sincero
Assim espero!

Almas gêmeas
Otávio Reichert
Santo Augusto / RS
Na crença dos guaranis, mistérios da religião...
Só existe uma alma para cada gestação!
Do ventre da jovem bugra mergulharam para o rio.
Percebendo que eram dois lembrou do ritual sombrio!
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Com os filhos no regaço chorou sem consolação...
Aos prantos soltou um deles que sumiu na escuridão!
O índio cresceu sozinho, e nunca soube entender,
porque sua alma gêmea não pôde sobreviver!
Sereno chega mais cedo / nas noites do Ijuí Mirim.
As brumas pairando a água / um doce aroma pra mim.
Dizem que na beira d'água ainda dá pra avistar
a mãe lamentando um filho que nunca pôde cuidar!
Em noites de lua cheia, saudoso volta ao lugar.
Nas ondas ressoam vozes; alma gêmea a navegar!
Na dor cumpriu sua crença, a bugra morreu na flor!
Mas outros nascem solitos, nas auras do desamor!

Quando não te vejo
Artur Pereira dos Santos
Porto Alegre / RS
Por que esconder teu brilho em escuras nuvens.
Se a paisagem resplandece ante tua beleza.
Se tua alma entristecida se encontrar, somente.
Não a deixe transparecer entre solitárias mesas.
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Se a sede for intensa e opaca a luz.
Se for grande o deserto e a fonte incerta.
Consulte a bússola de teu viver de ontem.
Procure o norte de cada sonho vivido;
E a quem te olhou com amor a ele aponte.
E derrame teu luar em cada porta aberta.

Noite. . . de Lua Cheia
Neri França Fornari Bochese
Pato Branco / PR
Quarto, escuro,
Lá fora a noite, com sua magia,
Ruídos, carregados de mistérios.
A cama, sem atrativos.
Apenas a companhia,
Da teimosa, insônia.
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Levanto, abro a janela,
O espetáculo, um deslumbre.
Por entre as nuvens, a majestade,
Clareando a noite, passeia.
Formosura, sem par
A bela Lua Cheia!
Espiando-me, parece perguntar:
O que queres, guria?
Preciso ser luminosa,
Quero resplandecer
Meu amor encontrar.
Oh! Lua Cheia, empresta-me
Um pouco do teu encanto
Ilumines a noite do meu amado
Nós dois, eternos apaixonados
Sob a Luz do teu Luar!

Inexistente
Ana Néres Pessoa Lima Góis
Esperantinópolis / MA
Minha lua aflita amanhece
E se esconde na imaginação
De quem a sonhou no alto
Ao meio-dia da vida
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Minha lua mergulhada em lembranças
Desaparece para sempre
No céu opaco de minha memória
Onde as noites são apenas de estrelas
Não mais há astro principal
Minha lua foi sepultada
No mar do esquecimento
Submergiu à linha do horizonte da vida
Onde apenas sob o manto cintilante
De mil pontos de saudades a brilhar...
Deito flores em sua memória...

A lua
Isiara Caruso
Porto Alegre / RS
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veste a estrada de prata,
quando no céu desata
seu imenso colar de pérolas.
Enamora solitários
que desfiam seus rosários
ao longo da escadaria,
acendendo suas velas.
Bendiz rezadeiros da noite
que seguem debaixo do açoite
dos descaminhos da vida

No céu da Espanha
Graça Carpes
Rio de Janeiro / RJ
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Valentina atirou-se ao
poço
dizem
que por paixão pela lua
meados de Agosto
no céu da Espanha
aquecida
mergulha no espaço
e
parece
que em louca
magia
dizem
ser ela - a louca

rainha
que hoje habita
intocável
brilhante
o olho da noite
atirou-se
dizem
pensando que fosse
mergulhar
na
lua
!

Rimas Frias
Waulena de Oliveira
Rio de Janeiro / RJ
Entendi que não sou o que pensei
Nunca fui estrela - apenas lua nova...
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Entendi que minhas palavras são vazias
Rimas frias
Quando há tanto a dizer, a perceber
Da vida, das pessoas, dos sentimentos
E em mim surgem apenas versos tolos
Simples versos de um prosaico amor
Que algum dia existiu, ou jamais virá
Entendi enfim o silêncio em mim
Não há voz no vazio sem fim
Quando há tanta vida a viver
Conhecer, explorar, partilhar
E em mim surgem apenas desejos tolos
Simples desejos de um prosaico amor
Que algum dia existiu, ou jamais virá
Nunca fui estrela apenas lua nova . . .
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